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Presentació

1. Precedents del treball

El curs 1999-2000, un grup de sis professores d'Educació Secundaria i
d'Universitat, amb una dilatada experiencia docent, constituTm un grup de treball a
l'Associació de Mestres de Rosa Sensat, per reflexionar sobre l'ensenyament i
l'aprenentatge de les Ciéncies Socials.

A partir de la nostra experiencia a l'aula analitzem els problemes que creiem mes
importants, que necessiten una atenció especial, i que son el nostre objecte
d'estudi. Partim de la convicció que una de les finalitats de l'educació és formar
ciutadans responsables, participatius, solidaris i autónoms, amb profundes
conviccions democrátiques i capacos de prendre compromisos ¡ d'actuar per
aconseguir un món millor. Considerem, també, que aquest objectiu afecta de pie a
l'ensenyament de les ciéncies socials i que s'ha de contemplar des deis mateixos
continguts curriculars, tant peí que.fa referencia ais continguts conceptuáis com ais
procedimentals.

Aixó suposa que el primer interrogant que ens plantegem está en el "qué cal
ensenyar", i ja tenim el problema centrat en la selecció deis continguts, ja que el
temps escolar és limitat i aixó exigeix un esforc de selecció molt acurat per triar alió
qué respongui a la nostra manera d'entendre les necessitats formatives deis joves.
Per tant, la primera decisió del grup és focalitzar el treball en l'análisi del que volem
ensenyar ais nostres estudiants. Entenem que cal aprofundir, estudiar i investigar
sobre el que han d'aprendre els alumnes, el que han de saber i el que han de saber
fer, és a dir, com els nostres alumnes aprenen a aprendre. Iniciem e! treball en
aquesta línia.
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El curs següent s'ampiia el grup fins a dotze professors, i es concreta el treball que
volem fer1. Pretenem treballar les competéncies lingüístiques o comunicatives que
son necessáries per aprendre a aprendre ciéncies socials i així es concreta en
parlar i a escriure ciéncies socials a l'Educació Secundaria, pero també en un grup
d'Educació Primaria. Cómencem a treballar amb les habilitáis cognitives i
lingüístiques2, com a contingut procedimental, perqué estem convencuts que la
comunicado oral i escrita és essencial per ensenyar i per aprendre ciéncies socials i
que les competéncies lingüístiques de justificar, interpretar! argumentar formen part
deis fonaments de la convivencia democrática.

Així dones, decidim centrar-nos en les habilitats o competéncies comunicatives. En
primer iloc, cal aprofundir en el marc teóric que justifica la proposta i en segon lloc
és imprescindible experimentar-ho a les nostres classes de Ciéncies Socials, amb
tres grans finalitats.

a. La primera finalitat és millorar els aprenentatges deis nostres estudiants i
formar-los com a ciutadans i ciutadanes amb actituds, valors i comportaments
democratics, capacos de prendre compromisos individuáis i collectius per
miflorar el present i el futur de la nostra societat.

b. En segon lloc analitzar les dificultáis i eis problemes que pot comportar la seva
aplicado a l'aula

c. La tercera finalitat és trabar maneres, estratégies i propostes ágils, senzilles i
assequibles perqué altres mestres i professors s'animin a aplicar-ho a les seves
classes, des de quaisevol tema del programa. Voíem facilitar la tasca
d'ensenyar i aprendre Ciéncies Socials al professorat d'aquesta área de
coneixement.

1 Aquest treball s'ha fet a través del Conveni de col.laborado entre la Fundado Jaume Bofill,
l'Associació de Mestres Rosa Sensat ¡ la Universitat Autónoma de Barcelona. 'La justificado i
l'argumentació en Ciéncies Sociels. Competéncies básiques en la formado democrática deis nois i
noies de ¡'Educado Secundaría Obligatoria", iniciada en el curso 2001-2002 y que finalitza el
desembre del 2003. Hi participen: Victoria Barceló, Dolors Bosch, Roser Cañáis, Antoni Doménech,
Dolors Freixenet, Caries García, Neus González, Montserrat Oriol, Miquel Sánchez. Coordina:
Montserrat Casas. El primer any de treball hi van participar també, la professora Pilar Reverte i Juan
Antonio Gúzman.
2JORBA J.; GÓMEZ, I.; PRAT, A (1998) Partari escriuire per aprendre. L'ús de la ilengua en situado
d'aprenentatge des de les árees cum'culars. Barcelona. Instituí de Ciéncies de l'Educació- Universitat
Autónoma de Barcelona.
BENEJAM. P.; QUINQUER, D. (1998) La construcció del coneixement social i les habilitats
cognitivolinguístiques. A: JORBA, J.; GÓMEZ, I.; PRAT, Apartar i escriuire per aprendre. L'ús de la
Ilengua en situado d'aprnentatge des de les árees curriculars. Barcelona. Instituí de Ciéncies de
l'Educació- Universitat Autónoma de Barcelona.
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És evident que les competéncies lingüístiques son només una part deis continguts '
procedimentals i aquests a la vegada només son una part de tot el que s'ensenya '
de ciéncies socials a l'escola. Falta veure, de manera especial, com es seleccionen ;

els continguts conceptuáis, aspecte que tractarem mes endavant. '
i

Partim, també, que el ílenguatge és í'instrument fonamental de la comunicacio. Les
habilitats lingüístiques i les habilitats cognitives están estretament relacionades. El j
domini de les habilitats lingüístiques permet a!s nois i a les noies expressar i
compartir el que han aprés. En la mesura que comparteixen i contrasten els seus (

coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres persones -
companys o professors- mes possibilitats teñen de comprendre i de interpretar el
funcionament de la societat on viuen. El nostre marc de referencia és el treball



realitzat a I' ICE de la UAB sobre "L'ús de la Uengua a les Árees Curriculars",
coordinat per Isabel Gómez, Jaume Jorba i Ángels Prat, (1998).

Ens referirem de manera especial a aquelles habilitats cognitivolingüístiques que
son mes habituáis en l'ensenyament i aprenentatge de les déndes sodals, com pot
ser la descripdó, l'explicadó, la justificado, la interpretado i Targumentació que
entenem están a la base de la formado democrática deis joves. Qui te capadtat de
raonar i de justificar els seus punts de vista i de saber-tos defensar, a la vegada que
sap escoltar, te les bases per rebutjar els dogmatismes i per a poder participar
activament en una sodetat democrática

Així, les capacitáis i competéndes básiques d'una formado democrática son
aquelles que afavoreixen l'autonomia de les persones per a prendre dedsions i
compromisos, defensar els drets i deures de la dutadania i potendar la cooperado,
la participado, el diáleg, la soltdaritat i el respecte.

Com diu Lemke (1997) La interacdó social i el coneixement compartít cal sitúar-los
en la construcdó de significáis sodals i, per tant, l'atumnat ha d'aprendre a
combinar els significats dentifics propis d'aquestes déndes amb les habilitats
lingüístiques adequades per a expressar-fos o construir-los. L'ús de la llengua en
l'aprenentatge de les Ciéndes Sodals es un factor determinant de l'aprenentatge
significatiu i de la formado del pensament social orbe i democrátic.

2. Estructura de I'informe

Aquest informe está estructurat en dnc parís.

1. Una primera part en la que hi ha una breu referénda al marc metodológic de la
recerca i la metodología o pía de treball que hem seguit com a grup.

2. Una segona part sobre el context d'on partim. Se sitúa el treball en el marc d'una
formado per una dutadania democrática, que ens porta a definir les nostres
finalitats educatives i a considerar la formado democrática de la dutadania com un
objectiu prioritári de l'ensenyament de les déndes socials. Aquest objectiu ens
porta a proposar uns críterís per a seleccionar els centinguts, ens obliga a optar per
un model didáctic que permeti arribar ais objectius fixats i a considerar la institució
educativa una vertadera escola per afavorir la partidpadó i exerdr la democracia.

3. La tercera part es centra en el discurs social, que és l'objecte de la nostra recerca
o del nostre treball. En aquesta part s'expficita el marc teóric que justifica
lenfocament de la recerca i s'expliquen tes característiques de cada una de les
competéndes lingüístiques que experimentem a Taula.

4. La quarta part es dedica a tota l'experimentactó a l'aula. Es presenten els
esquemes de cada Unrtat Didáctica, el procés de trebafl que es va realitzar.
S'analitzen aqüestes produedons i sen treuen condusions respecte ais objectius
plantejats.

5. La cinquena part recull les condusions generáis de tota la recerca.

6. I en la sisena part es recullen els rnstruments que s'han experimentat i que
pensem poden ser d'utilitat pels mestres.
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Els professionals que configuren el grup son:

- Victoria Barceló, mestra i professora d'ESO i directora de I'IES Josep Pía de
Barcelona.

Dolors Bosch, mestra i professora d'ESO a I'IES Escola Industrial de
Sabadelf. '

i

Roser Cañáis, professora d'ESO i Inspectora d'Ensenyament de la :

Generalitat de Catalunya

Montserrat Casas, coordinadora del grup i professora de Didáctica de les
Ciéncies Socials a la Universitat Autónoma de Barcelona.

- Antoni Doménech, Catedrátic de Geografía i Historia d'Educació Secundaria
i Inspector d'Ensenyament de !a Generalitat de Catalunya.

Dolors Freixenet, Catedrática de Geografía i Historia d'Educació Secundaria
i professora d'ESO a I'IES Esteve Terradas de Cornelia de Llobregat.

- Caries García, professor d'ESO de Collegi Maristes Les Corts de
Barcelona. i

Neus González, becária FPI en Didáctica de les Ciéncies Socials a la
Universitat Autónoma de Barcelona.

Juan Guzmán, geógraf. i

- Montserrat Oriol, mestra al CEIP Jungfrau de Badalona. '

- Pilar Reverte, professora d'ESO a I'IES Ventura Gassol de Badalona.

- Miquel Sánchez, professor d'ESO a I'IES Ramón Casas i Carbó de (Palau
de Plegamans. '
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Primera part

Marc metodológic

1. Marc metodológic de la recerca

El marc metodológic de la recerca és el de la investigado aplicada, que es
caracteritza per ser una recerca propera a la práctica que emergeix de la práctica i
que reverteix en ía mateixa práctica, entesa des d'un modet de recerca qualttativa i
des d'un paradigma científic crític.

La recerca qualitativa no pretén confirmar ni rebutjar cap hipótesi, pretén que
l'investigador s'acosti a la realitat, a partir d'un coneixement previ de la mateixa, per
percebre els problemes concrets que s'hi troben. Per tant, l'objectiu fonamental de
ia recerca és interpretar el qué passa en una sítuació concreta i analitzar les
interaccions que es produeixen entre tots els elements que hi intervenen. La
investigado qualitativa utilitza la descrípdó i la interpretado detallada de situacions,
fets, interaccions i comportament observables (Latorre, 1997; Pérez, 1998). Com
diuen els investigadors crítics de l'Escola de Frankfurt com Appel i Habermas
(Pérez Serrano, 1994), la perspectiva crítica complementa el plantejament anterior,
aportant una visió dialéctica i emancipadora, i uns valors educatius explícits que
condueixen al compromís social

Partim del convenciment que la recerca didáctica útil peí professorat és la que
permet aplicar, experimentar i comprovar els resultáis d'alló que s'ha proposat
investigar a través de la mateixa práctica docent, per a resoldre problemes
concrets, constatáis o descoberts, també de la mateixa práctica. Aquesta estreta
relació entre la teoría i la práctica en l'investigador, permet generar nous
plantejaments teórics, alhora que dona mes possibilitats de fer propostes
contrastades per millorar la práctica a l'aula.
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Com diu Stenhuosen (1978) la investigado guia l'acció i genera investigado en
l'acció, i Carr (1996) afegeix que la teorització de l'educació ha de formar part del
procés de millora de la práctica educativa, de tal manera que e! professorat, implicat
en la práctica, ha de participar d'aquesta teorització. Aixó suposa teñir present la
teoría i la práctica en una relació dialéctica constant.

La recerca que presentem s'acosta al model metodológic del que s'entén per
recerca acció, que Elliot defineix (1991, pág. 69) "com i'estudi d'una situado
educativa amb f'objectiu de millorar la qualitat de l'acció mitjangant aquest estudi"

Els Instruments que s'han utilitzats son

Enregistrament , amb vídeo o amb cassette, de les sessions de treball
cooperatiu, d'exposicions o de debats.

Produccions escrites de l'alumnat que hagin fet individualment o en grup.

- Valorado final deis aprenentatges tant per part del professorat com per
part de l'alumnat

Observado sistemática de tot el procés amb observacions acurades que
han facilitat la interpretado de les dades.

2. Metodología del grup de treball

Com ja s'ha dit, el grup de treball decideix que cal aprofundir en l'ensenyament de
les ciéncies sodals a l'educació secundaria si es vol incidir en la formado
democrática deis adolescents perqué siguin capacos de viure en el món de la
informado, de les noves tecnologies i de la globalització.

Entenem que aquesta formado democrática s'ha de treballar des deis mateixos
continguts curriculars i de manera molt especial des del discurs de les ciéncies
socials. Aquest discurs facilita la formado del pensament social de l'estudiant i la
formado d'aquest pensament, está estretament relacionat amb la formació de
ciutadans llíures i autónoms, conscients deis seus drets i deis seus deures, capacos
d'interpretar críticament la societat i amb profundes convíccions democrátiques que
els permetin participar activament en la construcció d'un futur millor. Per tot aixó,
s'entén que cal investigar sobre aquells aspectes que creiem importants, com les
característiques d'aquest discurs i les estratégies d'ensenyament - aprenentatge
que possibilita el seu aprenentatge.

El pía de treball que es recull en el projecte de recerca contempla la següent
seqüénda que és la que hem seguit durant els dos cursos que ha durant aquesta
recerca:

Curs 2001-2002

- Revisió i actualizado de la bibliografía i de les recerques que s'hagin fet sobre
el tema d'estudi.

Dues sessions amb experts.

- Proposta i análisis de les activitats, deis materials, deis guions de treball i de les
bases orientatives per fer l'experimentació a l'aula. El material ha de poder-se
aplicara qualsevol tema del programa.
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- Experimentado pilot a Paula. Cada professor del grup ho experimenta a la seva
aula. Recull les produccions oráis o escrites de 1'alumnat per poder ser
analitzades i valorades.

- Analisi de rexperimentació en grups de dos. Validado de rexperimentació pilot

Conclusions provisionals i proposta didáctica provisional per rexperimentació
definitiva del curs següent.

Curs 2002-2003

- Proposta didáctica definitiva en fundó deis grups classe en els que es decideixi
experimentar

Definició deis parámetres de rexperimentació a Paula

Definició deis instruments a utilitzar i de les dades a recollir

Organització de l'experimentació a cada centre de Educado Secundaria

Experimentado definitiva

Recollida de dades.

Elaborado de criteris d'análisi pera la interpretado de les dades

Análisi de les experimentacions, també en grups de dos.

Conclusions de la recerca

Aquest pía s'ha anat realitzant i s'ha controlat el seu procés a partir de reunions
mensuals de tot el grup. Aqüestes reunions de treball han servit per aprofundir en el
marc teóric del qué preteníem investigar, per establir criteris i revisar el que volíem
treballar a l'aula, per analitzar les produccions del estudiants i per elaborar íes
conclusions.

Unitat didáctica

La protecció del paisatge

Espais, cultures i migracions

L'Edat Mitjana: una etapa de la
historia de la humanitat

El turisme: el cas de Mallorca

Els sectprs económics. La
globalització

L'explotació laboral infantil

La poblado

Professor-a

Montserrat Oriol

Dolors Freixenet

Victoria Barceió

Caries García

Mique! Sánchez

Dolors Bosch, Montserrat
Casas, Neus González

Roser Cañáis

Curs

5é primaria

1rESO

2nESO

3rESO

3rESO

3rESO

3rESO

Els objectius de la recerca son:

Identificar i analitzar les capacitats cognitives i lingüístiques que son
fonamentals per la formado democrática deis nois i noies en l'Educació
Secundaria Obligatoria: descriure, explicar, justificar, interpretar i
argumentar.
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Analitzar quin és el procés i les estratégies d'ensenyament mes adequades
per aconseguir-ne un bon aprenentatge

Proposar activitats i elaborar materials didáctics o guies orientatives per
activar les capacitats de descriure, d'explicar, de justificar, de interpretar i
d'argumentar.

Experimentar el material etaborat a les aules d'Educació Secundaria
Obligatoria o Postobligatória del professorat que participa en el Grup de
Treball

Valorar els resultáis obtinguts i fer una proposta didáctica de com treballar el
discurs de les Ciéncies Socials a l'aula, de manera que afavoreixi la
formació democrática deis joves.
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Segona part

Context d'on partim

La formació d'una ciutadania democrática/

En aquesta segona part presentem el context educatiu i de relació, com a punt de
referencia o com a requisits important per entendre la manera de treballar.

Aquest punt de partida contempla dos grans apartáis:

a. En el primer apartat fem algunes reflexions sobre el que significa ensenyar per a
comprendre i sobre les finalitats de l'ensenyament de les ciéncies socials
estretament lligades a la formació democrática deis joves.

b. En el segon gran apartat es fa referencia al context educatiu i didáctic en el que
nosaltres treballem i que creiem que cal potenciar. Ho centrem en:

•3 Voldríem fer un breu aclariment del perqué utilitzem ciutadania democrática, ja que pot semblar
redundant. Perfer-ho utilitzem les dues definicíons que fa el diccionari de l'institut d'Estudis Catalans.
Ciutadá: Natural o veí d'una ciutat Relatiu o pertanyent a una ciutat. Persona que gaudeix del dret de
ciutat en un estat. A Atenes i a Roma, membre de la comunitat política construida per la ciutat.
Habitant laic dins del dos emmurallat de les ciutats , enfront deis burgesos, habitants d'un burg o
suburbi. Membre del patriciat urbá que es distingia deis altres estaments no privilegiáis peí fet de no
exercir cap ofici mecánic.
Ciutadania: Qualitat, dret, de ciutadá. En l'antiguitat situado jurídica de les persones considerades
membres de la comunitat política, la ciutat, i condició indispensable per gaudir de drets polítics i
económics. Condició, dret, que ostenten les persones que pertanyen a una comunitat política que
expressa e! vincle existent entre aquesta i els seus membres
Vistes les dues definicions, creiem que no n'hi ha prou de parlar de ciutadania, cal aclarir quines
característiques ha de teñir aquesta ciutadania. En la definido queden clars els drets del ciutadá , pero
creiem que cal parlar també deis deures i posar l'accent en els valors, actituds i comportaments
democrátics, que ha de teñir aquest ciutadá per a ser un "bon ciutadá".
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-Els criteris que ens poden facilitar la selecció d'aquells continguts que
ajuden ais estudiants a comprendre el món i que potencien la seva
formado democrática.

El model didáctic comunicatiu que és imprescindible per poder treballar
les competéncies lingüístiques i per potenciar actituds i comportaments
democrátics.

Finalment fem algunes reflexíons sobre les potencialitats de la institució
escolar per a participar i exercir la democracia.

1. Educar per a comprendre4

La formado de la ciutadania democrática exigeix un ensenyament fonamentat en la
comprensió del món, que a la vegada condueixi a la comprensíó entre els ésser
humans que compartim aquest món.

Sabem que ensenyar a ser un bon ciutadá amb conviccions i practiques
democrátiques és complex perqué compren diferents ámbits de la vida de l'individu i
d'un individu que viu en societat. Des de la nostra perspectiva, aixó significa, que la
formació democrática deis joves ciutadans, només es pot plantejar en un marc
educatiu que ensenya a pensar i que valora la comprensió deis fets, situacions i
problemes socials. Aquesta comprensió es fonamenta en la interrelació entre
l'individu i la societat, en la que tant les individualitats, com el conjunt social es
complementen, es desenvoiupen, es regulen i es controlen. Així ho expressa Morin:

"El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los seres
humanos. Y por este motivo debe ser una de las finalidades de la educación
para el futuro (...) enseñar para que las personas se comprendan como
condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad"
(Morin, 2001, pág. 113-114)

Des d'aquesta perspectiva, vital i social, la institució escolar pot ser, i hauria de ser,
un espai privilegiat, una escola real, per ensenyar les bones practiques de la
ciutadania democrática. Una escola per aproximar el coneixement científic ais
joves, per adquirir les competéncies de comprensió, de raonament, de valorado
crítica i de relació, i una escola per practicar i consolidar actituds i comportaments
democrátics basats en els principis d'igualtat, de justicia i de llibertat, que
constitueixen els pilars fonamentals d'una societat democrática, que ha de ser
extremadament respectuosa amb els Drets Humans.

La igualtat, la justicia y la ílibertat, son valors polítics, jurídics i moráis básics, per el
desenvolupament personal, per a la formació de la personalitat i de la identitat i
haurien de presidir tot el procés de socialització. Tots aquests valors, son a la

4 En aquest informe es recullen fragments de la ponencia: CASAS, M. (2004)) Algunas reflexiones
sobre la formación para la ciudadanía democrática. Pensar en el futuro partiendo del presente. . XV
Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Alicante. Asociación Universitaria de
Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales.
També es recullen aportacions de la publicado; CASAS, M.; BOTELLA, (2003)J.La democracia y sus
retos en el siglo XXI. Elementos para la formación democrática de los jóvenes. Barcelona.
CISSPRAXIS
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vegada, necessaris per a la participado social i política i per a la convivencia
basada en la diversitat, el respecte, el diáleg i la soiidaritat.

L'ámbit d'aplícació de la justicia i de la igualtat está básicament en les relacions
socials i és especialment rellevant quan es contempla com equitat social entre
persones, entre comunitats, entre institucions i entre paísos. Les persones han de
teñir un grau d'igualtat prou important, que eis doni la suficient independencia de
criteris per no estar subjectes a practiques coactives o caciquils, per raons de
dependencia económica o social.

Perqué les relacions siguin justes, el primer que cal fer, és tractar els iguals de
manera igual i a!s desiguals de manera desigual, amb l'objectiu de reduir les
desigualtats i els desequilibris iniciáis i afavorir la igualtat d'oportunitats.

La llibertat de els persones es caracteritza per la capacitat d'elegir en tots el ambits
de la seva vida personal i social, sempre que aquesta elecció no limiti la llibertat
d'elecció deis altres. Per tant, la llibertat individual ha de ser compatible amb la
llibertat deis altres, tant en la seva vida personal com col-lectiva sense cap tipus de
discriminado.

Tot aixó ens condueix a valorar la formado de la ciutadania en el context del procés
de socialització del nen i del jove, ja que l'acció educativa global deis escolars está
en el centre del procés socialitzador. Des d'aquesta perspectiva sodalitzadora que
exerceix la institució educativa només alguna reflexió sobre l'aparent o real
contradicció o tensió que es viu entre els interessos individuáis i els interessos
collectius, tant en l'ámbit particular, com en l'ámbit de la societat en general.

Centrant la reflexió en l'ámbit escolar, la formado democrática requereix capacitar a
l'estudiant per aprendre el saber científic de manera reflexiva i crítica, que siguí
capac de prendre decisions, per saber elegir, per saber escoltar i saber opinar de
manera responsable, lliure i legítima. Tot aixó referit tan ais problemes que es
plantegin des del coneixement científic, com ais problemes reals de la vida
quotidiana, tant si es donen en l'ámbit territorial proper com si es coneixen a través
deis mitjans de comunicado. Així com a les problemátiques referides , a la vida
personal, al seu propi procés d'aprenentatge, ais seus compromisos socials o
polítics, a les seves opcions de futur i a la seva manera de viure, de re!acionar-se o
d'establir els vineles socials que cregui mes oportuns.

Decisions totes elles que exigeixen un elevat grau de responsabilitat individual, una
visió integradora de la collectivitat i mares de referencia clars per evitar que aflorin
actítuds individualistes i excloents, basades en la marginado de l'altre. Tot aixó va
configurant la personalitat i l'identitat de les persones i forma part, sense cap dubte,
de la formado de la ciutadania.

1.1. Algunes reflexions sobre les fina litats de la formació de la ciutadania
democrática

Parlar de finalitats de l'educació, suposa parlar de "per a qué " s'educa. La resposta
obvia en aquest cas, es per formar ciutadans compromesos amb reís valors, les
actituds i els comportaments democrátics. Pero a continuado cal preguntar-nos el
"com s'aconsegueix" i quins son eis "instruments" conceptuáis o procedimentals que
es pretén utilitzar.
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Recordem les paraules d'Adorno per definir un deis objectius prioritáris de
l'educació "el fin de la educación es impedir que Auschwitz se repita. Luchar contra
la barbaríe que emerge incluso en los países aparentemente más civilizados (...) el
objeto de la educación no es la transmisión de conocimientos, sino más bien la
consecución de una conciencia cabal" (citat per Camps, 2000, pág"102)5

Sense cap pretensió d'exhaustivitat, entenem que les finalitats de la formado de la
ciutadania, com diu Delors, respon a tres aspectes básics: a) El saber, b) El saber
fer c) El ser y el conviure. Cada un d'aquests aspectes comporta unes exigéncies
peí professorat que ensenya i per l'alumne que aprén i compren tota la vida de la
institució escolar i tots els aspectes de l'acció educativa.

a. El saber o el conéixer

Per l'alumne implica l'adquisició de conceptas, estructures i instruments que f¡
permetin situar-se en el complex món de la informado, del coneixement i de
l'aprenentatge al liarg de tota la vida. Significa aprendre a aprendre

Peí professor significa seleccionar, estructurar i valorar el saber científic, suposa ser
gestor del coneixement i actuar de mediador en el procés d'aprenentatge, i no
únicament de transmissor de continguts.

Per tant, la primera finalitat de la formado escolar per la ciutadania és posar
l'alumne en contacte amb el saber científic perqué sigui capac d'analitzar,
interpretar i relativitzar el coneixement, de manera que sápiga analitzar i seleccionar
críticament els múltiples fluxos informatius.

El saber és extens, canviant i amb data de caducitat, el que implica que
l'ensenyament s'orienti mes cap el domini deis sabers básics i deis instruments que
permetin a l'estudiant aprendre i a actualitzar els seus coneixements al llarg de tota
la vida, que cap a un acumulado de sabers que están condemnats a convertir-se en
caducs i obsolets en un futur no gaire llunyá. Aquests coneixements o sabers, han
de teñir com objectiu principal que l'estudiant aprengui esquemes d'análisi o mares
de referencia que li permetin analitzar i comprendre el món, i interpretar els
problemes mes rellevants de la societat.

b. Saber fer o saber actuar

Per l'alumne suposa aprendre procediments per saber-se moure en el món de la
ciencia, entendre i interpretar els fets, situacions i fenómens socials i saber actuar
amb coherencia, responsabilitat i compromís.

Peí professor implica saber justificar les seves propostes i actuacions a Paula, saber
treballar en equip per compartir i reflexionar sobre els problemes i els éxits
professionals com a docent, i suposa, també, establir relacions de cooperado i de
participado amb la comunitat educativa i amb el seu entorn social.

Així dones, la segona finalitat educativa és capacitar ais estudiants per a situar-se
en el complex món globaützat, en el que s'han trencat les fronteres de la informació,
de la comunicado i de l'aprenentatge. Cal facilitar a l'estudiant les estructures i els
instruments adequats per convertir la informació en coneixement. Per aixó és

5 ADORNO, W.(1998). Educación para la emancipación. Madrid. Morata
CAMPS, V. (2000) Educación y cultura democrática. En: GINER, S. (coordj La cultura de la
democracia:
el futuro. Lleida. Ariel-Ajuntamnet de Lleida, pág. 97-112.
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necessari saber-se informar adequadament, buscar explicacions ais fets i fenómens
per fer comprensible la informado, saber aprofundir en les raons i arguments que
justifiquin els seus sabers, conviccions i opinions, i ser capac de comunicar les
seves idees, pensaments i creences amb claredat i coherencia i saber defensar els
seus punts de vista amb arguments forts i coherents. Tot aixó comporta saber-se
posar en el lloc de l'altre, saber dialogar utilitzant raons elaborades i pertinents,
saber escoltar i saber modificar el seu punt de vista si els arguments de l'altre son
convincents.

c. Viure junts. Conviure amb els altres

Per l'estudiant significa un bon coneixement de si mateix, a la vegada que és capac
de conéixer i de conviure amb els altres. Aixó suposa percebre les
interdependéncies, d'acceptar riscos i desafiaments, d'impulsar treballs comuns de
futur i de resoldre pacíficament els conflictes, si apareixen. Suposa així mateix,
adquirir actituds de participado i de compromis, basades en els valors d'igualtat, de
justicia i de solidarítat

Per e! professorat suposa, crear actituds d'empatia, potenciar actituds socials
obertes i critiques i rebutjar els dogmatismes. Suposa, també, la capacitat de
participar en projectes collectius, de saber gestionar els conflictes i de saber arribar
a acords i aconseguir consensos. Suposa rebutjar qualsevol imposició o
discriminado i fer una aposta clara per la confrontado democrática sense cap tipus
de reserva. Implica teñir la suficient autonomía persona! basada en
l'autoconeixement, amb sufícient criteri professional per reflexionar sobre els judicis
de valor que a vegades es fan en la professió docent.

La formació democrática está estretament vinculada al creixement personal i al
compromis social que apunta Delors (1996). Es refereix a la formació integral o
global de la persona que compren tant la dimensró radonal, com remocional. La
dimensió racional recull de manera explícita el coneixement o el saber i el saber fer,
mentre que la dimensió emocional s'activa principalment en les relacions
interpersonals i en la convivencia.

Aqüestes dues perspectives, la personal i la social, aporten elements i aspectes
fonamentals que haurien de presidir i embolcallar tota ractivitat escolar, en la que
s'ubica la formació democrática deis estudiants i contempla competéncies i actituds,
imprescindibles per a la convivencia democrática. Aquesta perspectiva educativa
és, segons Tedesco, el nucli de la formació de la personalitat, que juntament amb el
nucli cognitiu, formen els dos nuclis básics de l'educació

Per tant, la tercera finalitat de l'educació, relacionada evídentment amb la primera i
amb la segona, se centra en la formació de la personalitat. Una formació centrada
en la convicció democrática, que entén la diversitat i el dret a la diferencia com una
riquesa cultural i social, i rebutja la desigualtat com una font d'injustícia social. És a
dir, com un sistema de valors, actituds i comportaments que eduquin per el
reconeixement de la racionalitat, de la llibertat i de í'equitat. És la formació de
ciutadans compromesos, responsables i autónoms, amb la capacitat de prendre
compromisos individuáis i collectius, per millora el futur i per contribuir a la formació
d'una societat mes justa i mes solidaria.
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2. La formació democrática de la ciutadania, objectiu prioritari de
l'ensenyament de les ciéncies socials

La formació democrática deis nois i joves que considerem responsabilitat de
l'escola compren quatre grans eixos o ámbits. Es evident que els nois i joves han de
conéixer ('estructura i el funcionament del sistema polític democrátic, pero aquest
aspecte encara que és molt important, no és pas suficient. Com ja hem vist, la
formació democrática s'ha de concretar, també, en una manera d'entendre el món,
en una manera de ser i en una manera d'actuar.

La institució escolar, en tots els seus nivells educatius, és una institució escolar, en
la que s'aprenen uns coneixements, es desenvolupen unes capacitats,
s'adquireixen unes competéncies i s'interioritzen actituds i comportaments. Tot aixó
obliga ais mestres i professors a prendre decisions importants en tots aquells
aspectes de l'activitat escolar que afavoreixin la formació democrática de la
ciutadania. Aquests aspectes es poden sintetitzar en quatre grans preguntes que
cal que es faci el professorat?

1. Quins criteris utilitzaré per a seleccionar els contínguts curricuiars?

2. Quin Hoc ocupará la formació política?

3. Quina és la meva opció metodológica i didáctica?

4. Quins son eis criteris que regeixen l'organització i la comunicado de la
institució escolar?

El trebaíl que presentem, es centra en la selecció del continguts, i dins d'aquest
apartat es focalitza en el contingut procedimental, sobre l'ús de la llengua en
l'ensenyament i aprenentatge de les ciéncies socials, que vol dir aprendre a parlar i
escriure ciéncies socials. El tercer eix ja l'hem explicitat en la presentado del trebail
quan hem vist quina era la opció didáctica i metodológica en la que nosaltres hem
treballat les competéncies lingüístiques, aquella explicado pretén contextúa!itzar el
que hem fet. En els altres dos eixos, encara que no siguin objecte d'estudi d'aquest
trebail, hi farem una breu referencia perqué també formen part del context general
d'aquesta formació per a la ciutadania.

2.1. La selecció deis continguts curricuiars

La formació de la ciutadania cal potenciar-la des deis mateixos continguts
curricuiars. A l'escola s'han de treballar aquells continguts que facilitin l'adquisició
d'esquemes cognitius coherents i rigorosos per analitzar situacions, per interpretar
els moviments socials i els mitjans de comunicado, per opinar o votar amb
coneixement de causa, per saber-se comprometre en organitzacions socials o
polítiques i per treballar per aconseguir una societat mes justa, mes lliure, mes
tolerant, mes respectuosa i mes solidaria. Tot aixó ens facilita els criteris, les
orientacions i les directrius per una determinada selecció deis continguts,
concretada en:

a. Estructurar els continguts disciplinaris a partir deis conceptes socials clau

b. Partir de problemes socials rellevants
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c. Donar una especial importancia al discurs social com a contingut
procedimental

d. Contemplar la formació política amb entitat propia en el curriculum de
ciéncies socials.

a. Estructurar els continguts a partir deis conceptes social clau, que serveixin
d'eixos vertebradors del coneixement.

No pretenem entrar en aquest aspecte amb profunditat, ja que no és objecte
d'aquest treball, i podem trobar informació complementaria en publicacions
diverses6. Els conceptes socials clau faciliten ía selecció deis continguts
conceptuáis, i permeten que els estudiants adquireixin un esquema menta! i
conceptual adequat, que els permeti anaíitzar i interpretar el mon en que viuen i
teñir els instruments necessaris per a ser membres actius d'una societat
democrática. Son conceptes transdisciplinars, amb gran capacitat integradora i
estructuradora del coneixement que serveixen per organitzar els continguts
disciplinars de les ciéncies socials

El curriculum de ciéncies socials efaborat des d'aquesta óptica, té un fil conductor
al llarg de tota l'escolaritat, que garanteix la coherencia amb la ciencia que
s'ensenya i amb la formació global i democrática, en quant al coneixement i análisi
crítica de la societat i en quan a la capacitado per a l'acció política.

Cada un d'aquests conceptes focalitza una manera determinada d'analitzar i
d'entendre el món, és com un mirall de moltes cares, en el que cada cara visualitza
un aspecte diferent que ens ajuda a comprendre la societat. La suma de totes elles,
de totes les cares del mirall, és dir, de tots els conceptes, configuren l'arc d'análisi
completa. Aquests conceptes es poden sintetitzar de la següent manera

6 BATLLORI, R. CASAS, M. (2000) El conflicto y la diferenciación. Conceptos clave en la enseñanza
de las ciencias sociales. Lleida. Ed. Milenio.

BATLLORI, R.(1999) Conflicto, colaboración y consenso en la enseñanza de las ciencias sociales.
Monografía sobre; Los conceptos sociales clave. Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales Geografía e
Historia, núm 21, pág. 13-22

BENEJAM, P.; PAGÉS, J.(coord) (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociale: Geografía e Historia en
la educación secundaria. Barcelona. Horsori- ICE de la Universidad de Barcelona.

BENEJAM, P. (1999) La oportunidad de identificar conceptos clave que guíen la propuesta curricular
de la ciencias sociales. Monografía sobre: Los conceptos sociales clave. Iber, Didáctica de las
Ciencias Sociales Geografía e Historia, núm 21, pág. 5-12.

CASAS, M. (1999) Los conceptos sociales clave. Una opción ideológica para la selección de
contenidos: el concepto de diferenciación. Un .curriculum de Ciencias Sociales para el siglo XXI. Qué
contenidos y para qué. Asociación Universitaria del profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales
Universidad de la Rioja. Logroño. Diada, pág. 155-162.

CASAS, M. (1999) Les ciéncies socials a l'ensenyamnet obligatori. Qué ensenyar i aprendre i per a
qué?. /// Jornades. L'ensenyamnet de les ciéncies socials : reflexió i experiencias. Barcelona.
Associació de Mestres Rosa Sensat. pág. 7-17

CASAS, M. (1999) El concepto de diferenciación en la Secundaria Obligatoria. Monografía sobre: Los
conceptos sociales clave. Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales Geografía e Historia, núm. 21, pág.
23-38.

CASAS, M.; BOSCH, D. y otros (2002) Problemas sociales relevantes en la enseñanza de las
Ciencias Sociales. Educación Secundaria Obligatoria. Una experiencia de aula. Iber. Didáctica de las
Ciencias Sociales Geografía e Historia, núm., 34, pág. 113-125.
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Identitat - alteritat. Convivim amb els altres. Trebaílar aquest concepte permet
prendre consciéncia de les capacitáis, les creences i els ¡nteressos propis, així com
conéixer els deis altres. Permet desenvolupar el sentit de la tolerancia i del respecte
pels altres i permet entendre la necessitat de defensar els Drets Humans

Racionalitat - Irracionalitat. Es centra en l'estudi de la causalitat deis fets,
situacions o fenómens socials i de les actuacions de les persones de manera
individual o col-lectiva. Permet comprendre-ho des de la complexitat que suposa la
valorado de la intervenció humana, per tant educa en la relativitat de les
valoracions i en la capacitat crítica de les interpretacions.

Diferenciació: Diversitat - Desigualtat. La diversitat entesa com a riquesa cultural
i la desigualtat com injusticia social. Quan la diversitat es jerarquitza perqué algú
s'apropia la funció de controlar aquesta diversitat, es pot convertir fácilment en
desiguaítat. Desigualtat que es pot visualitzar com a dependencia económica,
cultural, social o política. En aquest marc, es trebala la tolerancia, el respecte per la
diversitat entre les formes de pensar, de ser i d'actuar. Suposa, així mateix, prendre
consciéncia i actuar, per reduir o pal-liar les desigualtats i les injustícies tant a nivell
individual com collectiu.

Contínuítat y canvi. Pretén introduir un nivell d'analisi que faciliti comprendre que
les coses no han sigut sempre igual i que poden continuar canviant. Per tant
possibilita la introducció del "poder ser" i crea actituds dialogants i de comprensió i
convida a l'acció. Segurament, també, allunya les actituds d'intransigéncia i de
dogmatisme.

Valors i creences. Les persones i els grups actúen segons uns codis étics que
s'han conformat a partir d'unes determinadas creences i d'uns determináis valors.
Aixó implica entendre que no hi ha veritats absolutes i comprendre que el sistema
de valors entre persones diferents i entre grups o comunitats diferents sovint no
coincideixen. Treballar des d'aquesta perspectiva facilita actituds y actuacions que
comporten el diáleg i el consens per arribar a acords, aixó afavoreix les actituds
critiques en front a la diversitat d'informacions i d'opinions.

Interrelació y conflicte. Els fets socials només es poden estudiar des de la
perspectiva de les relacions entre persones, entre collectius, entre institucions o
entres paísos. Només es poden analitzar i comprendre des de l'óptica de les
múltiples interrelacions i interaccions que es produeixen. Sabem que les persones i
els grups no poden viure aíllats, no son autosuficients, necessiten deis altres per
comunicar-se, per compartir projectes o encara que només sigui per cobrir les
seves necessitats. Les persones i els grups es comuniquen i s'interrelacionen i
d'aquesta interrelació sovint en sorgeixen conflictes.

Treballar des d'aquesta perspectiva facilita la comprensió de les interrelacions, les
interdependéncies i les múltiples connexions que es generen en el nostre món
global/tzat i facilita l'estudi deis orígens deis conflictes, del procés del seu
desenvolupament i permet estudiar i interpretar les possibles solucions.

Organització social. La societat s'organitza de múltiples maneres, per defensar
¡nteressos comuns, per afeccions compartides, per veínatge, per opcions polítiques,
etc. En aquest cas es pretén focalitzar en la comprensió de l'organització de la
societat, com a necessitat vital i social deis humans. També facilita la comprensió
de les estructures de poder, de l'organització política deis territoris i deis estats. És
pretén donar raons per a la participado i 1'acció política.
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b. Plantejar l'ensenyament de les ciéncies socials des de l'óptica de la
resolució de problemes socials

Un ensenyament basat en l'estudi de problemes rellevants per a la ciencia i
significatius per I l'alumne, implica prioritzar els aprenentatges que serveixin per
entendre i ubicar-se en la complexitat del món actual. Aquests aprenentatges son
básics per a la formado del pensament complex i capaciten ais estudiants per
analitzar les múltiples connexions, interrelacions, interdependéncies i possibilitats
que existeixen per interpretar i posicionar-se en front deis problemes de la vida
quotidiana, tant els individuáis, com els col-lectius.

Aquest .ensenyament facilita que els estudiants aprenguin a aprendre, perqué
exigeix aprendre estratégies i habilitats per informar-se sobre les característiques
del problema i les variables que intervenen, per comprendre l'abast de la
problemática, per interpretar les possible interpretacions i les possible vies de
solució que siguin coherents, possibles i valides. Els estudiants es podran adonar
que la diversitat de solucions respon a diferents maneres d'interpretar i de valorar el
mateix problema, el que facilita que puguin analitzar on está l'origen d'aquesta
diversitat d'opcions, que generalment es troba en diferents opcions ideológiques
que configuren una manera d'entendre el món i una manera de resoldre els
problemes col-lectius de la vida quotidiana i es comprova la relativitat del
coneixement, reflectida en la diversitat d'opcions, d'opinions i de solucions

Es en aquest marc on té sentit l'ensenyament i l'aprenentátge de les competéncies
lingüístiques que conformen y articulen el discurs social. Segurament el primer pas,
és conéixer, entendre i aprendre i el segon pas és saber comunicar el que s'ha
aprés, encara que els dos passos son simultanis. Podríem sintetitzar-ho dient:
"parlar i escriure per aprendre ciéncies socials" o "aprendre tot parlant i escrivint
ciéncies socials " o "comunican! el que aprenem, consolidem l'aprenentátge".

c. La formació política, es un part fonamental i inseparable de la formació
democrática

La formació democrática ha de donar els ¡nstruments necessaris a tota la ciutadania
per ser membre actiu, participatiu i compromés amb la societat. La formació política
ha de facilitar els instruments per entendre les bases organitzatives i el
funcionament d'una societat democrática, amb els punts forts i els punts febles.
També té la fundó de preparar ais ciutadans pei compromís social i la participado
política

L'educació política a l'escola es pot contemplar-se des de tres punts de vista. En
primer lloc, des d'aquelles actituds i aptituds democrátiques, com la capacitat de
raonar, d'argumentar, de cooperar i de deliberar. El segon lloc, des de les bones
practiques de política democrática, que pot anar des del nivell académic fins els
nivells d'organització política i d'estructura de l'Estat, democrátic. I un tercer nivell
centrat en els acords internacionals sobre el compliment deis drets Humans i en el
coneixement de les organitzacions supranacionals tant governamentals com no
governamentals que impulsen el compliment d'aquests Drets Humans.

En els nivells académics la formació política, no es concreta només en l'estudi de
les estructures polítiques, que tot i ser molt important no és pas suficient. La
formació política rebutja qualsevol separado o discriminado d'estudiants per motius
étnics, culturáis, socials, religiosos, de genere o per nivells de rendiment académic.
L'educació en la diversitat té un valor formatiu important basat en el respecte i la
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valorado de la diferencia i suposa un element sólid per a la formado democrática
de la ciutadania.

L'educació democrática es una garantía per l'exercici de les llibertats polítiques i
civils i la l'educació política es un requisit per a participar de manera conscient,
coherent i responsable en una societat democrática.

d. El discurs social

El discurs de les ciéncies socials, ha de ser un discurs que faciliti la formado del
pensament social de l'alumnat, amb la finalitat de convertir !a informado en
coneixement, que com ja s'ha dit és, una d eles finalitats de la formado
democrática. Cal formar ciutadans lliures i autónoms, conscients deis seus drets i !
deis seus deures, capacos d'interpretar críticament la societat i capacos d'actuar
amb profundes conviccions democrátiques que els permetin participar activament
en la construcció d'un futur milior.

Així, entenem que les capacitáis i competéncies básiques d'una formado
democrática son aquelles que afavoreixen l'autonomia de les persones per a |
prendre decisions i compromisos, defensar els drets i deures de la ciutadania i
potenciar la comunicado, el diáleg, la participado, la cooperado, la solidaritat i el
respecte.

Donat que aquest apartat és l'objecte de la nostra recerca, s'ampliará en els
apartats de la tercera part.

i

2.2. Concepció didáctica d'on partim. Per ensenyar cal saber com els
estudiants aprenen.

Tots els membres del grup partim d'una mateixa manera d'entendre el "com '
ensenyar", és a dir, tots estem d'acord, un acord avalat pels anys d'experiéncia, en
quin era el nostre punt de partida didáctic. Sense entrar en el desenvolupament
d'aquesta concepció didáctica, creiem que cal fer-hi una breu referencia per poder
ubicar milior les nostres propostes i per entendre que no tots els models didáctics
son válids.

La formado democrática deis nostres joves, exigeix que, també, la vida de l'aula
proporcioni les experiencies necessáries per aprendre i posar en práctica aquelles
actituds i valors propis de la convivencia democrática. Tota l'activitat de l'aula,
entenent per activitat tot alió que passa a dins d'una classe, ha d'estar basada en el •
diáleg, en la comunicado, en la participado, en els respecte mutu, en la negociado
i en el consens. La creado d'ambients i models de convivencia democrática és
requisit indispensable per a la formado democrática deis joves.

a. La teoría sociocultural i constructivista en l'aprenentatge de les ciéncies
socials

La concepció constructivista de l'aprenentatge, o d'aprenentatge significatiu, es '
basa fonamentalment en les aportacions de Vigostsky (1977,1979), que ens diu que í
els estudiants aprenen quan son capacos d'elaborar una representació personal del
concepte o del contingut que es pretén ensenyar. Com diu Coll (1995), aquesta
elaborado es recolza necessáriament en els coneixements previs que son '
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modificáis, enfortits, ampliats o reestructurats a partir de les noves informacions que
es converteixen en nous aprenentatges.

Tots els individus analitzen la realitat que els rodeja a partir de models explicatius
propis i personáis, models que s'han format básicament a través d'experiéncies
personáis, de coneixements adquirits, de les interrelacions socials i del nivell de
raonament de cadascú Les idees prévies son persistents i resistents al canvi, i si
volem que els estudiants aprenguin, cal plantejar activitats adients on la prioritat
sigui ia comprensió i el raonament. És evident que un ensenyament i un
aprenentatge dirigit básicament a la superado d'exámens o a resoldre problemes
estrictament escolars s'oblida, no es converteix en un nou coneixement estable i
permanent i per tant no s'áprén

Per aixó és necessari ensenyar ciéncies socials a partir de temes srgnificatius pels
alumnes i socialment rellevats, i fer-ho de manera que exigeixi la participado i la
implicado deis estudiants. Com diuen Wood, Bruner y Ross (1976) i Werns, 1988,
la fundó del professor en aquest procés és el de servir de guia i de suport a
l'estudiant perqué aquest pugui prendre progressivament el control del seu
aprenentatge, fonamental per aprendre a aprendre. Cal, dones, un aprenentatge
guiat, sistemátic i pie d'estímuls que reforcin la madurado personal i la capacitat
d'actuar amb responsabilitat i coherencia.

b. La comunicació i la interacció social a Paula

La comunicació i la interacció social a Caula, son els puntáis básics per la
reelaboració de constructes socials. És en aquest procés de reestructurado i
reelaboració del coneixement que s'inscriu l'interacció social entre el professor i
l'estudiant i entre els mateixos estudiants, a través del diáleg, la discussió, el debat i
el treball cooperatiu.

S'entén per interacció social l'intercanvi d'informació i de punts de vista entre
diferents interlocutors que impliqui reciprocitat i de bidireccionalitat en l'intercanvi
d'experiéncies i de coneixement. Com diu Garlón (1994). i Edwards (1994) un deis
requisits indispensables de la interacció social és compartir coneixement en el
procés d'ensenyament i d'aprenentatge a través de l'activitat i del discurs conjunt.
Suposa col-laborar i dialogar per resoldre qüestions i problemes, per contrastar
punts de vista i per construir de forma progressiva i compartida significats i
coneixements, a partir de l'instrument essencial de ta comunicació que és el
llenguatge.

Com diu Lemke (1977) el llenguatge és el vehicle que permet parfar i escriure
ciencia i és per aixó que cal posar molta atenció en el domini de les competéncies
Itngüístiques que permeten ais estudiants compartir i contrastar els seus
coneixements, les seves opinions i els seus dubtes tant amb els altres companys,
com amb el professor.

c. La regulació deis aprenentatges en Ciéncies Socials

L'avaluació i l'autoavaluació son els eixos vertebradors de la regulado deis
aprenentatges i es converteix en un potent instrument pedagógic. Permet al
professor reconéixer els canvis que és necessari introduir en el procés
d'ensenyament i d'aprenentatge i també permet a l'estudiant prendre consciéncia
del que aprén, deis seus progressos i de les seves dificultáis, i així poder gestionar
de manera adequada tant els seus errors com els seus éxits.
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Es tracta d'una avaluado i autoavaluació integrada en el procés d'aprenentatge que
faciliti al professor la informació suficient per detectar quins son i a on es localitzen
els problemes i per proposar solucions que responguin a les necessitats i a les
possibifitats individuáis o collectives de l'alumnat.

d. Components afectius en l'aprenentatge de les Ciéncies Socials

S'ha demostrat que l'afectivitat i les emocions teñen una especial relleváncia en el
procés d'aprenentatge. Bruner (1986, pág. 123, dtat per Pérez Gómez, 1998, pág.
227) deia "el que marca ais agents humans és que els seus actes no están produits
per torces fisiques, com la forca o la gravetat, sino perestats intencionáis: desitjos,
creences, coneixements, intencions i compromisos"

Inexperiencia quotidiana ens demostra que una relació positiva entre el professor i
l'alumne o entre els mateixos alumnes pot canviar actituds i facilitar la motivado per
l'aprenentatge. La imatge que cadascú te de si mateix, del rol que li ha assignat e!
grup o el que cada estudiant s'ha assignat, el grau d'autoestima, la seguretat en les
seves creences, actuacions, interessos o motivacions, etc. , son elements del camp
afectiu i emocional que poden determinar de manera decisiva els éxits o ets
fracassos de l'aprenentatge escolar.

Com diu Darder (1998), les emocions son reaccions espontánies, rápides,
impulsives i a vegades difíciís de controtar, ja que no sempre s'experimenten de
manera conscíent. Adquirir conscíéncia de les situadons emocionáis i saber
reorientar i convertir les emocions que comporten disfuncions personáis, és un
objectiu de l'acció educativa.

Un ambient motivador i estimulant en el que es valori la participado de cadascú,
que es reconegui el treball de cada estudiant en fundó de les seves possibilitats i
aptituds, que es faciliti la relació entre el professor i l'alumne i entre els mateixos
alumnes i que s'impulsi la comunicado, l'intercanvi i l'ajuda mutua, afavoreix
l'aprenentatge i desenvolupa la capacitat d'entendre a l'altre.

Des de l'aprenentatge de les ciéncies socials, el paper de les emocions i deis
sentiments te una especial relleváncia. Per un costat en l'estudi i interpretado deis
problemes socials es valoren actuacions humanes que poden estar condicionades
per elements emocionáis. De la mateixa manera aquests elements emocionáis
poden distorsionar l'análisi del subjecte que pretén estudiar el problema. Per tant,
és necessari educar les emocions, per fer-les conscients, per aprendre a
interpretar-les i per a saber canalitzar-les.

e. El centre educatiu, una "escola" per a participar i exercir la democracia

Participar en la vida del centre i col-laborar en el seu bon funcinament, suposa fer-
se carree de la dinámica general de la institudó escolar y entendre la complexitat
d'ordenar totes i cada una de les parcelles de gestió, amb l'únic objectiu que el
centre compleixi amb la seva ftnaiitat de contribuir a la formado científica, personal i
democrática del seus estudiants.

Les instandes de govem de la institudó escolar com pot ser el Consell Escolar o les
comissions que s'organitzin pot ser una bona experiencia participativa. En el
Consell Escolar, per exemple, convergeixen interessos i plantejaments diversos i és
un bon Iloc per entendre el control democrátic de la gestió., malgrat les possibles
dificultáis que pot teñir el seu funcionament. És important no despreciar el seu valor
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formatiu en quan a la formado democrática deis estudiants que hi participen, des
del procés democrátic de l'elecció deis representants fins a la possibilitat de
participar realment en les decisions que afecten a tota la comunitat escolar. Els
estudiants poden aprendre a defensar les seves opinions en un entorn reaf, a
valorar diferents punts de vista i diferents alternatives que condueixen a prendre
decisions que caldrá consensuar i complir. Per aprendre a participar, cal que
participin.

Així mateix el centre educatiu facilita camins i estratégies per a la participado
democrática en el seu entom social y cultural. Des de l'organitzactó d'activitats amb
altres collectius o centres del territori fins a activitats o estudis coordináis sobre
problemátiques que afecten la vida ciutadana de la zona, o propostes de solució de
problemes concretes i viables.
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Tercera part

Marc teóric que justifica el treball

El discurs social en rensenyament i aprenentatge de les ciéncies
socials. Parlar i escriure per aprendre

El discurs de les ciéncies socials, ha de ser un discurs que faciliti la formado del
pensament social de l'alumnat, amb la finalitat de convertir la informació en
coneixement, que com ja s'ha dit és, una de les finalitats de la formado
democrática. Cal formar ciutadans lliures i autónoms, conscients deis seus drets i
deis seus deures, capacos d'interpretar críticament la societat, capacos d'actuar-hi
democráticament i que els permeti participar de manera activa en la construcció
d'un futur millor.

Com diu Pilar Benejam (1997), l'aprenentatge de les Ciéncies Socials, implica la
capacitat de processar la informació per saber qué son les coses i com son, la
capacitat de comprendre els fenómens, les situacions, les actuadons i d'establir
relacions entre les causes i les conseqüéncies. Des de la perspectiva crítica,
comporta, així mateix, la capacitat per aplicar la informació i la comprensió a !a
valorado dialéctica deis fets i de les situacions per a poder prendre decisions i
accions alternatives.

Entenem que les capacitáis i competéncies básiques d'una formado científica i
democrática son aqueltes que afavoreixen que l'estudiant adquireixi els
coneixements necessaris per interpretar la realitat social, per entendre que hi poden
haver diferents punt de vista i que s'adoni de la relativitat del coneixement social.
Així mateix, cal potenciar l'autonomia de les persones per a prendre compromisos,
per defensar els drets i deures de la ciutadania, la participado, la cooperado, la
solidaritat, el respecte, el diáleg i la comunicado.
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L'objectiu será, dones, desenvolupar la simultaneítat ele la construcció del
coneixement científic amb el desenvolupament de les competéncies lingüístiques, ¡
considerar que el domini progressiu de les habilitats lingüístiques és una manera de
donar continuítat i solidesa ais processos d'aprenentatge.

Considerem que aquest objectiu ha d'estar present i integrat en la intencionalitat
didáctica i des d'un bon principi. A mes, ha de sercomunicat i explicitat ais mateixos
estudiants, ja que han de ser conscients que els continguts que es treballen a l'aula
son els propis de les ciéncies socials, pero per aprendre i comunicar aquests
continguts científics cal incorporar activitats especifiques per al desenvolupament
de les competéncies lingüístiques.

Competencia > capacitat > habilitat ?
Per a la formado i l'adquisició d'un pensament social hem dit, dones, que els
estudiants han d'adquirir els coneixements i els procediments necessaris per ajudar
a interpretar el món, els fets i fenómens socials.

La construcció d'aquest pensament social és possible perqué compartim
experiéncies comunes que podem comunicar a través del llenguatge. Per tant, el
llenguatge és l'eina que permet a l'aprenent conéixer i representar-se la realitat que
l'envolta i també, és l'instrument que possibilita comunicar i contrastar aquest
coneixement amb el deis altres per reelaborar-lo.

Així dones per construir i comunicar el pensament social cal desenvolupar unes
capacitáis cognitives mitjancant les competéncies lingüístiques que permeten
entendre, interpretar i transformar el món que ens envolta.

Com mes domini tingui l'alumnat d'aquestes competéncies mes capacitat tindrá per
processar informado comprensivament, per validar una interpretado i per
comunicar o contrastar el seu coneixement amb el deis altres. En definitiva, tindrá
mes i millors estratégies per construir i justificar interpretacions mes convincents
sobre la realitat que l'envolta.

Per qué parlem de competéncies, mes que no pas de capacitats o habilitats?

Si cerquem les definicions corresponents, el diccionari de l'lnstitut d'Estudis
Catalans en relació a aquests tres conceptes diu el següent:

a. Competencia

Competencia f. Dret de decidir, sia en virtut d'una autoritat legal, sia en virtut d'un
reconegut coneixement de la materia; capacitat legal; fet d'entendre pregonament
d'una materia.

Competeni adj. Reconegut apte per a una professió, entes en una materia.

Competencia comunicativa: Capacitat d'un individu de produir i entendre enunciáis
gramaticals de manera significativa en reiació amb el context socioculturat i
adequats a la situado en qué es produeixen i ais propósits de la interacció. |

Competencia lingüística: Coneixement intern que un parfant té del model abstráete
de la seva Mengua i, en particular, de les possibilitats de produir i entendre totes les
oracions gramaticals possibles.
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De les anteriors definicions s'entén com a competencia la capacitat d'aplicar un
coneixement. Es a dir, inclou el coneixement i la capacitat d'aplicar-lo a la resolució
dp un problema concret Sembla, per tant, que la competencia és el saber fer.

b. Capacitat

Capacitat: Qualitat de qui está en estat de fer alguna cosa. Aptitud genérica per a
ésser subjecte de relacions jurídiques. j | Coneixenca que el paríant té deis recursos
de la llengua.

Capag adj. Que está en estat de fer alguna cosa, esp. extraordinaria o dolenta. Que
té condicions per a fer bé alió que té al seu carree.

La capacitat seria, dones, l'aptitud, la disposició que hom té per generar
coneixement o per realitzar una acció, per tant, la capacitat és el poder saber o
poder fer.

c. Habilitat

Habilitat f. Pericia, destresa, a fer alguna cosa; qualsevol de les coses que hom fa
amb pericia, destresa, grada.

Habi! adj. Apte per a alguna cosa, capag, idoni. || Propi a reeixir en alió que fa.

La habilitat seria la qualitat per a fer bé una cosa, és a dir f'habilítat és el fer bé.

Competencia = saber fer

Capacitat = poder saber o poder fer

Habilitat = fer bé

Sembla dones, que el concepte de competencia podría incloure els altres dos
perqué implica "saber", "saber fer" i "poder saber fer" el millor possible. La
competencia és el domini d'una capacitat que es pot desenvolupar en funció de les
possibilitats de cadascú.

El concepte de competencia és mes ampli perqué no suposa únicament el domini d'
un concepte sino la capacitat de reconéixer la seva utilitat en la resolució de
problemes reals.

Atenent a aqüestes definicions, ensenyar consisteix. en ajudar a desenvolupar
capacitáis del coneixement per a aconseguir que els alurnnes siguin competents
per aplicar els coneixements de manera transversal a la resolució de problemes de
la vida real.

En paraules de Joana Noguera, catedrática de la U.R.V. i coordinadora de la secció
Vil Competéncies Básiques de la Conferencia Nacional d'Educació:

"La competencia suposa la capacitat real d'aplicar un saber. Una persona és
competent si, al mateix temps que té un saber, és capag d'utilitzar-lo. Des d'aquest
punt de vista el saber és inferior a la competencia. Així els teórics del curriculum
distingeixen entre l'aprenentage i el saber fer, per una parí, i el saber i la
competencia, per i'altra. L'aprenentatge només té sentit si produeix un saber que
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donaré lloc a una competencia. L'educació busca produir persones competents, és
a dir, capagos de prendre responsabilizáis dins les situacions de la vida"

Aquest marc conceptual ens permet definir íes competencies cognitivo lingüístiques
com el conjunt de conceptes i procediments tingüístics que fan possible
desenvolupar les competencies discursives i alhora la construcció de coneixements.
Es tracta, per exemple d'aprendre i saber descriure un experiment, d' aprendre i
saber explicar un fet historie o d'aprendre i saber argumentar un punt de vista.

Com mes domini tinguin els alumnes de les competéncies cognitivo lingüístiques
mes capacitat tindran per interpretar el món i per resoldre problemes de la vida real.

Sembla que l'aprenentatge de determinades competéncies cognitivo lingüistiques
com son: descriure, narrar, explicar, justificar, interpretar i argumentar;
contribueixen en gran mesura en la formado del pensament social per educar
ciutadans crítics capacos de seleccionar, organitzar i comprendre l'allau
d'informació que els arriba. L'autoconsciéncia i la llibertat de triar i decidir reconeix
implícitament la llibertat de triar i decidir deis altres. Així dones, l'individu no es creu
posseídor de la veritat absoluta i dubta del seu propi coneixement. Aleshores
sorgeix la necessitat de comparttr-lo amb els altres i contrastar-lo amb altres
maneres de veure i entendre les coses.

Aquests son valors capdals que els individus han d'adquirir pera teñir llibertat en
aquest model de societat de la informado on la manca de llibertat, entesa com
autoconeixement, pot portar a la desinformació mes absoluta i a la manipulado
total.

1. SimultaneVtat de la construcció del coneixement científic i
social amb el desenvolupament de les competéncies
lingüístiques

Com ja s'ha dit Taprenentatge és un procés essencialment social, i des d'aquesta
perspectiva cal promoure un aprenentatge basat en la comunicado, la interacció
social i el coneixement compartit, que son els pilars básics de la construcció deis
significats socials. Per tant, eis estudiants han d'aprendre a combinar els
coneixements científics propis de les Ciéncies Socials, amb les competéncies
lingüístiques que son necessáries per elaborar i comunicar aquests coneixements.

Creiem que és necessari insistir en la necessitat de treballar amb profunditat el
llenguatge en l'área de coneixement de les ciéncies socials, per assegurar-ne un
bon aprenentatge. Podem dir, sense por a equivocar-nos, que l'evidéncia mes ciara
del qué han aprés els alumnes son les comunicacions oráis i/o escrites que els
mateixos alumnes produeixen, durant o al final d'un tema. No si valen excuses, per
part dei professorat o del propi alumnat, que poden anar en la línia de dir " jo ja ho
sé, pera no ho sé explicar", "aquest alumne ja ho entén o ja ho sap, pero no ho sap
explicar". Si se sap el contingut científic s'ha de saber comunicar, no hi ha cap
dubte. En el cas que no se sápiga comunicar és evident que no se sap. El domini
de les competéncies lingüístiques en l'aprenentatge de les Ciéncies Socials és un
factor determinan* de l'aprenentatge i de la formado del pensament social crític i
democrátic.
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El coneixement no está del tot construTt fins que no es pot expressar de díns cap a
fora, en forma de discurs lingüístic, oral o escrit, plástic, matemátic, musical.
L'expressió ajuda a construir el coneixment. En l'expressió oral del coneixement
intervé l'individu en tota la seva globalitat: és la ment, el sentiment, el temperament, ,
l'emoció, que son presents en la forma d'expressió.

L'expressió ora! del coneixement en grup permet, si es sap escoltar i reflexionar,
contrastar el saber de cadascú amb el de les demés persones i refer el punt de
vista propi amb les aportacions deis demés. Si l'expressió del coneixement és
propia i autoconscient, el noi i la noia son capacos de posicionar-s'hi justificant el
seu punt de vista.

Si a l'aula s'estableix un diáleg pedagógic real i auténtic, totes les persones serán
capaces de manifestar justificadament els seus punts de vista, de ser receptius ais
punts de vista deis demés i podran refermar, enriquir o modificar ta propia posició.

La complexitat per detectar la relació entre el procés cognitiu i el constructe textual,
comporta dedicar una especial atenció a i'acció comunicativa i a la intencionalitat
deis docents en l'elaboració i en la validado deis patrons socials que controlen '
aquest procés. En els processos cognitius d'interpretació de la realitat existeixen '
uns components que, coneguts i apresos per l'estudiánt, donen les pautes per a la
comprensió de la ciencia. Aquests components son les competéncies lingüístiques '
que fan explícit el valor cognitiu deis patrons fingüístics en la construcció del discurs '
oral o en la construcció de textos escrits (Noguerol, 1995). '

Les competéncies lingüístiques permeten l'adquisició, la consolidado i l'aplicació
del coneixement. Les habilitats cognitives, com analitzar, comparar. Identificar,
deduir, sintetitzar, etc., activen les habilitats lingüístiques com descriure, explicar,
justificar, interpretar o argumentar, que s'expressen de forma oral o escrita en ,
descripcions, explicacions, justificacions, interpretacions o argumentacions (Gómez,
Jorbay Prats, 1998).

L'objectiu final es que l'alumne adquireixi aquelles competéncies lingüístiques i
necessáries per a construir significáis científics que corresponguin al contingut i
temátic i específic de les ciéncies socials, ja que cada ciencia te les seves própies ;

formes de raonament i d'expressió (Lemke, 1997). Per tant, tomem a insistir en que
només podem estar segurs que l'estudiant entén i aprén ciencia quan és capac
d'expressar-la i de comunicar-la, ja sigui de manera oral o escrita.

Hem dit abans que cada ciencia té el seu propi discurs dentífic, pero malgrat aixó
sigui veritat, hi ha uns requisits comuns que cada ciencia ha de complir des de la
seva perspectiva específica. Seguint a Veslin (1988) aquest requisits els podríem
concretar de la següent manera.

El discurs científics ha de fer presents aquells coneixements consensuáis
per la comunitat científica que l'estudiant ha de conéixer

El discurs científic ha d'utilitzar el coneixement de forma eficac

El discurs científic ha de distingir entre la realitat própiament dita i les idees
que son una interpretado de la realitat

El discurs científic ha de ser precís en definir els coneixements que
resisteixen la prova de la crítica '

Perqué els estudiants puguin realitzar les operacions cognitives i comunicatives que
l'accés al coneixement requereix, és imprescindible un bon aprenentatge lingüístic '
El professorat de ciéncies socials sovint incorpora estratégies metodológiques que i

i
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afavoreixen que els estudiants adquireixin les competéncies lingüístiques (resumir,
identificar idees principáis, cercar el tema,...), gairebé sempre relacionades amb la
comprensió de la informado per facilitar-ne el processament i la interpretació. Pera
cal anar una mica mes enllá, cal pensar en quines dificultáis es pot trabar l'alumne
alhora de fer aquests processos, per tal de poder-Ios planificar i ensenyar, de
manera que la comunicado oral i escrita serveixi realment per a la reconstrucció del
coneixement de tots i cada un deis estudiants.

La reflexió sobre la manera d' ensenyar les ciéncies socials porta cap a la reflexió
sobre les capacitats i habilitáis lingüístiques que fan possible l'aprenentatge. Cal
ressaltar que l'aprenentatge deis continguts cientifics va íntimament lligat a la
comprensió i l'expressió lingüística perqué, com tots sabem, el llenguatge és l'eina
que possibilita la construcció del coneixement.

El domini de la llengua es va ampliant al llarg de l'escolaritat per anar aprofundint
cada vegada mes en la complexitat del discurs que permet desxifrar com
s'organitza la informado i quina seqüéncia té. La informado s'organitza de diverses
maneres segons pretengui establir relacions causa - efecte, fer comparacions,
presentar un problema, interpretar un fet social o argumentar un punt de vista.
Sovint aquesta diversitat de tractament es dona molt barrejada, la qual cosa origina
problemes de comprensió importants.

Com diu Teresa Colomer (1993), llegir i escriure, parlar i escoltar és important
perqué és en la situado d'ensenyament - aprenentatge de continguts concrets quan
s'activen totes aqüestes habilitáis en un context molt mes práctic ¡ mes significatiu
per l'alumne que a la classe de llengua. Aquesta afirmado, no fa res mes que
confirmar la necessitat de dedicar una atenció especial a com els estudiants
aprenen a parlar i a escriure ciéncies socials.

Per facilitar aquests aprenentatges caldria teñir en compte alguns principis básics
que es podrien incorporar a la manera d'ensenyar ciéncies socials i a la manera
d'aprendre a diferenciar les diferents modalitats textuals. Cada modalitat textual
respon a les intencions comunicatives del que parla o escriu, i és per aixó mateix
que val la pena que els estudiants disposin de tots els instruments comunicatius
necessaris per poder expressar els coneixements apresos amb coherencia i amb
rigor. Sembla que podría ser útil:

Posar exemples de textos ben construTts de les diferents modalitats
textuals.

Relacionar el text oral i escrit a partir de la discussió col-lectiva
mitjancant preguntes dirigides que enriqueixen el saber individual.

Relacionar la lectura i l'escriptura. Mitjancant l'escriptura es reestructura
el propi coneixement i s'interioritza i es consolidael saber.

Per facilitar aquests aprenentatges cal que el professor estigui molt pendent de les
dificultáis lingüístiques deis estudiants i de poder donar i'ajuda en el moment
adequat. No cal dir, que com mes atent estigui el professor, mes efectiva será
I'ajuda i mes sólid l'aprenentatge. També és evident que el professor ha de teñir ciar
que els alumnes necessiten pautes ben estructurades per progressar en el saber
parlar i escriure ciéncies socials, i han de teñir ciar que és molt important el "qué"
díuen, pero també ho és el "com" ho diuen, son les dues cares inseparables de la
mateixa moneda.

Peí que fa a les pautes de treball, o les bases d'orientació, molt necessáries al
principi i especialment en els primers cursos, s'han de presentar i treballar, de
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manera que l'alumnat entengui que son un suport per aprendre, pero que l'objectiu
fina! és poder prescindir-ne perqué ja s'ha consolidat aquest aprenentatge i s'ha
convertit en una competencia adquirida.

2. Parlar per aprendre

Com diuen Coll i Solé (1990), aprendre és donar algún tipus de significat a alió que
aprenem i connectar-lo amb el que ja sabem per ampliar el coneixement sobre
algún aspecte de la realitat social. Aprendre és construir i compartir significáis i
coneixements imporiants de la comunitat a la que es pertany. i

Si entenem l'aprenentatge com una reconstrucció de sabers, el diáleg hi té un paper
molt important, d'una banda perqué l'interlocutor ens proporciona . altres
coneixements, i d1 altra banda perqué la reconstrucció de coneixements implica un
diáleg amb nosaltres mateixos. (

Aquest diáleg 4pot anar des de la conversa, o parlar sobre un tema, al debat que '
vo! dir contraposició de punts de vista, fins a la disputa, on els interlocutors pretenen
obtenir algún guany simbólic o material. Entenem que el que cal potenciar a classe '
és la conversa i el debat, pero en cap cas la disputa. '

LUCÍ Nussbaum, (1999), afegeix un altra perspectiva en el diáleg, el que ella defineix
com a discussió. Segons Nussbaum, la conversa, pot ser una discussió, segons el
tipus d1 interacció que es produeixi entre els interlocutors Per tant, el diáleg es pot
considerar des de tres perspectives: com a conversa, com a discussió i com a
debat.

La discussió s'aproxima a la conversa formal i es defineix com un espai discursíu de
deliberado, d1 examen de punts de vista, d1 intercanvi i de construcció d' idees on
efs interlocutors accepten que hi ha una desigualtat de partida respecte ais
coneixements i les opinions. Aquesta desigualtat no condueix, pero, ni al debat ni a
la disputa, sino a la complementarietat on l'expert i l'aprenent poden articular un ;
discurs compartit en termes de cooperado: parlar de forma alternada, determinar
els temes, posar-se en lloc de l'altre. Des d1 aquesta perspectiva, la discussió pot ¡
ser una metodología per ensenyar i aprendre, esdevé un puní de trobada d"
experiéncies i coneixements que poden donar lloc a nous coneixements.

La diferencia entre la discussió i el debat está básicament en el fet que en el debat
es posa en joc la identitat deis parlants a través de l'habilitat de cadascú per
defensar un punt de vista. En canvi en la discussió es pretén l'articulació de dos o !
mes punts de vista sense que es vegin afectades les relacions o la imatge individual
deis parlants, l'éxit de la qual és moit frágil ja que depén de quatre parámetres:
complementarietat, cooperado, finalitat i formalitat j

El tipus de discurs que mes sovínt trobem a les aules té com a finalitat la parla :
exploratoria, és a dir aquell tipus de discurs que permet descobrir quines son les
idees prévies deis alumnes i com van construint noves idees a partir del discurs del
mestre.

Diferents estudis demostren que el discurs mes característic entre docent i '
alumnes s'estructura a partir de la seqüéncia següent:
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La iniciativa és del professor que sol fer una pregunta ais alumnes, sigui
interpellant un alumne en concret o bé donant-los la paraula quan la
sol-liciten alcant la má

La reacció deis alumnes que solen donar la resposta que convé al professor

E! comentan del professor per animar i estimular la participado, pero també
per confirmar o ampliar informado, per focalitzar, centrar i ordenar la
conversa o per plantejar interrogants que fadn avancar el coneixement.

Es a dir, lia finalitat és sobretot provocar la participado de l'alumnat per explorar les
idees prévies o revisar continguts ja tractats, també per centrar l'atenció deis que es
distreuen, o pot posar l'accent en recapitular o en emfatitzar les idees mes
importants.

Entenem que el diáleg inicial al comencar un tema és fonamental. És necessari
conéixer que saben del tema, que en pensen, quina és la opinió deis estudiants,
que han sentit a dir. Si el diáleg és ric, dinámic i obert, també ens pot servir de puní
de referencia per saber que han aprés al finalitzar el tema.

Com diuen Coll i Onrubia (1993) la conversa o discussió a l'aula al comencar un
tema, és l'instrument que permet a l'estudiant:

Teñir consciéncia deis seus propis coneixements i representacions de la
realitat

Comunicar-los ais altres

- Accedir ais significáis deis altres

- Contrastar-los amb els propis significáis

Modificar les representacions inidals d'uns i d' altres.

Aquest diáleg no ha ser exclusiu del comencament d'un tema, pot ser d'interés en
altres moments del procés d'aprenentatge, i de manera molt especial en totes
aquelles situacions que permeten construir, reconstruir i compartir el coneixement a
l'aula.

Quan la finalitat de la conversa és compartir nou coneixement per avancar en
l'aprenentatge, cal que els estudiants tinguin suficient informado sobre el tema que
s'ha de treballar. Informado que ha de controlar el professor, encara que els
estudiants collabonn en aportar part d'aquesta informado, el professor ha de donar
criteris per seleccionar-la, valorar-la i, en alguns casos, segurament també caldrá
que la reelabori per fer-la mes entenedora. En aquest cas és necessari teñir en
compte que cal:

Establir relacions entre els que estem fent a l'aula i del que havíem fet dies o
setmanes abans

Presentar els objectius del treball que anem a fer i del resultáis que en
pretenem treure, per donar significat al que farem.

Recapitular de manera ordenada el que hem dit o fet en termes mes
"formáis"

.Fer preguntes que donen pistes sobre quina és la resposta esperada.

Donar pautes de treball molt explícites i detallades per tal que els alumnes
acabin gestionant el seu propi procés d'aprenentatge.
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En tots aquests casos cal destacar tres característiques essencials en la utilttzació
de la conversa:

a. La conversa serveix per introduir un pont entre els significáis previs que
teñen els i els que els volem ensenyar.

b. La conversa serveix, per a que els alumnes puguin disposar de significats
cada vegada mes rics i aplicables a una pluralitat de situacions diverses no
tant lligades a experiéncies concretes, pero que aqüestes son importants per
reconstruir el coneixement

c. La conversa serveix per facilitar la construcció ¡ reconstrucció de significáis
perqué está integrada en el mateix procés de l'activitat que es dona a l'aula,
forma part intrínseca del que s'está fent.

En aquesta línia Luci Nusbaum, presenta uns quants recursos que el docent pot
utilitzar per potenciar la intervenció deis estudiants a la vegada que pot ajudar al
docent a dosificar la seva intervenció, com per exemple:

Introduir el tema fent un plantejament general de manera que provoqui que
els estudiants es píantegin preguntes mes que formular respostes corréeles

Proposar tasques d' investigado de probiemes oberts que puguin admetre
diferents punts de vista i que facin participar a l'alumne amb interrogants
com: Jo qué en pensó? A mi em sembla que..., estás segur de..? com podría
ser...?

Plantejar activitats que suposin establir un doble diáleg: amb els propis
coneixements i amb els coneixements deis altres

Ajudar a mantenir la finalitat de la discussió centrant el tema quan els
alumnes es perdin en disgresions o anécdotes.

- Ajudar a ordenar les ¡dees i a expressar-les, a usar la terminología
adequada at camp del saber, peí que fa al qué l'alumne vol dir i també com
s'ha de dir.

Afavorir la participado utilitzant estratégies com: crear un clima adequat
perqué tothom pugui parlar tranquiflament, escoltar amb paciencia, ajudar a
les opiníons minoritáries, plantejar preguntes obertes, evitar afirmacions
contundents, proporcionar informado quan calgui, no avancar gaireel propi
punt de vista.

Per tal que la discussió compleixi amb la seva fundó d' espai d1 intercanvi i
de construcció de sabers académics el contráete de comunicació que
s'estableix entre els membres del grup ha de ser compartit i acceptat per
tots.

Perqué els membres del grup s'entenguin, cal partir del convenciment que
es pot aprendre deis altres, és a dir, que tots poden aprendre de tots.

Per tant, les relacíons ¡nteractives entre afumnes i professors a través del diáleg fan
possible construir sígnificats cada cop mes adequats i mes complexos sobre els
continguts del curriculum. Permet a l'alumne explorar nous coneixements,
verbalitzar noves idees i contrastar-les amb els altres per escollirjes que están ben
fonamentades i rebutjar les que no ho están, de manera que escoltar es tant
important com parlar. La discussió és un deis generes mes freqüents en qualsevol
grup social on es posen en joc les relacions sodals i les identitats individuáis, és
també una forma de fer ais aprenents mes competents per construir nous
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coneixements, per participar en la vida de la comunitat y per detectar les relacions
entre llenguatge i coneixement

L'altre aspecte molt ¡mportant és la potencialitat comunicativa del treball en grup. La
discussió en grup o el treball en grup, incorpora un valor formatiu mes gran quan es
produeix entre iguals sense la presencia immediata del docent ja que:

Les possibilitats de participado individual augmenten

Els alumnes teñen mes llibertat per verbalitzar les seves idees i encara que
estiguin poc elaborades el grup coopera per precisar el qué es vol dir,
arriscant-se mes que no pas si hi hagués el docent al davant.

S' estableixen relacions de simetria, cooperado i complementarietat.

El protagonisme deis estudiants és mes gran que en la discussió del grup
classe ja que han de redefinir la tasca encomanada, planificar els mitjans
per dur-la a terme i gestionar els temes, la participado, i el temps.

Tot el que hem vist fins ara sobre la importancia del diáleg per aprendre, ens
permet afirmar que el diáleg és un instrument per a construir coneixement, i cal que
s'aprengui a utilitzar-lo des de Tarea de ciéncies socials, ja que és a la vegada un
procediment i una estrategia que permet apropiar-se deis continguts i consolidar el
coneixement social.

A vegades ens preguntem si tots els alumnes serán capacos per ells mateixos de
posar en marxa aquests processos? Per qué hi ha uns estudiants que ho aprenen i
d' altres no? En primer lloc per aprendre-ho s'ha d'ensenyar, i en segon lloc cal
veure com s'ha d'ensenyar. El professorat ha de teñir clares quines estratégies
utilitzará, perqué la conversa a I'aula serveixi per aprendre, tot i expticitant objectius
i compartint significats.

3. Aprendre a parlar és fonamental, pero també és important
aprendre a escriure

Fins aquí hem parlat de la conversa i del diáleg, o de la comunicado oral per
aprendre ciéncies socials, pero la comunicado també pot ser escrita, i en aquest
cas, parlem de la comunicado o de l'expressió escrita. Per tant, cal teñir ciar que a
la classe de ciéncies socials el llenguatge te manifestacions diverses al llarg de
Tescolaritat, com pot ser la comunicado oral, pero també l'ús del text escrit.

L'alumne ha d' aprendre a llegir i a escriure, s'ha de fixar els objectius respecte al
perqué vol llegir o escriure, ha de planificar el qué vol fer i el com ho vol fer, ha de
saber sintetitzar, ha d'aprendre a planejar-se interrogants, ha de revisar el que ha
fet i ha modificar el que havia previst, si é el cas.

Sabem que la lectura i l'escriptura son instruments per aprendre ciencia. Quan
l'estudiant llegeix per aprendre necessita comprendre, ha de poder establir
relacions entre el que ja sap i eí que el text diu de nou, per tal d'atribuir-li significat,
en definitiva, ha de ser capag de convertir la nova informado en nou coneixement,

Com diuen Onrubia i Solé (1993) quan l'alumne llegeix desenvolupa un pensament
estratégic abans, durant i després de la lectura.
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- Abans, perqué ha de teñir ciar t'objectiu: sobre el qué pretén treballar...,
sobre quina informado necessita...

Durant, perqué cal estar alerta per comprovar que va comprenent i ha de
prendre decisions adequades respecte a possibles manques de comprensió,
aportar a la lectura els coneixements previs, elaborar prediccions i
conclusions, dirigir l'atenció al que és fonamental, examinar la consistencia
interna del text, fer recapitulacions periódiques.

Després, perqué ha de sintetitzar el coneixement que s'ha obtingut en el
transcurs de la lectura mitjancant resums, esquemes, etc.

Quan l'estudiant escriu expressa alió que ja sap, pero segueix un procés semblant a
('anterior. Ha de teñir ciar el qué ha d'escriure, amb quina finalitat i per a qui ho ha
d'escriure, quines son les idees fonamentals que vol comunicar, com les pensa
presentar, com ho ha de fer perqué quedi ciar e! qué vol dir...

Escriure és un procés compíex de resolució de problemes que posa en relació
l'elaboració deis continguts del tema amb les característiques que ha de teñir el
text. La relació entre el qué es vol dir i com s'ha de dir, permet regular i elaborar el
propi coneixement, per aixó quan escrivim alhora aprenem. (Bereiter i Scardamalia,
1987)

4. Les competéncies lingüístiques. Tipología deis textos escrits

Ens referirem de manera especial a aquelles competéncies lingüístiques que son
mes habituáis en l'ensenyament i aprenentatge de les ciéncies socials, com son la
descripció, l'explicació, la justificado , la interpretado i l'argumentació.

Descripció
—

^ Justificació ^ ^

~~*" interpretado ^

- - ^
" * argumentado

No és fácil delimitar l'espai exacta de cada competencia lingüística en l'ámbit de
l'aprenentatge escolar perqué h¡ ha múltiples interreladons entre elles i els
estudiants tendeixen a barrejar-les. Aqüestes interrelacions i aquesta difuminació
deis límits es fan molt evidents quan s'analitzen produccions oráis o escrites deis
propis estudiants, ja que és habitual la utilització desordenada de totes elles. Tot
aixó ve agreujat per la imprecisió d'alguns llibres de text quan proposen activitats
d'explicar, de justificar o d'argumentar perqué sovint darrera de cada una
d'aquestes paraules h¡ ha la mateixa demanda, que gairebé sempre es redueix a
1'explicació.
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Precisament aqüestes dificultáis o probíemes detectáis ens condueixen a la
necessitat de revisar l'espai i l'objectiu concret de cada competencia lingüística, per i
tal de trobar les estratégies mes adequades per facilitar tant al professorat, com ais ¡
estudiants la seva aplicado a l'aula, potenciar la seva intencionalitat formadora i ;
assegurar-ne el seu aprenentatge. i

Malgrat no podem parlar de manera rigorosa d'una gradació de dificultáis que
podría anar des de la descripció fins a 1'argumentació, perqué depén de la '
complexitat del que es descriu, s'explica, es justifica, s'interpreta o s'argumenta, des '
de la perspectiva didáctica s'hauria de treballar cada una d'elles de manera >
ordenada, programada, intencionada i conscient, tant per part del professorat com i
perpart de l'alumnat. . '

i
Malgrat la importancia de totes i cada una d'aquestes competéncies i la necessitat ¡
de treballar-les totes a l'escola, son, sense cap mena de dubte, les competéncies
de justificar, d'interpretar i d'argumentar les que permeten comprendre millor la ,
complexitat de la reafitat social, aixi com la relativitat del mateix coneixement social.
Son, també, les que milior activen la capacitat de crear, defensar, modificar o '
reforcar l'opinió personal i els criteris d'análisi deis fets, situacions, fenómens o >,
actuacions socials i son les que millor permeten crear actituds d'intervenció per
participar en la construcció d'un millor futur.

i

4.1. La descripció !

Segurament es podría dir que en el discurs informatiu s'utilitza básicament la i
descripció i la narrado i que correspon al nivell mes assequible de la comunicado, \
pero com diu Mercedes López (1990), la descripció, des de la perspectiva científica, ,
ha de respondre a la realitat, i la realitat és sempre complexa. ,

S'utilitza la descripció per a definir, comparar, ordenar, diferenciar o classificar, i ha
de servir perqué l'interlocutor es fad un a idea exacta de la realitat descrita. Veslin
(1988) entén la descripció com l'acció de citar aconteixements, fets, situacions, '
fenómens, etc., sense establir llagos o relacions explícites entre ells, pero que '
presenten una certa organització interna '

La descripció i la narrado son discursos molt utilitzats en ciéncies socials i com diu (

Pilar Benejam (1997) des de la perspectiva crítica de las ciéncies Socials cal ,
denunciar l'abús que se'n fa. La descripció es necessária com el primer pas de i
l'informació i és important que els estudiant aprenguin a descriure, pero no és \
suficient, cal també comprendre i per comprendre cal aprofundir en les causes i les ,
conseqüéncies deis fets i fenómens socials i en la seva interpretado. Les ¡
competéncies lingüístiques que faciliten aquesta comprensió son l'explicació i la t

justificació i la interpretado. Pero insistim, per comprendre primer s'ha de conéixer ¡
alió que pretenem comprendre, per tant el primer pas és aprendre a mirar, a •
observar, a analitzar les situacions socials i a saber-les comunicar a través de la •
descripció.

L'aprenentatge del discurs social, implica la capacitat de processar informació !
per a saber el qué... el com...el quan..., el quL.etc. deis fets, fenómens, situacions o |
actuacions. Aquesta informació ha de ser complerta, pertinent, precisa i
organitzada, de manera que reculli tantes característiques, com sigui possible. Per
l'expressió, ja sigui oral o escrita, d'aquesta informació s'activa l'habilitat de i
descriure i de narrar.
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Considerem que l'objectiu principal de la descripció és informar sobre qualitats,
propietats, fets, accions, objectes o fenómens sociais etc., sense establir- hi cap
refació causal explícita. La descripció ha de respondre a la realitat, es com fer la
fotografía d'aquesta realitat.

Encara que descriure sembla molt fácil, no sempre és fácil fer una bona descripció
d'un fet o fenomen social. .El problema mes important per elaborar un text
descriptiu acostuma a ser la dificultat deis estudiants per trobar les qualitats o
característiques mes ¡mportants deis fets o fenómens sociais observats, saber-Ios
jerarquitzar i utilitzar els connectors correctament. i

Per descriure s'utilitzen habilitats cognitives com enumerar, observar, identificar, i
seleccionar, comparar, classificar, etc. Quan es refereixen a fets o situacions sociais i
responen a qüestions com: que és?, com és? que passa?, on passa?, quan passa?, i
com passa?, qué fan?, com ho fan?, qui intervé?, com intervenen?, quant son?, i (

com son?, qui son? qué pensen?, com pensen?, on viuen?, com viuen?, qué '
volen?, com no volen?, etc. .

Per facilitar í'aprenentatge d'aquesta competencia lingüística son imprescindibles
dues coses: la primera és el diáleg previ a l'elaboració del el text, amb la finalitat de
descobrir característiques i qualitats de manera exhaustiva d'alló que es vol
descriure, i la segona és donar una base d'orientació fácil, de seguir t d'interpretar
pels mateixos alumnes. També pot ser molt útií el treball en grup redu'ít perqué
entre tots vagin analitzant les diferents característiques de l'objecte a descriure.
Tant per orientar el diáleg, com el treball en grup poden ser interessants les
qüestions plantejades en t'apartat anterior. Com mes mes rica és la descripció mes . '
completa, rigorosa i precisa será ('explicado i la justificado. '

4.2. L'explicació t

Interpretant a Vesli (1988), podríem dir que explicar en ciéncies sociats és posar un
fet, una situado, un fenomen o una actuado social en relació amb una idea o un ,
sistema d'idees, amb la finalitat de trobar les causes i les conseqüéncies. Duval \
(1993) fa un pas mes i completa la vísió de Veslin, quan afirma que l'explicació
dona raons per comprendre, un fet, un fenomen o un comportament, pero sense
variar o modificar el seu valor epistemológic. I García-Debanc (1994), amb un intent ,
d'especificar les diferencies entre l'explicac¡ó ¡ la justificació i ('argumentado, recull
el que diu Borel (1981), que aplicant-ho a les ciéncies sociais, podem interpretar '
que l'explicació te per objectiu fer comprendre els fets, els fenómens o els
comportaments sociais, aprofundint en el seu coneixement i establint relacions
entre les causes i les conseqüéncies, sense posar en dubte els fets que son objecte
de ('explicado.

L'explicació suposa buscar els perqué deis fets, situacions o fenómens sociaís per
comprendre'ls, suposa el primer pas per convertir la informado en coneixement i
per aconseguir el que Montaigne formula com la primera finalitat de l'educació: "val !
mes un cap ben fet que no pas ben pie" i que d'Edgar Morin recull en la seva i
publicado amb el títol "Teñir el cap dar"7. De fet, l'explicació també és un pas previ ,
per arribar a la justificació, a ('interpretado i a l'argumentació. ,

7 MORIN, E. (2001) Teñir el cap ciar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure. Barcelona.
La Magrana.
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Així dones, l'objectiu básic de l'explicació és comprendre la informado i per tant
suposa una ampliado qualitativa d'aquesta informado. La seva finalitat és explidtar
les relacions causáis deis fets, deis fenómens o deis comportaments.

L'aprenentatge del discurs sodal, també implica la capacitat de comprendre e!
perqué deis fets, fenómens, les situacions o les actuacions que s'han descrit i
d'establir relacions entre les causes i les conseqüéncies. Com mes compierta sigui
la descripció, és a dir, la capadtat de registrar la informado, mes compierta será
també la comprensió, perqué es tindran mes elements per poder relacionar i
aprofundir en la comprensió de l'objecte d'estudi.

Les relacions causáis han de ser explícites i respondre a preguntes de! "per qué" o
del "per a qué". Si retomem a l'exemple de la fotografía, suposaria entrar dins
d'aquesta fotografía per a comprendre el seu contingut. S'ha de respondre a la
qüestió del "per qué", a cada un deis ¡nterrogants plantejats en la descripció: per
qué passa?, per qué ho fa?, per qué és així? per qué intervé?, per qué ho fan?, per
qué pensen aixó?, per qué viuen aquí?, per qué viuen així?, per qué ho volen?, per
qué ho volen així?, etc..

El text explicatiu ha de plantejar tres aspectes molt importants: les causes que vol
dir el "per qué", les motivadons o intendonalitats, que vol dir el "per a qué" i les
conseqüéncies. Els criteris d'avaluació de les expücacions han de ser: la
pertinencia, la completesa, la jerarquitzacíó i la precisió. Aiguns autors coincideixen
en afirmar que per aprendre a explicar son molt útils els exercicis d'empatia, és a
dir, cal que els alumnes es posín en el lloc deis altres per poder entendre realment
les causes i les conseqüéncies deis fets socials.

Com ja hem vist per expressar aquesta comprensió s'activa la capacitat d'explicar
i aplicant el "per qué" o el "per a qué" a totes i cada una de les característiques,
quafitats o propietats que formen part de la informado descrita. Perqué l'explicació
sígui útil per entendre el que es pretén fer comprendre cal que sigui ordenada,
sistemática i lógica, és a dir, que es puguin establir relacions entre les causes i les
conseqüéncies.

4.3. La justificació

Com diu García Debanc (1994) la justificado és un deis elements essencials de
l'argumentació. La seva fundó és validar una tesí i produir raons que permeten fer-
ia comprensible i poder-la defensar. Duval (1993) afegeix que la producció
d'arguments i la seva acceptabilitat, han de canviar el valor epistemológic de
t'anunciat inicial. Podríem dir que la justificació busca raons ultimes per entendre els
fenómens o fets socials, el que també vol dir que la justificado busca "el per qué"
"deis per qué" que hem trobat en l'explicació. Com díu Josep Ma Terricabres3,
sembla que és propi deis humans buscar expücacions per entendre el món

Les raons han de procedir del coneixement cíentífic i han de respondre a preguntes
com. Quin és el "per qué" final que ens pot ajudar a entendre tots els "per qué" de
¡'explicado?, és possíble trobar raons fortes i pertinents que ens ajudin a entendre i
a generalitzar el "per qué" deis diferents "per qué" de l'explicació?, podem trabar
raons económiques, polítiques, socials o culturáis que ens ajudin a comprendre les
raons que sobrepassín els "per qué" de l'explicació i que ens ajudin a trobar el "per
qué" deis "per qué"?

8 TERRICABRAS, J.Ma. (1998) Atreveix-te a pensar. Barcelona. La Campana.
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Aquests aprofundiment de la comprensió és el que Duval, en diü "raons de re" i son
aquelles raons que modifiquen el valor epistemológic de la tesi inicial. Aplicat a les
ciéncies socials és el que permet aprofundir en la comprensió deis fets, fenómens,
situacions o comportaments socials i teñir elements per a poder donar raons
suficients pera comprendre altres situacions o fets socials similars.

Per tant, per entendre mes fácilment qué és la justificado, es podría afirmar que és
"el per qué" del "per qué". Entenem que per a poder justificar cal explicitar les raons
0 els arguments que procedeixen de la ciencia, que poden ser raons económiques,
socials, polítiques, culturáis, etc. S'han de fer servir arguments d'autoritat científica,
1 caldrá també sítuar-se dins d'un model social o o" una teoría científica. Les
justifícacions son dones, aquelles raons de caire mes científic, aquelles que es
recolzen en les aportacíons deis experts o aquelles que teñen una teoria al darrera.

La justificado s'utilitza especialment en la resolució de conflictes i és important teñir
en compte les següents consideracions:

La justificado, necessita un treball acurat entre el professor i l'estudiant o
estudiants, perqué requereix d'un discurs estructurat, que s'aconsegueix
amb un seguiment proper de l'estudiant.

La justificado ha de fer servir raons i arguments solides i ben fonamentades.
No serveixen grans afirmacions, encara que siguin coherents i pertinents, si
darrera no hi ha una sólida base de raonaments. És el que en podríem dir
justificacions sense fonamentar, que son aquelles possibles justificacions,
pero que no es poden acceptar com a tais, perqué no hi ha cap raonament,
ni cap explicació que permeti una comprensió mes aprofundida del que es
pretén estudiar. No hi ha cap tipus d'explicadó explícita, encara que es
pugui suposar que hi és implícita.

Per aprendre a justificar és molt útil i eficac el treball en equip. Molt sovint
s'elaboren justificacions encadenades, que son aquelles que es van
construint conjuntament, frurt del coneixement compartit. És a dír, cada
alumne que intervé aporta una o váries raons que totes juntes creen la
justificado.

Com a síntesi dé tot el que s'ha dit sobre la justificado i aplicant-ho ara a
I'aprenentatge del discurs social, creiem que la justificado requereix un aprofundir
en la comprensió, requereíx anar mes enllá de l'explícació, de l'análisi de les
causes i conseqüéncies, cal trabar la rao o raons que permetín entendre í valorar
l'explicació, que ens permetin trobar el "per qué" de tots els "per qué" que s'han
utilitzat en l'explicació. La justificado permet trobar les raons ultimes d'alló que es
pretén comprendre i que es poden aplicar a situacions semblants encara que
estiguin allunyades en el temps i en l'espai. Per entendre les ultimes causes d'un
fet, fenomen, situado o actuado cal poder justificar amb raons solides, coherents¡
pertinents, precises i científiques. Per expressar aquesta comprensió, que podríem
considerar mes rigorosa, s'activa la competencia de justificar. La justificado
respon a la qüestió: "el per qué"? deis "per qué"

L'objectiu de la justificació és aprofundir en la comprensió i modificar el valor
epistemológic del coneixement. La justificado permet generalitzar les raons i els
arguments, de manera que es puguin aplicar en l'análisi i en la comprensió de
situacions semblants.

Com ja hem dit abans, la justificació es centra en les raons que Duval en diu "raons
de re", que, son les raons basades en el coneixement científic, imprescindibles per
a la construcció del coneixement social. Pero el mateix Duval ens parla d'un altre
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tipus de raonament que en diu "raons de dicto" que son raons vistes des de la
perspectiva deis raonaments personáis, que tenint en compte els raonaments
científics, pera també els ideológics hi ha un posicionament personal. Raonaments
importants, també, per explicitar criteris i opinions própíes sobre fets o situacions
socials o maneres d'interpretar o de resoldre confiictes socials. És el que nosaltres,
des del punt de vista didáctic, treballem com a interpretado.

4.4. La interpretado

Com ja hem dit en l'últim parágraf de la justificado, existeixen "raons de dicto" que
responen a preguntes com: per qué tu creus aixó?, por qué ho dius?, qué penses
de..? perqué penses aixó?, por qué respons així?, ... Son totes elles qüestions que
es contesten amb raonaments personáis d'interpretació deis fets., que porten a
posicionaments propis, que son absolutament válids, si aquests raonaments, son
pertinents, forts i resisteixen la critica.

Aquests raonaments teñen unes característiques diferents deis que hem
caracteritzat per a la justificado i entenem que cal treballar-los de manera
intencionada amb els estudiants. Els raonaments propis de la interpretado
afavoreixen la formado de criteri propi, potencien el compromís personal per emetre
opinió, i faciliten que l'estudiant copsi la relativitat de les possibles alternatives per a
la interpretado i resolució d'un mateix problema.

Des de les ciéncies socials entenem que la interpretado és un element essencial de
1'argumentació, perqué permet afegir a les justificacions estrictament científiques,
les raons o arguments produíts a partir de les conviccions personáis basades en el
coneixement científic, pero també en conviccions ideológiques i de compromís
individual.

La interpretació es produeix quan en les produccions oráis o escntes es fa explícita
la implicació de l'emissor. Com diu Noguerol (1995), parlar i escriure es pot
classificar com a actes constatatius quan no hi ha la implicació de l'emissor i actes
performatius quan l'emissor s'implica.

En la interpretado hi ha el componen! lingüístic del compromís personal que
introdueix en el procés cognitiu un element molt important, que és la possibilitat de
remodelar i de reestructurar el propi punt de vista en funció deis punts de vista deis
altres, i de pensar críticament per a poder interpretar la realitat social i .prendre
compromisos raonats i consdents pera mtllorarla societat.

Aquesta visió que seria una visió en la que les coses no totes son blanques o
negres, sino que teñen matisos, fa pensar que davant d'un problema o confítete
social, t'opció ideológica o moral que cadascú pren, pot matisar, i fins i tot canviar,
els resultats fináis. El que és interessant, i potencialment ric des del punt de vista
formatiu, és que hi ha possibilitat de no dir és blanc o negre, sino que "jo opto per"
blanc o negre. És a dir, no cal definir la solució, sino que l'únic que faig és prendre
la "meva opció", que pot ser diferent de les opcions que preñen els altres.

La interpretació deis fenómens o de la realitat social, suposa una pressa de posició
per part de qui ho interpreta que dona una altre visió de la realitat. Per tant, la
interpretació no és només pressa de posició, sino és una pressa de posició a partir
deis elements que la condicionen.

La presa de posició no és independent deis continguts i deis coneixements de
l'estudiant, a mes coneixement consolidat, mes capadtat per a posicionar-se . És a
dir, quan l'estudiant llegeix un text, no només ha entendre les idees que hi ha, sino
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que a mes, haurá d'observar quins elements li faciliten mes coneixement per a
poder optar entre diferents possibilitats.

És evident, pero, que el fet de compartir i d'optar, ve condicionat per tots els sabers
i coneixements anteriors, des de les senzilles descripcions fins a les complicades
justificacions. Tot aquest coneixement acumulat permet a l'estudiant poder decidir
qué tria de tot el que coneix, i optar per alió que mes li convingui d'acord amb la
seva manera de ser i d'entendre la societat.

Sembla, per tant, dar i evident, que si parlem de competéncies lingüístiques, hi hem
d'incloure la interpretado, perqué si no ho fem, ens oblidem d'una gran quantítat de
fets i fenómens socials que no son conclusius, o que com a mínim no s'han de
presentar com a conclusius. Correríem el perill de donar una visió tancada i unívoca
de la relació causa-conseqüénda que no seria coherent ni amb la visió que ara
tenim de la ciencia ni amb la manera d'interpretar la realitat..

La interpretació existeix en el món adult, ja que existeix un tipus de text real, que es
produeix malgrat que potser no se li hagi donat l'etiqueta. La interpretació^aporta en
el camp de l'ensenyament un element que és necessari treballar, com és el saber
opinar o al ser capac de teñir opinió propia sobre els fets socials. Interpretar vol dir
donar elements crítics que ajudin a construir els coneixements per part de l'alumne
i, per tant, estem ensenyant el qué cal fer per aprendre a opinar. Interpretar també
vol dir, donar resposta al "com podria ser?". El "com podría ser" també cal treballar-
lo, si volem que l'alumne ho incorpori al seu esquema analitic.

Una de les finalitats básiques de la formado social és aconseguir que l'alumne siguí
capac de possessionar-se ¡ d'actuar críticament per contribuir a la resolució de
problemes socials. La interpretació és un instrument que facilita la creació del
significat i la forma de comunicar-ho. Es parla de la interpretado com un procés de
creació de significáis en el que els diferents interlocutors utilitzen el Ilenguatge com
instrument per a canviar la visió de les coses, com a pas necessari en el procés
d'influéncia en el canvi de la realitat social (Nogueral, 1995)

Es pot afirmar que la justificado i la interpretació son els dos pilars básics de
I'argumentació. Segurament és podria considerar la interpretació com una part de la
justificació, pero des de la perspectiva didáctica de les ciéncies socials ens
interessa estudiar-la de manera independent per destacar la seva intencionalitat
educativa i facilitar-ne el seu aprenentatge.

Quan hi ha una justificació juntament amb una interpretació, és mes fácil que és
doni ('argumentado, perqué en rargumentactó, a mes de les raons científiques, de
les opinions i de les justificacions... també intervenen les habilitats socials que son
molt importants per aconseguir argumentar correctament. Entre les habilitats socials
que es podrien destacar hi ha: la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, la contra
argumentació, l'empatia, el relativisme dentífic i rautocontrol, i també cal destacar
la necessitat formativa d'evitar el dogmatisme i el radicalisme. en l'expressió i
defensa deis puní de vista personáis.

Podríem definir la interpretació com aquelles raons o arguments que teñen un
recolzament dentífic, pero que básicament recullen punts de vista, opinions,
implicacions i compromís personal, així com propostes per intervenir en la resolució
de conflictes o problemes socials. Com ja hem dit, pot respondre a les següents
qüestions: com ho faries?, inosaltres qué podem fer?, com podria ser?, com ens
agradaría que fos?, i tu qué en penses?, qué creus?, quin és el meu de vista?,
quines raons avalen la meva opinió?, etc.
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La interpretado s'entén com un procés de creació de significáis en el que s'utilitza
el llenguatge com l'instrument per canviar i emetre la visió personal a partir de
raonaments científics, pero també des de posicions ideológiques. La interpretado
potencia l'análisi crítica que haurien de poder fer els nois i noies respecte a
diferents maneres de pensar o d'actuar.

L'aprenentatge del discurs social exigeix la capadtat per a aplicar la informado i la
comprensió a la valorado dialéctica deis fets i de les situadons per a poder prendre
decisions i accions altematives. La valorado de la comprensió comporta prendre
consciéncia que hi pot haver diferents maneres de veure, d'entendre i de interpretar
els fets, els fenómens, les situacions ¡ les actuadons, i per tant, si l'alumnat ha de
saber posicionar-se respecte al diferents fets i situadons socials, els ha de saber
interpretar.

4.5. L'argumentació

Encara que sovint es demana a l'alumnat que justrfiqui o argumenti, el que sol
passar es que els resultats no passen de 1'explicació. Es pot pensar que no s'han
donat els instruments ais estudiants perqué puguin saber quan expliquen,
justifiquen, interpreten o argumenten? Aquest aprenentatge, com qualsevol altre,
s'ha de programar i s'ha de treballar a l'aula de manera intencionada i sistemática.
Tant el professorat com l'alumnat han de ser conscients del "que s'ha de fer", del
"com s'ha de fer" i del "per a qué serveix".

La justificado, la interpretado y l'argumentació, son competéncies lingüístiques que
faciliten la comprensió de la complexitat de la realitat social, permeten crear,
defensar o modificar l'opinió personal sobre aquesta realitat i potencien la creació
d'actituds de intervenció per a millorar-la o modificar-la. Les capacitats de justificar,
d'interpretar i especialment la d'argumentar están a la base de la formado
democrática deis joves.

L'adquisició d'aquestes competéncies lingüístiques, afavoreix la formado d'un
pensament relatiu i complex, crea actituds de diáleg i negociado i rebutja qualsevol
forma de dogmatisme o d'intransigénda, actituds fonamentals per a la convivencia
en una societat democrática.

Argumentar en termes classics és organitzar una serie de raons per justificar un
punt de vista amb la intendó de convencer. Aquesta intendonalitat és tant un
autoconvenciment com la necessitat de convencer ais altres que les explicacions i
raonaments que proposem son els mes pertinents i rigorosos. Com diu M. Ribas
(2002) argumentem per explicar i justificar la nostra manera d l entendre el món.

Des del punt de vista de la psicología de l'aprenentatge l'argumentació és una
capacitat psicolingüística que ens ajuda a construir representacions mentáis sobre
el món que ens envolta ja que per fer-lo entenedor busquem i triem aquelles raons
que ens serveixen per trabar respostes mes explicatives. En la majoria d'
explicacions que formulem predominen les accions argumentatives perqué
seleccionem unes versions deis fets i en rebutgem d1 aítres, es a dir, prenem partit
per una determinada visió del món.

L'argumentació serveix per aprendre a defensar les própies conviccions i entendre
que un mateix problema o situado es pot resoldre o es pot interpretar de maneres
molt diferents, i totes elles valides per les persones que les defensen. És una bona
manera per aprendre a escoltar, a negodar, a cedir, a consensuar, pero també a
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defensar les conviccions própies amb rigor i coherencia des d'actituds dialogants i
democrátiques.

Com diu López (1990) l'argumentació es l'exposició de judiéis o idees per a
expressar la adhesió o el rebuig a una altra idea o judici expressat peí mateix
subjecte o per altres subjectes, pera que és imprescindible un posicionament
personal. L'argumentació s'ha de basar en raonaments científics i moráis, fiables i
sólids que resisteixen la crítica i la controversia. Aprendre a argumentar pot ser un
excellent camí per a la formado democrática deis joves.

Duval (1992-1993), diu que l'argumentació está estretament vinculada a la
justificado d'una afirmado o d'una tesi i pretén modificar, de manera intencionada,
el valor epistemológic propi i del interlocutor. L'organitzacíó de la classe en grups de
treball, de discussió, de diáleg i de debat, en els que l'alumnat ha d'argumentar i
defensar els seus punts de vista afavoreix l'aprenentatge de rargumentació.

Argumentar és intervenir sobre les opinions, les actituds i els comportaments d'un
interlocutor o d'un auditori amb finalitat de convencer (Toulmin, 1993, Adam, citat
per Garcia Debanc, 1994). L'argumentació es pot descriure a partir de quatre
operacions fonamentals:

Afirmar tesis o arguments

Justificar el punt de vista que es pretén defensar

Rerbutjar altres punts de vista possibles

- Cedir en certs punts per a defensar millor el punt de vista propi

Hi ha argumentado cada vegada que un individu produeix un discurs destinat a
modificar o reforcar el punt de vista d'un altra subjecte sobre.una tesi o una
conclusió. (Charol, citat per García-Debanc, 1994).

Segons Schwarz (2000) deis arguments i deis contraarguments se'n pot valorar la
solidesa, la completesa i !a qualitat. Així mateix en la recerca citada anteriorment
(ICE-UAB) es proposa valorar-ne també, la pertinenca i la precisió. Per poder
aprendre a argumentar, a nivell escolar, sempre cal el contrast d'opinions o de
punts de vista. Com diu Plantin (2001) l'argumentació te per objecte d'estudi el
diáleg, la conversa i el debat.

L'argumentació ha de facilitar l'accés a les diferents interpretacions que existeixen
sobre un mateix problema o conflicte, perqué cal evidendar els diversos punts de
vista, pero no sempre per canviar-los, sino per mostrar la diversitat. Per evidenciar
aquesta diversitat d'opinions i per ajudar a argumentar a l'alumnat, cal facilitar-íos
documents adequats i de fácil comprensió, que permetin treballarels diversos punts
de vista, contrastar opinions, interpretadons i posicionaments per a poder
qüestionar, criticar i valorar.

permetre contrastar opinions, interpretacions, posicionaments... per després
poder qüestionar-los, criticar-los, valorar-los...

El domini de les competéncies lingüístiques permet ais nois i a les noies expressar i
compartir el que han aprés. En la mesura que comparteixen i contrasten els seus
coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres persones -
companys o professors- mes possibilitats teñen de comprendre i de interpretar el
món on viuen, i d'adquirir les eines o els instruments per a rebutjar els radicalismes i
els dogmatismes i poder participar activament en una societat democrática.
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L'objectiu de rargumentació, és produir raons i arguments per a defensar una tesi
en front d'un interlocutor per poder-lo convencer. Les raons i arguments han de ser
forts, consistents i pertinents per contrastar opinions o per. poder convencer a
l'altre, si és el cas.

Aprendre a argumentar és una excellent manera per desenvolupar conviccions i
actituds dialogants i democrátiques. L'argumentació requereix que el tema siguí
poíémic i que hi hagi punts de vista i opinions divergents. Per aprendre a
argumentar és necessari un interlocutor i una bona manera d'aprendre'n és a través
de debats i discussions a classe en el que es plantegin diferents punt de visa o
diferents posicionaments sobre un problema o un conflicte social. Com diu A.
Camps (1996) només s'aprén a argumentar argumentan! i el debat és una bona
práctica per aprendre'n.

Respecte del debat com a activitat mes adequada, a priori, per treballar
rargumentació és considera que no ha de teñir l'objectiu de convencer
necessáriament, sino de contraposar les diferents opinions, interpretacions,
posicionaments... per intentar trobar punts de coincidencia, solucions o el consens.
Segurament, el fet de trobar punts de coincidencia és mes interessant que el fet de
convencer. Per aixó, s'ha de preparar el debat, cal donar bons models i s'ha de fer
d'una manera estructurada, per evitar la reproducció d'aquelles inércies que no
ajuden a argumentar. Per aconseguir que el debat sigui útil i profitós, a mes de
donar bons models, també cal que proporcionem a l'alumnat les pautes
necessáries, el protocol a seguir, la normativa o les regles de joc i teñir molí present
que és necessari que l'alumnat tingui un bon coneixement del tema.

Com s'aprén a argumentar

Tenint en compte que argumentar no és fácil, s'afirma que a mes dé preparar-lo
adequadament, també cal anar fent petites proves, petits assajos al llarg del curs,
de manera que sigui un aprenentatge progressiu. El debat hauria de ser el final del
procés d'ensenyament-aprenentatge de cada unitat de programado, hauria de ser
l'activitat final que permetés a l'alumnat l'aplicació deis coneixements adquirits de
manera significativa, amb el benentés que es pot fer en altres moments del procés
d'aprenentatge, pero tenint en compte que cal un bon coneixement del tema per
poder utilitzar arguments forts, complets i pertinents.

El debat és una bona manera d'aprendre argumentar perqué el context oral facilita
l'argumentació i ca! teñir en compte tant les competéncies lingüístiques com les
habilitáis socials. El debat permet:.

Contrastar diferents arguments o raons,

Reconeix a l'interlocutor i aquest és identificable

Respondre ais altres interiocutors.

- Acceptar una part deis arguments deis interiocutors que defensen punts
de vista diferents

Relativitzar el posicionament inicial

Poder arribar a l'acord o al consens

L.M. Larrigan ((2002), analitza dues modalitats de debat entre joves no experts i
n'assenyala les diferencies des d1 un punt de vista íingüistic i des de la qualitat de
rargumentació peí que fa a la finalitat del discurs argumentatiu:
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a. Segons la forma d'interlocució. En el debat la forma d'intertocució és el diáleg
on es produeix un intercanvi verbal entre els participants que interactuen i s1

influencien durant l'intercanvi. En aquesta interactuació s' utilitzen diferents mitjans
lingüistics que poden indicar afinitat o oposició. El diáleg pot teñir diferents
seqüéncies: pot ser encadena* o pot introduir distanciament o canvi de posicions.

b. Segons el tema. En els debats el tema sois ésser una opinió, un punt de vista o
un posicionament deis interlocutors sobre un problema o conflicte determinat. Al
llarg del debat el locutor i l'interlocutor s'intenten influir amb la finalitat de fer
prevaler les seves opinions sobre les deis altres. Els interlocutors inexperts en un
debat solen posicionar-se davant del tema en un esquema binari: a favor o en
contra. Quan els interlocutors son mes experts de vegades pero, les posicions no
venen donadés i es van elaborant al llarg del discurs. En aquest cas els
interlocutors adopten posicions mes reflexives, mes relatives i mes matisades on els
participants exploren també el discurs de l'altre.

Des de la dimensió dialógica de l'argumentació, les posicions es modifiquen i s1

enriqueixen ja que s1 admet la concessió a les raons deis altres.

Des del punt de vista pedagógic, el debat implicitament inclou valors per 1'educació
cívica i democrática així dones, cal presentar-lo com una activitat orientada a
superar l'estadi de la mera opinió i s'ha d'entendre com una suma de raons i
arguments deis interlocutors que serveix per construir coneixement.

Com diuen A.Cros i M. Vilá la finalitat pedagógica d'ensenyar ais alumnes de
secundaria a desenvolupar la capacitat d1 argumentares triple:

Han d'aprendre quines estratégies argumentatives son mes adequades.

Han de saber com orientar el discurs cap a unes conclusions coherents amb
la posició qué es defensa.

Han de poder mantenir una actitud no agressiva durant una discussió i
aconseguir una actitud cooperativa amb ['interlocutor.

Aquesta proposta s'adreca a:

a) Ensenyar ais estudiants a planificar i produir un discurs argumentatiu
formalment ben estructurat i utilitzant diferents tipus d l arguments, els mes
eficacos per aconseguir un objectiu comunicatiu.

b) Aprendre a reconéixer els arguments i fallácies que s'utilitzen en la vida
quotidiana per aprendre a contra argumentar amb raons relacionades amb
els arguments de l'interlocutor i amb la tesi objecte de discussió.

El reconeixement i análisi de diferents tipus d1 arguments i procediments de caire
falac ajuden a reflexionar sobre 1'eficácia i validesa d' aquests arguments, detectar
les ambigüitats i els falsos raonaments, enganys o enunciats coercitius que s'usen
amb finalitats persuasives. També serveix per aprendre a utilitzar-los de manera
reflexiva i conscient.

c. Segons l'estructura global de 1'argumentació. Per organitzar una exposició
argumentativa oral o escrita cal teñir en compte 4 apartáis (Ferrer, Escrivá i Lluch,
1996):
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Introducció o tesi La finalitat de la introducció és aconseguir la disposició favorable
del receptor cap a ta tesi de l'argumentador. Presenta el tema objecte de la
discussió o tesi que es vol defensar. Legitima l'enunciador i s'apropa al receptor.

Exposició deis fets o argumentació de la tesi: Exposar els fets per ta! que el
receptor conegui la posició que defensa l'argumentador. La selecció de la-
informado, com s" ordenen les dades, la utilització d" exemples i l'ús d' un tipus
determina* de llenguatge ja orienta el discurs cap a una finalítat.

Exposició d' arguments o debat: És el nucli del discurs amb finalitat persuasiva .
Es presenten els arguments que recolzen la tesi. Es refuta la tesi contraria. De
vegades es fan concessions per demostrar després que son arguments febles o
insuficients.

Seguint la tipología d'arguments que fan A. Plantin (2001) i Ch. Weston (2001) i
Toulmin, Rieke i Janik (1984) hem fet la següent selecció i classificació:

a. Arguments per analogía o recolzats en exemples. Els exemples han de ser
semblants i la similitud entre ells ha de ser rellevant

b. Arguments per autoritat. S'han de citar les fonts í aqüestes han de ser
qualificades i fiables

c. Arguments causáis (causes i conseqüéncies). Cal donar causes probables,
no només possibles. S'han de poder establir diverses relacions entre causes
i conseqüéncies.

d. Arguments deductius. Les premises d'on es parteix han de ser certes i
fiables. Si la premisa és dubtosa la deducció no és válida.

Conclusió: Es recorda el mes important i s' insisteix en la posició argumentativa
adoptada. Es recapitula i es resumeixen els arguments principáis. Es pot utilitzar
una dada o exemple final impactant

d. Segons el métode a utilitzar per aprendre a argumentar. Per altra banda
Schward (2000) fa una proposta metodológica per a la creació i avaluado
d'arguments;

1. Qüestions basades en el qüestionari de Khun pero mes simplificat

a. Quina és la teva opinió.

b. Quines raons pots donar per recolzar la teva opinió?

c. Si algú estigues en desacord amb tu, quines raons creus que faria
servir?

d. Com pódries convencer aquesta persona de que tu tens la rao?

2. Textos de suport que serveixen per elaborar els arguments i donen raons a
favor i en contra. A partir deis textos els alumnes han de fer activitats per
aprendre a elaborar arguments de qualitat.

3. El mapa argumentatíu (semblant a un mapa conceptual) permet ais
estudiants representar les argumentacions com una conclusió recolzada per
premises o raonaments. Es un espai compartit que permet ais membres del
grup representar els seus arguments: mostrar les raons a favor i les raons
en contra en diferents colors i mostrar el grau de confianca de
l'argumentador. El mapa argumentatiu permet mostrar els components de
l'argumentació i la seva estructura i a la vegada serveix com a referent de la

La justificado j l'argumentació en Ciéncies Socials 46



construcció colectiva deis arguments i la seva posterior avaluado. També
podia servir com a base de la redacció conjunta del text.

Taula deis pros i contres és una taula amb dues columnes totalment buida i
serveix per recollir els raonaments a favor i en contra. La taula no mostra la
conclusió a la que arriba el grup ni altres premisses que recolzen els
raonaments. Els efectes de la taula en la redacció del text col.lectiu son
positius tot i que son menors que el mapa argumentatiu.

e. Segons l'avaluació deis debats. Respecte a l'avaluació deis debats, per un
costat s'ha de valorar la qualitat de les raons o arguments, com la validesa, el rigor i
la completesa deis arguments utilitzats, i per altra banda l'actitud que s'adopta
durant el debat, com el respecte al tom de paraula, el grau de participado, l'actitud
de diáleg i la confrontado dialéctica.

Una aproximado a l'avaluació podría ser un text escrit individual, en el que
s'explicités el seu punt de partida, quines eren les seves raons, si s'ha modificat la
seva postura inicial i per qué. Sembla molt positiu i necessari que l'exercici final de
cada Unitat Didáctica siguí l'elaboració d'un escrit en qué cada alumne hagi
d'explidtar i raonar la seva postura al Ilarg de debat, des del seu punt de partida fins
ais possibles canvis que hi hagi pogut haver, a partir deis raonaments del altres.
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Quarta part

Experimentacions a l'aula

A continuado es presenten totes les unitats didáctiques que es van experimentar al
ilart del curs 2002-2003. Totes les unitats segueixen una mateixa estructura
d'análisi i els materíals que es van fer servir s'adjunten a l'annex d'aquesta recerca.

Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

La protecció del paisatge

5é primaria

CEIP Jungfrau (Badalona)

Montserrat Oriol

Context de l'experiéncia

La proposta d'unitat didáctica que es presenta recull una experiencia realitzada amb
un grup de 5é de Primaria al C.E.I.P. Escola Jungfrau (Badalona) durant el curs
2002-2004. L'escola Jungfrau és una escola de doble línia i té quatre-cents seixanta
alumnes.

En aquest treball es pretenia experimentar algunes estratégies básiques per
ensenyar i aprendre les habilitáis cognrtivo-lingüistiques de . descriure, explicar,
justificar, interpretar, i argumentar.

Entorn del centre

El CEIP Jungfrau está situat en una zona céntrica de Badalona. Els alumnes
provenen deis barris que envolten 1'escola, un deis quals és el centre historie de la
ciutat.
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Caráeterístiques del grup classe

L'experiéncia es va realitzar amb un deis dos cursos de 5é, amb 24 alumnes ,un
15% deis quals teñen necessitats educatives especiáis.

Ubicació temporal dins del curs:-programació i duració de la unitat

Es va realitzar durant el curs 2002 -2003 . En el tercer trimestre. S'hi van dedicar
16 hores lectives per al seu desenvolupament.Tal i com exposarem mes endavant,
aqüestes hores pertanyien a tres matéries.

Antecedents del grup respecte d'aquesta experimentació

En les classes de Llengua i Coneixement del Medí havien treballat les habilitats
cognitivo-lingüístiques amb la descripció. També havien treballat la lectura de textos
de premsa , pero no de tanta llargada ni complexitat. A l'assemblea setmanal de la
classe exerciten les pautes per al debat i la resolució de conflictes. Están
acostumats a treballar tant en grup com individualment. Mai no havien treballat el
text d'opinió tot lligant-lo a temes d'estudi.

Unitat didáctica

La unitat didáctica "La proteccíó del paisatge" s'inclou en la unitat de programado
mes amplia "Els paisatges de Catalunya".

La unitat es desenvolupa a partir del plantejament d'una situado real: una actuado
per part de les institucions de govern que pot ser qüestionada. En aquest cas ,e!
projecte d'ampliadó d'una carretera que en l'actualitat és veínal i torca transitada. E!
projecte podría afectar i malmetre un espai que el grup-classe coneix, el territori del
recentment reconegut Pare Natural de la Serralada de Marina.

El sistema de treball té trets d'interdisciplinarietat. Els conceptes i procediments
estudiats i utilitzats pertanyen a la materia de Coneixement del Medi Natural i Social
i a la de Ltengua. Per aixó s'hi dedica hores de tres matéries: Coneixement del
medi, Llengua Catalana i Llengua Castellana.

Les activitats de la unitat de programado van comencar abans que ei treball concret
de la unitat que presentem. Al mes de novembre várem participar en una campanya
que la Diputado de Barcelona va organitzar per a fer coneixer a les escoles el Pare
Natural de la Serralada de Marina com a component de l'Anella Verda de
Catalunya. Ens van regalar i presentar un álbum que donava informado sobre els
Pares Naturals de Catalunya. Vam parlar-ne a classe.

Vam fer una sortida a la zona de Sant Jeroni de la Murtra. Vam realitzar activitats
de descoberta de l'entom, lúdiques, jocs de simulado i concurs de preguntes i
respostes a l'entorn de les informacions de l'álbum. Aqüestes activitats permetien
adquirir un conjunt de coneixements sobre el nou pare i la seva importancia .

Al mes d'abril, al 3er Trimestre, després de l'estudi de dimes, vegetado i paisatges,
recuperem els coneixements apresos i treballem la unitat que presentem.

Objectius

1. Reflexionar sobre l'entorn de la necessitat de preservar el medi natural.
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2. Practicar la conversa ¡ el debat en tractar els problemes medioambientals en
relació a l'entorn paisatgístic proper.

3. Exercitar-se en exposar opinions i aprendre a justificar-les utilitzant els
continguts apresos.

4. Elaborar un text interpretatiu .

Continguts

Conceptuáis

1. La protecció del medi natural .Problemes de degradado i possibles solucions.

2. El Pare Natural de la Serralada de Marina i L' Anella Verda.

Procedimentals

1. Obtenció d'informació a partir de textos de la premsa .Fusió d'informacions.

2. Descripció de situacions amb l'ajut d'un qüestionari.

3. Exposició d'opinions a partir de la interpretació d'aquestes infonmacions.

4. Discusió ordenada seguint les pautes per a la realització d'un debat.

5. Elaboració d'un text interpretatiu.

Actitudinals

1. Interés per conéixer l'entom natural i per saber expressar correctament
aquests coneixements.

2. Foment de la predisposició al diáleg , a ('elaborado d'opinions i a l'exposició
corréete.

3. Valorado del debat com a eina per a arribar a acords i solucions.

4. Implicado en els treballs en grup.
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Curs: 5é

Professor-a: Montserrat Oriol

Nivell: primaria Nom del centre educatíu: CEIP Escola Jungfrau

Poblado: Badalona

Finalitats de la unitat didáctica
Conscienciar i sensibilitzar els nois i noies sobre la protecció del medi natural i cultural

Actívitat
{només el títol)

1.-Presentado del tipus
de treball.
Comunicado deis
objectius.

2.-RecollÍda de nova
informado.

3.-Detecció d'idees
prévies davant d'una
situado que pot
presentar conflicte.

Objectius
d'aprenentatge
(només
referenciats)

1
2

1
2

Elaborar una
primera opinió
personal.

Continguts (només referenciats)

conceptes

Els que fan
referencia al
funcionament
democrátic
de gestió del
govern.

1
2

procediments

Exercici de record
í relació deis
conceptes
estudiáis.

Técniques
utilitzades a
classe de (lengua
per a comprensió
texts de premsa.

Actituds

Foment de la
visió crítica i
de l'exercici
de saber-la
exposar.

•

Procés d'ensenyament-aprenentatge
(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Amb tot el grup -classe es llegeix els texts ja
treballats .Es comenten en una xerrada
dirigida perla mestra.

- Material: Textos-1-2

Individualment cada alumne llegeix
subratllant les idees principáis i desglosa el
text segons les parts d'una noticia.
Per parelles aclareixen dubtes i exposen
oralment el contingut.

-Material: Texs-3-4-5,apéndix-1

Per grups discuteixen.
La mestra va aclarint alió que no entenen i
que té relació amb informació general que els
nois i noies d'aquesía edat no sempre teñen.
( Tipus de carreteres, nomenclatura
d'associadons cíviques o partits polítics,
vocabulari general fora del seu coneíxement.

)

Problemes
(si s'escau)

-

És difícil que pensin
en altres aspectes
que no siguin la
protecció de la
vegetació.

Resultáis

És un tema que
els motiva.

Llegir textos de
premsa sense
adequar és
difícil.Teñen
dificultat en el
vocabulari de tot
tipus.Pero ,tot i
aixó ,és mes
atractiu el format
directe deis
articles.Ens n'hem
sortít poc a poc.

En un principi
només es
limitaven a repetir
el que exposaven
les persones tal i
com ho deien en
els articles sense
pensar si hi
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Activitat
(només el títol)

4.-Descripció de la
situado.

5.-Preparado del debat.

6.-Debat

Objectius
d'aprenentatge
(només
referenciats)

1
2
3

3

2
3

Continguts (només referenciats)

conceptes

1
2

1
2

1
2

procediments

Exercici de fusió
d'informació deis
diferents textos .

Exposició
d'opinions.Exercici
com si fos un joc
de simulado.

Discusió
ordenada amb
respecte a l'ordre
de paraufes
donades.Tal i com
es fa a les

Actituds

»

••

Respecte ais
altres i
predisposició
a l'acord i
consens en
cara que

Procés d'ensenyament-aprenentatge
(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Per grups de quatre alumnes responen les
preguntes del qüestiomari. Una persona del
grup escriu alió que entre tots decideixen.
Després ho exposen a tota la classe. .
—Qüestionari. Primera part. Descripció i
explicado.

Per grups diferents deis de Cactivitat anterior.
Preparen una presentado com a grup amb
una opinió sobre el projecte i la seva defensa
basada en arguments.
Hi hauran quatre grups:
-Técnics que han elaborat el projecte.
-Representants deis ajuntaments afectáis.
-Representants d'associacions ecologistes.
-Promotors del comerc i la industria.

-Tot el material utilítzat fins ara.

El grup- classe fa el debat Representants de
cada grup exposen alió que opinen com a
grup del projecte.
Després cada alumne pot intervenir per a
qüestionar el que han dit els altres o bé
acceptar-ho totalment o en part.

Problemes
(sí s'escau)

Necessiten molt
temps per a fer-ho .
Per a alguns/es
alumnes és molt
complicat.

Tots volien ser del
grup ecologista!

En comengar
costava que
debatessin. A
vegades exposaven
altra vegada l'opinió
del seu grup sense

Resultats

estaven d'acord o
no. després van
exposar alguna
opinió.

La majoria
comencen a
formular opinions.
i son capagos
d'explicar la
situació.

Els va costar una
mica identificar-se
amb el grup
Promotors de la
industria i comerc.
Pero van saber
fer servir opinions
i argumentacions
que sortien en els
textos llegits i de
própies.

En una segona
sessió havien
agafat soltura i
eren mes
espontanis.
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Activitat
(només el títol)

7.-Elaborado d'un text
interpretatiu on s'exposi
l'opinió elaborada
primer i enriquida
després del debat.

Objectius
d'aprenentatge
(només
referenáats)

A

Continguts (només referenciats)

conceptes

1
2

procediments

assemblees de
classe.

5

Actituds

siguí mmim.

Implicado
personal en
els treballs en
grup

Procés d'ensenyament-aprenentatge
(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

-Tot el material utilitzat fins ara.

Per parelles amb components del mateix
grup elaboren un text interpretatiu . Se'ls
demana que expressin l'opinió exposant les
raons que la sostenen. També les
alternatives que veuen al projecte.

Problemes
(si s'escau)

teñir en compte el
que havien dit els
altres.

Resultáis

For^a bons .Els
textos responen a
alió que seis ha
demanat.
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Síntesi deis objectius. Relació entre els objectius d'aprenentatge,
els de la recerca i les activitats.

Objectius d'aprenentatge

(Conceptuáis i
procedimentals)

LVerbalitzar e! que saben o el
que creuen saber sobre la
protecció del paisatge.

2. Comunicar i pactar, els sabers
que aprendrem del tema ¡ el que
aprendrem a fer.

3.-Consensuar qué entenem per
descripció.

4.-Detecc¡ó d'idees davant d'una
situado que pot presentar
conflicte.

5.-Entendre les característiques
del conflicte que pot presentar la
protecció del paisatge davat
d'altres interessos i necessitats.

6.-Aprofundir en la comprensió
del de la informado. I buscar-ne
de nova que la complementi.

7-Exposició d'opinions a partir de
la identificado amb arguments
que les fonamenten

8- Redacció d'un esborrany que
reculli aqüestes opinions.

9.- Saber exposar els punts de
vista i les raons i arguments que
els fonamenten.

10.- Saber recollir en el decurs
del debat les exposicions i
arguments deis altres grups per
poder-les valorar ¡contrastar amb
les própies (com a grup) i
acceptar o rebatre segons
calgui.

1 1 - Saber proposar alternatíves
per a solucionar el conflicte.

Objectius recerca

1-Analitzar les característiques del
diáleg a classe.

a) Analitzar les característiques del
diáleg entre la mestra i els alumnes
per fer aflorar les percepcions que
els alumnes teñen sobre la protecdó
del paisatge.

b) Consensuar els temes a treballar i
explícitar que hem d'aprendre a
parlar í escriure ciéncies socials:
Descriure, explicar, interpretar i
argumentar.

2-Dissenyar , consensuar i validar les
bases d'orientació i les pautes de
treball.

a) Dissenyar les bases d'orientació de
cadascuna de les tipologies textuals.
Consensuar les pautes de treball
amb els alumnes.

b) Validar les basesd'orientació
proposades i les pautes
consensuades, per elaborar els
textos a partir del material que cada
alumne/a treballa.

3.- Preparar el debat aprofundir en el
coneixement del tema.

a) Proposar estratégies didáctiques i
activitats per aprofundir en el
coneixement del tema i teñir raons i
arguments fonamentats per
interpretar i argumentar.

4.-Fer i analitzar el debat.

a) Orientar la manera de formular un
punt de vista i les raons o els
arguments que el fonamenten.

b) Valorar la tipología .d'arguments o
raons, així com la seva pertinenca i
completesa.

Activitats

Diáleg de la mestra amb
tot el grup classe

Activitats 1 i de la
graella de la unitat
didáctica.

Activitat 2 , 3 i 4 de la
graella de la unitat
didáctica.

Activitat 5 de la graella
de la unitat didáctica

Activitat 6
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12.-Elaborar el text que sigui la
síntesi general del treball.

5.-

a)

b)

Análisi deis textos fináis.

Valorar la
pertinenca, peí
competéncies
utílitza.

completesa i
que fa al tema í a

lingüístiques

Valorar la correcció del text peí
fa a l'estructura

la
les

que

que

Activitat 7

Análisi i valorado deis objectius de la recerca

Objectiu 1

Analitzar les característiques del diáleg a classe.

Sempre que a classe es presenta un tema es convenient recollir el que els alumnes
creuen que en coneixen. En aquest cas es tractava de recordar primer tot el que
havíem treballat anteriorment i fer servir el vocabulari i els conceptes apresos. Pero
a mésés el moment d'introduír els nous aspectes del tema que treballarem, i donar
pas a les opinions . És important que tothom parli, que intervingui per a exposar alió
que sap, pero també per preguntar alió que no acaba de recordar. El fet de partir d l

informado coneguda els dona confianca. Pero cal que quedi ciar que partirem
d'aquesta informado per a coneixer-ne de nova, i deixar constancia deis
interrogants que es presenten.

Valorado

El tema els motivava, pero els costava expressar-se amb propietat en un principi.
Per aixó va ser necessari exposar de bon comencament quins eren els objectius i
com els aconseguiríem.

El plantejament del tema com a centre d'interés multidisciplinar els va ajudar a
assumir que tot el que deien ,o que després escriurien, havia de seguir unes pautes
de contingut lingüfstic tot i que es tractés de Ciéncies socials. El costum a classe de
Mengua de seguir pautes i guions per a l'elaboració de diversos tipus de text, permet
fer servir aquest hábit de treball en d'altres matéries tenint en compte el vocabulari
propi en cada cas.

Objectiu 2

Dissenyar la base d'oríentació de la Descripció i Explicado

Per tal que es comprengues les característiques del treball vam comencar recordant
el qué havíem fet quan escrivíem descripcions de llocs geográfics. Com el que
havíem fet de la descripció d'un paisatge. Llavors seguíem un guió que tenia en
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compte 1'enumeració d'elements que h¡ intervenien, la seva qualificació i l'ordre en
l'espai. Varem remarcar les diferencies, ara la descripció era d'una situado que
coneixíem a través de noticies. Per aixó el guió per a poder fer el text havia de
respondre d'una banda a algunes de les preguntes clau de descripció de noticia i a
mes seguir un ordre marcat peí qüestionari.

Text de descripció elaborat per un grup de quatre alumnes i escrit per qui feia el
paper de redactora.

La carretera que anomenem de la Conreria, BV500, es troba entre Mollet del
Valles i Badalona, passa perla Serra de Marina i Barcelonés i Valles son les
comarques que connecta. aquesta carretera passa per la Conrreria,
atravesssa Badalona, Tiana, Sant Fost, Martorelles, i Mollet del Valles.

La Serra de Marina, amb la Font de l'Alba i laCartoixa de Montalegre son els
paisatges protegits que travessa.

La carretera té uns quants inconvenients que son aquests:

Té molts revolts perillosos per ais conductors i amb poca visibilitat. Passa
peí mig de Sant Fost. És molt estreta i ni ha embussos.

El projecte de la nova carretera destaca:

Fer-la el doble d'ampla amb cam'ls separats.Arreglar-la per tal que ni puguin
passar 15.000 vehicles diaris que és el doble que ni passa ara. Disminuir els
accidents.Hi haurá un túnel de 900 m, per salvar pendéis i revolts.

Resulta que molta gent no está d'acord amb el projecte perqué és una obra
de gran envargadura que
canviará el tragat actual pero també els llocs del voltant i els faria malbé.

Valoració

El text de la descripció respon bé la majoria de preguntes del qüestionari amb la
informado que dona l'article de premsa.

Les respostes son correctes i pertinents i forca completes.

Com que l'article informe també del desacord amb el futur projecte, el text del grup
té at final un afegitó on s'hi inclou la resta de la informaci'tot i que no era demanada,
pero que acaba de descriure en quin punt es troba la situado.

Aquest és un deis cinc textos i és el que té una descripció mes completa i pertinent.
Deis altres, dos son pertinents pero menys complerts. I els dos restants son encara
menys complerts.

En general la llargada de la descripció els dificulta el treball.

Per aixó l'exposició de ('Explicado es va treballar de forma oral .De primer en
grup.el mateix que havia elaborat la Descripció, i també amb tot el grup classe.
Aquesta posada en comú va servir també per a completar la informado que en les
discusions de grup se'ls feia difícil de comprendre.

En aquesta elaborado de ('Explicado de forma oral hi havia aportacions
d'opinions.Aixó va portar a una introducció de l'objectiu 3.
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Objectiu 3
Preparar el debat, aprofundir en el coneixement del tema.

Per a poder opinar i intercanviar opinions cal teñir un bon coneixement del tema que
es tracta. És difícil que efs alumnes tinguin prou coneixements per a poder emetre
opinions fonamentades. Pero sí que és possible que adoptin aquelles opinions que
veuen expressades i que reconeguin arguments també expressats. Com si
interpretessin un rol.

En aquest cas no és una memorització, és una utilització d'arguments.

Valoració

Respecte el fet de tractar el tema i recollir informació a partir d'articles de premsa
s'ha constatat que:

a) D'una banda ha permés una motivació perqué ets apropava a ia reatitat propera
i quotidiana. Pero també presenta una dificultat perqué desconeixen forca del
vocabulari que s'hi utilitza. en aquest aspecte.difereixen deis textos expositius
que els alumnes d'aquesta edat utilitzen per a rebre informació.

b) Cal adjuntar informació que aclareixi conceptes que es'donen per sabuts.

c) Tot i les dificultáis , l'avinantesa de tractar un tema local permet rebre informació
per cañáis que no son escolare.

Referencia deis textos que els alumnes han utilitzat per al desenvolupament de la
unitat didáctica :

Text-1 :Mou-te per la xarxa de Pares Naturals ( Pag. 6 i 7.) Ed.Diputado de
Barcelona .Área d'espais naturals. (pag 6 -7 )

Text-2 : Així és el Pare de la Serralada deMarina - Goncal Luna i Martí Ribas Ed.
Mediterránia {apartat: Monjos)

Text-3 i 5B: Diari El Punt de Diumenge, 30 de mar? del 2003. Pag 4 -5 secció
Paísos Catalans.Article signat per Mireia Sabartés.

Text-4 : Diari El Punt de Dissabte.8 de marc del 2003. Pag 3. secció Punt i a part.
Article signat per Mireia Sabartés.

Text-5 A- Diari La Vanguardia de Dilluns ,31 de marc del 2003. Article signat per
Luís Benvenuty i Antonia de la Fuente.

Annex-1

Quan des de La Generaiitat o d'una altra institució de govern es vol portar a terme
un Plá Territorial, en les decisions hi han intervingut tots els municipis d'aquest
territori.

Quan La Generaiitat presenta el projecte del Plá, hi ha un marge de temps per a
presentar allegacions, que vol dir demanar un canvi en el projecte donant
arguments. Poden presentar-les els propietaris deis terrenys que afectaría el Plá ,
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les associacions cíviques deis municipis que el Plá te en compte.Sempre fent servir
arguments.

Després del temps previst, la Generalitat considera les al-legacions i decideix si
modifica poc o molt el projecte. Sempre argumentant la seva actuado.

La protecció del medí natural i el patrimoni cultural

El proiecte de reforma de la carretera de la Conrreria a Mollet (BV 500)

Obten ir i exposar la
informació

Descripció

-On es troba la
carretera que
anomenem de La
Conrreria, BV-500 ?

-Quines comarques
connecta?

-Per quins llocs passa?
(planes ,valls .serres)

-Quins nuclis de
poblado travessa o
connecta?

-Quins paratges
protegits travessa?

-Quina inconveniets
presenta la carretera
actual?

-Quins aspectes es
proposa millorar el
progecte de la nova
carretera?

Comprendre

la informació

Explicado

-Per qué es vol fer tan
ampia la carretera
nova?

-A qui pot perjudicar el
nou tracat de la
carretera?

-Hi están d'acord els
ajuntaments, grups i
associacions deis
municipis que afectará
la nova carretera?

-A qui pot perjudicar el
nou tracat de la
carretera?

-A qui pot beneficiar?

-Com pot perjudicar el
paisatge?

-Qui ha presentat
al-legacions al projecte?

-Quines al-legacions
han presentat?

Comprendre

la informació

Justificado

-Per qué calen
carreteres amb tanta
capacitat de tránsit
entre el Barcelonés i el
Valles?

-De quines altres
formes.amb quines
altres vies de
comunicado o mitjans
de transport es podrien
connectar aquests dos
territoris?

-Per qué només es
pensa en ampliarla
carretera i no en altres
possibles solucions?

Interpretarla
informació

Interpretado i
Argumentado

-Quina és la meva
opinió sobre aquest
projecte?

-En quines raons es
basa la meva opinió?

-Quines solucions
proposaria per tal que
no es fací malbé el
patrimoni historie i eí
paisatge?

-En quins aspectes
estic d'acord amb els
altres del grup i en
quins no?

Objectiu 4
Fer i analitzar el debat

El títol que várem donar al debat tenia forma de pregunta: És convenient aprovar el
projecte de reforma de la carretera de La Conreria?

La mestra va proposar que el debat es faria amb quatre grujas que representarien a:
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a) Els técnics que havien elaborat el projecte.

b) Els representants deis municipis afectats peí projecte.

c) Representants de grups promotora del comer? i la industria.

d) Els grups ecologistes.

Es van fer els nous grups. Vam quedar en que cada grup havia de fer propis
aquelles opiníons i aquells arguments que havien expressat en la posada en comú i
d'altres que reconeguessín o elaboressin a partir de la informació que tenien.
Sempre tenint en compte " qui eren i a qui representaven ". Es va assumir que era
com un joc de rol i havien d'assumir com a grup alió que decidissin, encara que no
estessin d'acord personalment amb els arguments. Després d'exposar i defensar el
seu punt de vista, havien de proposar alternatives per a solucionar la situado.

S'acorda que és corréete fer seves les opinions que apareixen en els textos de
premsa. Pero les han de saber expressar bé i les han de saber defensar, no només
enunciar.

Cada grup va fer un esborrany per escrit de la seva postura i arguments.

La mestra va moderar el debat.

Análisi del debat

1.-En referencia a la tes i í a la fonamentació

a. Tesi:

Validesa

RT = Respon al tema treballat

- R = Respon

NR = No respon

b.

Qu

-

-

-

_

Fonamentació:

son els protagonistes:

T = Técnics del projecte

MA = Municipis afectats

E = Grups Ecologistes

PIC = Promotors de la Indústia i del
Comerc

validesa

RT

RT

Tesi

Nosaltres som els técnics del projecte
per a la nova construcció de la
carretera BV 500 anomenada de la
Conrreia. Fem la feina que ens ha
encomanat La Generalitat.

Nosaltres representem els municipis
afectats per la nova carretera.

No ens oposem a la millora de la
comunicació pero ens oposem a
projecte.

Qui

T

MA

Fonamentació

Fa molts anys que es demana un
millor accés al Valles. La nova
carretera permetrá que hi passín
15.000 vehicles diaris, el doble que
ara. S'ampliará la carretera actual i
es fará un túnel d'1 Km. que
escurgará el recorregut.

Es una carretera que passa per un
Pare Natural que és un espai
protegit. La nova carretera
destrossaria el pare i el patrímoni
cultural i no aporta cap solució a la
comunicació de Tiana.

validesa

F

P

F

P
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RT

RT

Nosaltres som els representaras deis
grups ecologistes i volem defensar el
Pare Natural de la serralada de
Marina. No estem d'acord amb el
projecte de la nova carretera.

Nosaltres som els promotors de la
Industria i el Comerg i creiem que s'ha
de fer la nova carretera.

E

PIC

Si es fa la nova carretera aquest
pulmó verd es destrossará.
Necessitem els pulmons verds
.Aixó no vol dir que no volguem
una carretera d'accés al Valles
mes segura i sense accidents.

Pensem que és necessária peí
transport de cárregues industriáis i
peí deis treballadors.

F

P

F

P

Valoració

Cada protagonista de! grup presenta la tesi i la fonamentació correctament.
Enuncien qui son ,el punt de vista que teñen en comencar el debat .Els grup d'
ecologistes ens diu a mes com el seu punt de vista respon a un objectiu concret.

Les tesis responen al tema que es treballa i les fonamentacions son pertinents.
Responen al que es demanava que fessin.

Hem de teñir en compte que la majoria de punts de vista i formulado de
fonamentacions han estat extretes de les opinions que apareixen en els textos que
els han servit de informado. Només el grup d'ecologistes ha fet aservir opinions i
objectius que no han aparegut de forma explícita, pero que han estat recordades
per gairebé tots els atumnes durant les sesions prévies al debat: Protecció forca
vegades implica defensa:

2.-En referencia a la tipología deis arguments

Protagonistes: T = Técnics del projecte. MA =Municipis afectáis. PIC = Promotors
de la Industria i el Comerg. E = Grups ecologistes.

Tipología

d1 arguments

Per causes o

consequéncia

Arguments deis alumnes

La relació comercial entre Badalona
i el Valles creix dia a día i
necessitem comunicacions.(per
carretera)

Fa molts anys que molta gent de
Badalona demana un accés millor
amb el Valles.

El recorregut seria mes cómode,.
mes curt i mes segur.

No estem d'acord amb el nou tracat
de la carretera perqué destrossaria
la Serralada de Marina perqué
afectaría la cadena vital de vegetáis
i animáis.

Qui

T

1

2

MA PIC

1

E

1

Validesa

F

*

*

*

P

+

*

*

C

*

*
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Tipología

d'arguments
Arguments deis alumnes

( amb el nou tracat )Podem millorar
el contacte entre els diferents nuclis
de població.

El doble de cotxes qué hi passaria
produíria contaminado acústica i
lumínica a Tiana on hi ha
l'Observatori Astronómic, pels
fanals del doble de cotxes i pels de
la carretera. No s'hi podría treballar
perqué necessita foscor.

Si es fa la carretera com diu el
projecte espais verds recuperáis de
fa poc com la Font de ['Alba
desapareixerien .

Aquest pulmó verd (la S. de Marina)
es fará malbé, se n'anirá en orris, i
els humans també perqué
necessitem els pulmons verds.

El projecte beneficiaría Badalona i
els vallesans , permetria que
vinguessín a la nostra platja en lloc
d'anar a Barcelona.

Potser es destrossará la Font de
Alba ,peró es plantararn nous
arbres en el espais de l'antiga
carretera.

No estem d'acord amb el lloc on es
fa el túnel perqué deixa la Cartoíxa
al descobert i el soroll trencaria el
silenci de la Cartoixa.

El túnel permetria eliminar revolts
com el de la " paella " que son molt
perillosos

Amb el túnel guanyaríem quatre
Km. que son quatre minuts de
recorregut

El túnel per travessar la Serralada
Litoral podría passar per la
carretera de Can Ruti que no afecta
l'Hospitat .(queda apartat i mes alt)

I per quatre minuts de recorregut es
pot destrossar un espai del
patrimoni cultural com la Cartoixa
que és Túnica a Catalunya,
habitada, i una de les poques
d'Espanya ?!

Qui Validesa

MA PIC

Per analogies

Molta gent deis munidpis ha fet una
manifestació contra el projecte. No
només del municipi de Tiana,
també d'altres munidpis.
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Tipología

d'arguments

Per autorrtat

Per deducció

Arguments deis alumnes

A Barcelona ni ha dos tunéis i no es
veu perqué Badalona no en pot
teñir també un.

Sempre es teñen en compte les
grans ciutats i els munícipis petits
no.

Es un projecte antiquat..no s'ha
tingut en compte la cartografía
actual...No hi figura ( en la
cartografía que s'ha utílítzat per al
projecte ) la Font de l'Alba, ni 1'
Observatori, la nova zona esportiva
de Tiana, ni que tota la Serralada
de Marina és un espai protegit i
recuperat.

Aqüestes allegacions son per a la
Generalítat. Nosaltres fem ailó que
ens manen. Ens demanen un
projecte de carretera i fem un
projecte. No pensem" qué hauria
de passar amb el trasport" no ens
ho demanen.

En lloc de pensar només amb els
cotxes particulars i en moltes
carreteres s'hauria de pensaren
una altra organítzació...

Proposem que es pensi en el
transport públic :trens, autocars per
a transportar mercaderies i
treballadors. Els camions podrien
passar per una attra carretera .

Ara tenim l'oportunrtat de fer la nova
carretera ,si la deixem passar pot
trigar molt una altra ocasió perqué
es dedicaran els diners a altres
projectes.

Qui

T

6

7

MA

5

6

PIC

4

E

4

5

Validesa

F

•

*

*

*

*

*

P

*

*

•

•

*

*

*

C

*

*

*

Valoració

Per fer la valoració del debat ens fixarem en la tipología d'arguments que utilitza
cada un deis grups. I de cada grup analitzarem la validesa deis arguments que
exposen i si son fiables , pertinents i complets.

El grup de técnics del projecte

1.-Aquest grup utilitza tres tipologies d'arguments de les quatre possibles. Fan
servir arguments de causes i conseqüéncies ( 5), d'analogies (1), i d'autoritat (1).

2.-La tipología mes utilitzada és de causes i conseqüéncies .
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3.-Respecte a la validesa tots els arguments son fiables i pertinents i cinc deis set
que presenten son complets. La completesa augmenta a mesura que van avancant
en el debat. La completesa apareix en el conjunt d'arguments, no per separat.

4.-Fan moltes intervencions perqué se senten al-ludits pels grups que s'oposen al
projecte.

5- Sis deis set arguments utilitzats son extrets deis textos treballats , pero n'hi ha un
que no : "A Barcelona hi ha dos tunéis i no es veu perqué Badalona no en pot teñir
u n "

De fet aquest grup tenia un rol difícil perqué havia de defensar un projecte que des
del punt de vista personal a gairebé ningú agradava. I van saber defensar-lo i
posar-se molt bé en el seu lloc. Tenien molta informació en els textos, pero
coneixien poca cosa mes, i tot i aixó van saber trobar aquest argument en els
coneixements propis tot ¡ que no figurava en l'esborrany que varen fer en grup.
Anaven creixent en capacitat de defensa del projecte a mesura que avancava el
debat.

El grup de representante deis municipis aféctate

1.- Aquest grup utilitza tres tipologies d'arguments de les quatre possibles. Fan
servir arguments de causes i conseqüéncies (3), d'analogies (2) i d'autoritat (1).

2.- La tipología mes utiíitzada és de causes i conseqüéncies.

3.-Respecte a la validesa tots els arguments son fiables i pertinents i dos son
complerts.

De fet molts deis seus arguments es veien completats per les intervencíons del grup
d'ecologistes .

4.- Fan també forca intervencions .

5.-Cinc deis sis arguments exposats son extrets deis textos treballats.Peró n'hi ha
un que no: " sempre es teñen en compte les grans ciutats i els municipis petits no".
Deixa aflorar el sentiment de protecció cap al débil que els nois i noies d'aquesta
edat teñen assumit. En eis textos d'informació que varem treballar es feia referencia
al municipi de Tiana forca vegades, pero no especificava que era petit. És un
municipi petit en població comparat amb Badalona í sobretot comparat amb
Barcelona i ells coneixen aquesta informació encara que no figures en els textos.
També saben que no té l'estructura d'una ciutat, consideren que és un poblé.
També aquest grup anava assumint cada vegada mes el seu rol.

El grup de promotors de la Industria i el comerg

1.-Aquest grup utilitza dues tipologies d'arguments de les quatre possibles. Fan
servir arguments de causes i conseqüéncies (3) i per deducció (1).

2.-La tipología mes utiíitzada és la de causes i conseqüéncies. Pero l'argument per
deducció es podría considerar que també tenia una part d'autoritat: " Ara tenim
l'oportunitat de fer la nova carretera, si la deixem passar pot trigar molt una altra
ocasió perqué es dedicaran els diners a altres projectes ". El fet de fer sortir els
diners en el raonament fa pensar que consideren prioritaria també la qüestió
económica . És l'unic grup que parla de diners i forca vegades son una qüestió
d'autoritat. El fet de parlar-ne prova que també havien assumit bé el seu rol.
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3.-Respecte a la validesa tots els arguments son fiables i pertinents ,peró no tots
son prou complerts.

4.-Fan poques intervencions durant el debat. a la presentado fan una exposició
molt completa i després no tomen a repetir el que havien exposat tot i teñir mes
arguments. Forca vegades recolzaven la defensa del projecte que feien els grup de
técnics.

Grups Ecologistes

1.-Aquest grup fa servir arguments de dues tipologies de ies quatre
possible.Arguments de causes i conseqüéncies (4) i perducció(2). . El segon
argument que utilitzen té un matís que es podría considerar d'autoritat: "aquest
pulmó verd (la Serralada de Marina) es fará malbé .sen'anirá en orris ,i els humans
també perqué necessitem els pulmons verds ".Pero no arriben a concretar que
aquesta afirmado está basada en en afirmacions científiques, tot i que ho saben per
qué se n'ha pariat en d'altres temes de Ciéndes Naturals i Ciéncies socials.Ho
donen per sabut i no ho expliquen.

De fet son els que podrien parlar amb mes arguments per autoritat perqué podrien
utilitzar molts deis coneixements estudiats al llarg del curs que teñen relactó amb
alió que defensen.

2.-La tipología mes utilitzada és també la de causes i conseqüéncies.

3.-Respecte a la validesa tots els arguments son fiables i pertinents ,peró no-son
prou complets.

4.-Fan moltes intervencions durant el debat.algunes per afirmar-se en alió que han
dit ,per a completar-ho. També per a recolzar les intervencions del grup de
municipis .De fet son els que es troben mes bé en el seu rol des del principi del
debat. Hi posen emoció i son els que parlen amb un to mes segur i reivindicatiu des
d'un principi. potser per aixó a vegades no acaben de completar eis arguments, fan
exclamacions pero els costa mes formular alió que volen dir de la forma que cal dir-
ho.

5.-Són els que troben alternatives a la situado basades en el model de protecció de
la natura que coneixen i en la presentado ja exposen un argument que no figura en
les defenses explícites deis textos de premsa pero que coneixen: "es trencaria la
cadena vital de vegetáis i animáis"; "és un espai que és un pulmó verd".

Objectiu 5

Análisi i valorado deis textos escrits al fina! de la unitat didáctica

Els textos han estat elaborats per parelles d'alumnes d'un mateix grup.

Tots els textos teñen una mateixa estructura básica, és la que respon a la demanda
que queda explicitada en el títol proposat per la mestra:

"Opinió sobre els projecte de la BV-500 , anomenada Carretera de la Conreria"

Es demanava dones, un text interpretatiu i argumentatiu.
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L'estructura és en un 70% la següent:

1-Comenca amb una interpretado, els qui escriuen es posidonen davant la situado.

2-Expliquen com veuen la situado i exposen les raons que fonamenten la seva
opinió.

3-Proposen alternatives.

En els trams d'explicació h¡ ha un fons de justificado, les raons en qué fonamenten
la seva forma de veure la situado es basen en alió que han estudiat referent al
paisatge i la necessítat de protegir-lo si cal.; per a ells aquests conceptes teñen el
valor de teoria, de eos científic de saber, perqué han están objecte d'estudi a
classe. També utilitzen, per empatia, les opinions que han conegut a través del
treball amb els articles de premsa .

En tots els textos aquesta explicació-justificació és pertinént. En un 50% és forca
completa.

Com que els textos van ser escrits després del debat general, la majoria incorporen
raons que no havien considerat en el primer posidonament com a grup en el debat.
Si el grup defensava el projecte, després recollien els inconveniets que comportava.
I si, en un principi anava en contra .també després incorporava els aspectes
positius que trobava válids. Per aixó es pot dir que hi ha hagut una relativització de
la propia opinió, que ha estat enriquida amb d'altres punts de vista.

i
i
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Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

Espais, cultures i migracions

ird'ESO

ÍES Esteve Terradas (Cornelia de Llobregat)

Dolors Freixenet)

Context de rexperiéncia

Inexperiencia es va portar a terme a I'IES Esteve Terradas de Cornelia de Llobregat
durant el curs 2001-2002.

En aquesta experiencia es pretenia experimentar algunes estratégies basiques per
ensenyar i aprendre les habilitáis cognitivolingüístiques de: descriure, explicar,
justificar, interpretar i argumentar.

Entorn del centre

Cornelia de Llobregat és una ciutat industrial i de servéis de Tarea metropolitana de
Barcelona. Com passa amb gairebé totes les poblacions del voltant de BCN, la
proximitat, les bones vies de comunicado i el fet que gran nombre d'habitants s'hi
traslladin diáriament, han convertit Cornelia amb un apéndix de la capital. De tota
manera, la ciutat de Cornelia té uns trets d'identitat forca remarcables peí, fet que
va créixer durant Tonada migratoria deis anys seixanta durant el franquisme i va ser
una de les zones de resposta obrera mes important d'Espanya. Els canvis mes
importants deis darrers anys son els que teñen a veure amb Pimpuls de les activitats
comerciáis i de servéis que han anat substituint a i'activitat industrial.

L'IES Esteve Terradas va iniciar la seva activitat l'any 1975 com a centre de
Formado Professional. Actualment imparteix ESO, Barxillerat i Cicles Formatius de
Grau mitjá i superior. Está ubicat al barrí de la Gavarra i l'alumnat procedeix
d'aquest mateix barri i de! barrí de Sant Ildefons que és un barri limítrof i el mes
dens de la ciutat. Actualment Tafluéncia al barri de persones immigrades és molt
important atesa Texisténcia d'habitatge mes economics que en d'aítres indrets. La
composició social, dones, de les famílies és de classe treballadora.
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Característiques del grup classe

El grup classe era un grup de 1r curs d'ESO de trenta alumnes molt heterogeni
quan a nivell académic i d'interessos.

Ubicació temporal dins del curs: programació i duració de la unitat didáctica

La unitat didáctica treballada era la població i, concretament, la ¡mmigració. Es va !

desenvolupar durant el tercer trimestre del curs, després que durant els dos primers '
trimestres els nois i les noies haguessin treballat aspectes de geografía física.

i

Antecedents del grup respecte d'aquesta experimentació ,

Evidentment, el grup era totaiment verge en relació al treball de les habilitáis ¡
cognitivolingüístiques. I

Objectius

1. Explicar els conceptes básics de demografía: natalitat, mortalitat, emigrado,
¡mmigració, etc.

2. Identificar els zones mes poblades i les menys poblades del planeta. ,

3. Explicar els factors d'atracció i de repulsió de la població. !

4. Analitzar els diferents tipus de migracions i raonar les causes de cadascuna ,
d'elles, tot identificant la desigual distribució de la riquesa al món com una ,
de les causes fonamentals.

5. Comparar les migracions actuáis i les migracions históriqués a Catalunya. ;

6. Exercitar i assolir en el nivell de l'alumnat la capacitat de descriure, explicar, j
justificar, interpretar i argumentar sobte diversos aspectes relacionáis amb ¡
els temes d'estudi.

i

7. Analitzar i interpretar documents escrits, gráfics, mapes. i
8. Analitzar, debatre i valorar positivament les aportacions de les diferents ¡

cultures a Catalunya.

9. Iniciar-se en Tus de ta metodología de la historia oral

10. Practicar el diáleg i la tolerancia '

Continguts !

i

Conceptes

1. La població al món. Conceptes básics de !a poblado i

Població absoluta i relativa.

Natalitat i mortalitat

Emigrado, immigració, saldo migratori. I

2. Diferent distribució de la població a l'espai. i

Factors d'atracció i de repulsió de la població.
i

i
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Les árees poc poblades de la térra.

Les árees mes poblades de la térra.

- Problemática

3. Migracions

Conceptes básics

- Tipus de migracions

- Causes

4. Estudi de la ¡mmigració de Catalunya i de Cornelia.

- Análisi de dades: la classe, Cornelia, Catalunya.

Les migracions durant el franquisme

5. Les migracions d'abans

Entrevistes ais nostres avis

- qüestionari

informants

entrevista

análisi de les entrevistes

6. Les migracions ara

Característiques de les migracions actuáis.

- Causes.

- Situado i problemática.

- Xerrada d'una persona immigrant del grup Cornelia solidan.

7. Análisi de diferents punts de vista sobre la immigració. Debat

Procediments

1. Interpretado i representado de l'espai.

Elaborado, análisi i interpretado de mapes.

2. Obtenció i análisi de la informado

- Ús de diverses fonts d'informació: textos, premsa, anuaris, atles,
vídeos, etc.

Realització d'enquestes i entrevistes

- Utilització de les fonts oráis per a l'obtenció de la informado.

Elaborado, análisi i interpretado de dades estadístiques i gráfiques.

3. Comprensió i aplicado de la informado

Processament i comunicado de la informado a través de la
descripció, explicado, justificado i argumentado.

Participado activa en debats i elaborado de judicis fonamentats.

Valors, normes i actituds.
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1. Valorado del treball en grup.

2. Interés i actitud positiva enfront del treball.

3. Valorado positiva de la riquesa i aportacions d'altres cultures

4. Respecte per les opinions deis altres.
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Curs: 1r

Professor-a: Dolors Freixenet ¡ Mas

Nivell: ESO Nom del centre educatiu: ÍES ESTEVE TERRADAS

Poblado: Cornelia de Llobregat

Finalitat/s de la unitat didáctica

Entendre la importancia deis moviments migratoris al nostre país, copsar la seva complexitat, tot identificant la desigual distribució de la riquesa com a causes fonamentals d'aquesta realitat i
valorar positivament les aportacions de les diferents cultures a Catalunya.

Activitat

(només el títol)

1. Avaluació
inicial. Qué en
sabem de la
distribució de la
poblado i de les
migracions?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Continguts (només referenciats)

conceptes procediments Actituds

1,2

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Presentació del crédit i avaluació inicial.

Treball en grup; Es pretén motivar la necessitat
de l'estudi de la poblado.

Discussió i resposta de les preguntes d'un
qüestionari.

Material: Qüestlonari,

Problemes

(si s'escau)

Hi ha molts
aspectes que no
coneixen

Resultats
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Activitat

{només el títol)

2. Vívim en un
món sobre-
poblat?

3. Com está
repartida la
població damunt
el planeta?

Elaborem un
mapa de la
població al món

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2,3

Continguts (només referenciats)

conceptes

1.1,1.2,1.3,

2.1, 2.2, 2.3,
2.4

procediments

2.1,

1.1,2.1,3.1

Actituds

2,4

2

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Tota la classe: Aquesta activitat té per finalitat
que a partir de la lectura d'un text d'actualitat,
i'alumnat tingui una visió general de la
problemática de la població al món i comencin a
sortir alguns deis conceptes básics necessaris
per entendre la demografía. Aquests conceptes
s'aniran anotant a la pissarra i es veurá la
necessitat d'estudiar-los per tal d'entendre la

. població.

Treball individual: A partir de la informació i
exercicis del dossier es treballen aquests
conceptes.

Material: Text/dossier

Treball grup classe: A partir de la constatado de
que la població está ¡rregularment repartida
damunt el planeta, s'estudien els factors
d'atracció i de repulsió.

Treball individual: A continuado s'elabora un
mapa en el qual quedi reflecttda aquesta situació
i després s'elabora un text descriptiu i explicatius
a partir d'unes pautes (base d'orientació).
Posada en comú.

Material: Dossier

Problemes

(si s'escau)

Les pautes per a la
descripció i
explicació del
mapa eren massa
complexes. Havien
de ser mes
senzilles i clares.

Resultats
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Activitat

(només el títol)

4. Per qué
emigrem les
persones?

5. Estudi de la
immigració de la
classe, de
Cornelia i de
Catalunya.

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

4

4,5

Continguts (només referenciats)

conceptes

3.1,3.2

4.1,4.2

procedíments

1.1,2.1,3.1

1.1,2.4,3.2

Actitud s

1,2,3,4,

1,2,3

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Treball en grup: A partir de diferents personatges
que teñen diferents sítuacions personáis es
dedueix si emigren/immigren i el tipus de
migració.

Treball grup classe: Lectura de les causes de les
migracions.

Treball individual: Exercicis de comprensió i
elaborado d'un mapa deis paísos emissors i els
paísos receptors de població. Elaboració de text
descriptíu i explicatiu del mapa. Autocorrecció a
partir de la fitxa pautada.

Material: Dossier/exercicis.

Treball en grup classe. Aquesta activitat consta
de tres parts. A la primera es tracta d'identificar
quina és la situado de la classe en relació a la
procedencia de la seva familia. Es constata que
totes i tots teñen un avi o avia nascuda en un
altre lloc d'Espanya. A partir d'aquesta informació
omplim una graella amb la procedencia i les
dates en qué van emigrar. En segon lloc fem una
relació i elaborem un mapa de les procedéncies í
el comparem amb un de general. Finalment
analitzem dades sobre ['emigrado a Cornelia i a
Catalunya de les quals deduirem que el fenomen
que es dona ala classe va ser general.

Material: Informació aportada pels alumnes. Dossier.

Problemes

(si s'escau)

L'elaboració del
mapa i el text
descriptiu i
explicatiu traben
que és massa
repetitiu perqué en
l'anterior activitat
havien fet una
activitat semblant.

Resultáis
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Activitat

(només el títot)

6. Les migracions
abans.

7. Les migracions
ara.

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenáats)

5,9

5, 6, 7, 8, 10

Continguts (només referenciats)

conceptes

5.1

6.1, 6.2, 6.3,
6.4

procediments

2.2,2.3,2.4

2.1,3.1, 3.2

Actituds

1,2,3,4

1,2,3,4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Treball en grup petít: En grups de quatre
elaboren un qüestionari sobre l'experiéncia de la
immigració deis seus avis o avies. Posada en
comú i reelaboració deis qüestionaris a partir de
les aportacions de tots.

Individualment, en grups de dues persones o de
quatre fan l'entrevista ais avis.

Material: Cíntes, Gravadores (Alguns alumnes en
disposen, pero pels que no en teñen, el
Departament de Socials els la facilita).

Lectura de textos sobre testimonis de les
migracions actuáis, les caracterfstiques i les
causes.

Elaboració d'un qüestionari de preguntes per a
fer-li a la persona ¡mmigrada que ens fará una
xerrada a la classe.

Material: Dossier.

Problemes

(si s'escau)

Hi ha molta
diversitat de
resultats. Mentre
que hi ha grups
que elaboren
preguntes amb
facilitat i
aprofundeixen. A
d'altres els costa
molt.

Resultats
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Activitat

(només el títol)

8. A qui interessa
que hi hagi
¡mmigracíó?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

5, 6, 7, 8, 10

Continguts (només referenciats)

conceptes

6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 7.1

procediments

2.1 ,2.4, 3.1, 3.2

Actitud s

1,2,3,4

Proces d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Treball en grups petits: A partir d'una pauta de
reflexió i de documents {textos, gráfics, taules,
dibuixos, etc.) es prepara el Debat sobre la
immigració.

Cada arup ha de defensar una postura
determinada:

la postura de les persones ¡mmigrades

la postura de les persones que viuen al país
receptor.

la postura deis governs deis paísos d'origen

la postura deis governs deis paísos receptors.

Treball grup-classe: Realització del Debat

Elaborado, per part de cada grup, d'un text

argumentatitu defensant la seva postura.

Material: Dossíer

Problemes

(si s'escau)

La pauta
d'instrucions per
preparar el debat
és massa
complicada per
alumnes d'aquest
nivell. A partir
d'aquesta
experiencia s'ha
vist ciar que
s'hauría de
simplificar mes i
fer-la mes
entenedora.

Resultats

Molt bon resultat
des del punt de
vista formal de com
fer un debat. Els
alumnes van ser
molt rigorosos en
demanar paraules,
en escoltar-se els
uns ais altres, etc.

Cal fer l'análisi deis
materials per poder
omplir la part deis
resultats.
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ANALISI DE LA UNITAT DIDÁCTICA ESPAIS, CULTURES IMIGRACIONS

Objectius d'aprenentatge

(Conceptuáis i procedí mentáis)
Objectius recerca Activitats

LVerbalitzar el qué saben o el qué
creuen saber sobre les migracions.

2. Comunicar i pactar, els sabers que
aprendrem del tema i el que
aprendrem a fer.

1. Analitzar les característiques del
diáleg a classe

a. Analitzar les característiques del diáleg
entre la mestra i els estudiants per fer
aflorar les percepcions que e|s alumnes
teñen sobre les migracions .

b.Consensuar els temes a treballar, i
explicitar que hem d'aprendre a parlar i
escriure ciéncies socials: Descriure,
explicar, justificar i argumentar

Diáleg de la
professora amb tot
el grup classe

3. Consensuar qué entenem per
descripció, explicado

4. Explicar els conceptes básícs de
demografía, identificar les zones mes
poblades i les menys poblades del
planeta i explicar els factors
d'atracció ¡ de repulsió de la població.

2. Dissenyar, consensuar i validar les
bases d'orientació i les pautes detrebatl

a. Dissenyar les bases d'orientació de
cadascuna de les tipologies textuals.
Consensuar les pautes de treball amb els
estudiants.

b. Validar les bases d'orientació
proposades i les pautes consensuades, per
elaborar els textos a partir del material que
cada estudianttreballa

Activitats 2, 3 i 4
de la graella
descriptiva de la
unitat didáctica.

5. Analitzar els diferents tipus de
migracions i raonar les causes de
cadascuna d'etles, tot identifican! la
desigual dístribució de la riquesa al
món com una de les causes
fonamentals.

6. Comparar les migracions actuáis i
les migracions históriques de
Catalunya, tot iniciant-se en l'ús de la
metodología de la historia oral.

3. Preparar el debat. Aprofundir en el
coneixement del tema

a. Proposar estratégies didáctiques i
activitats per aprofundir en el coneixement
del tema i teñir raons i arguments
fonamentats per justificar, interpretar ¡
argumentar.

Activitats 5. 6 i 7 de
la graella
descriptiva de la
unitat didáctica.

7. Saber argumentar els punts de
vista i donar raons sobre cadascun
deis agents que intervenen en les
mígracions:

- població ímmigrada

- població receptora

-governs deis paísos d'origen de la
població immigrada.

-governs deis
d'immigració

paísos receptora

4. Fer i analitzar el debat

b. Pactar una base d'orientació per la
preparado immediata del debat. Orientar la
manera de formular un punt de vista i les
raons o els arguments que el fonamenten

a. Valorar la tipología d'arguments o raons ,
així com la seva pertinenca i completesa

- Cada grup de
treball representa
un deis agents
implicats í prepara
el debat des de la
seva perspectiva.

- Realitzacíó
debat,

del

8. Elaborar una síntesi general del
debat

5. Análisi deis textos fináis

a. Valorar la completesa í la pertinenca, peí
que fa al tema i a les competéncies
língüístiques que utilitza.

b. Valorar la correcció del text peí que fa a
I'estructura.

Activitat d'avaluació
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Análisi i valorado deis objectius de la Recerca

Objectiu 1

Analitzar les característiques del diáleg a classe.

L'avaluació inicial en la unitat "Espais, cultures i migracions" es va dur a terme a
partir del treball d'un qüestionari de preguntes obertes, elaborat per la professora, i
que s'havien de respondre i debatre en petit grup (de quatre o cinc estudiants) í
després fer la posada en comú.

Qüestionari:

1. Com creieu que está distribuida la poblacio sobre el planeta? (tots els indrets teñen la
mateixa poblacio o hi ha llocs mes poblats que altres). Poseu exemples.

2. Penseu i escriviu quins factors influeixen en la distribució de la poblado.

3. Quina diferencia hi ha entre emigrado i immigració?

4. Poseu en comú el lloc de naixement deis vostres pares i mares, avis i avies i digueu si
alguns d'ells han estat immigrants. Digueu per quines raons creieu que van emigrar.
Penseu i discutiu quines son les causes de les migracions.

5. Discutiu si esteu d'acord amb la següent afirmado i digueu raons a favor o en contra.

"Les persones d'altres paísos que arriben a Catalunya, actualment, ho fan pels mateixos

motius que van venir, fa uns anys, els npstres avis."

6. Discutiu a l'entorn de la següent qüestió: L'arribada a Catalunya de persones d'altres

cultures ens enriqueix? Justifiqueu la resposta.

Respecte de la primera pregunta teñen ciar que la poblado está distribuida de
forma desigual i ho expficiten així:

1. Está distribuida diferent perqué hi ha llocs com Japó que és una illa molt petita i
hi ha molta gent i, per exemple, els deserts están poc poblats . (Albert)

També apunten alguns factors de la desigual distribució de la poblado:

2. El tipus de clima i també que hi ha llocs on hi ha mes treball. (Laia)

Peí que fa a la distinció entre emigrado i immigració fan afirmacions com les
següents;

3. Emigren quan marxen d'un lloc i immigren quan arriben a un lloc.

L'apartat referit a les zones de procedencia deis seus pares o avis va ser molt ric
peí fet que la nostra escola está ubicada en una zona de forta immigració deis anys
seixanta. Així, dones, la majoria d'alumnes de la classe tenien avis procedents
d'altres regions d'Espanya. Son forca exhaustius a l'hora de mencionar les causes
de la seva vinguda.
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4. Buscaven diners i menjar (Albert), i també pels estudis (Esther); el meu avi
trebalíava al camp i guanyava molt poc, per tant va venir per guanyar mes.

Quan a la semblanca de motius amb la immigració actual destacaven aspectes
com:

5. Que eis immigrants busquen una millora de les seves condicions de vida igual
com buscaven els nostres avis (Laia). La immigració deis nostres avis era legal
perqué era entre regions del mateix país (Alex).

Finalment a la darrera qüestió responen alió que és políticament corréete, pero
aprofundeixen poc en el tema.

6. Sí perqué treballen i l'economia d'aquí puja (Lidia).

Valoració

En conclusió podríem dir que els alumnes teñen forga nocions sobre la població i
les mtgracions, peí fet de ser un tema de molta actualitat i, sobretot, peí propi
context del centre. La majoria d'alumnes teñen una gran vinculado al tema perqué
la seva familia procedeixen de Tonada immigratória a Catalunya deis anys seixanta.
Tanmateix, les respostes solen ser senzilles, intuítives i poc elaborades.

Objectiu 2
Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació i les pautes
de treball.

Per comencar ens várem centrar només en dues tipologies textuals: la descripció i
('explicado. Les raons van ser que aquesta unitat es trebalíava amb alumnat de 1r
curs d'ESO i que mai havia treballat les competéncies cognitivo-lingüístiques

La base d'orientació va ser elaborada préviament per la professora i discutida entre
tota la classe. Després de fer aquesta activitat várem constatar que la base
d'orientació era massa complexa peí nivell de l'alumnat.
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DESCRIPCIÓ I EXPLICACIO DEL MAPA: Pautes a teñir en compte

- REALITZACIÓ DEL MAPA

- El mapa l'has de fer amb precisió, sense errors i complet

- Cal que el presentís net i ben pintat perqué la informado es pugui llegir amb claredat

- TÍTOL DEL MAPA

- Identifica de quin tema tracta el mapa

- Identifica el seu abast geográfic

- Identifica si el mapa és actual o historie.

- DESCRIPCIÓ DEL MAPA

Es tracta de llegir el mapa i anotar alió que hi veiem de manera precisa, clara i ordenada. Per
fer-ho segulrem els següents passos.

• Fes una descripció general o primera aproximació de la informacio representada en el
mapa a mode d'introducció

• Fes una descripció detallada seguint un ordre o criteri. La descripció ha d'enumerar i
situar els espais mes poblats i els espais mes buits de la manera mes completa i precisa
possible. Fixa un ordre o criteri que et permeti sistematitzar la descripció

• Has d'utilitzar el llenguatge amb precisió (recorda que pots consultar l'atlas per precisar
els noms deis rius, serralades, ciutats, estats,...)

• El text ha d'estar ben construí!.

- EXPLICACIO DEL MAPA

Es tracta d'explicar el perqué de la situado observada anteríorment Es pot fer simultániament
amb la descripció. Cal teñir en compte:

• Explica les raons per les quals la població mundial es distribueix d'una manera
desigual sobre el territori. Has de teñir en compte que:

Les raons que expliquen unf et son múltiples i es relacionen entre elles.

L'explicació de les raons ha de ser el mes completa possible (tan les que
dificulten el poblament com les que el faciliten)

Utilitza el llenguatge amb precisió d'acord amb el vocabulari propi de la
geografía i la demografía.

Organitza el text explicatiu. Per tal que el text explicatiu siguí el mes ciar
possible convindria que abans de redactar confeccionessis o consultessis
¡'esquema de les causes ordenades per categories: causes físiques, causes
históriques, causes económiques, etc.

CONCLUSIÓ. Al final resumeix la idea principal del mapa a mode de conclusió.
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FITXA D'AUTOCORRECCIO

COMENTAR! DEL MAPA DE DISTR1BUC1Ó DE LA POBLACIÓ MUNDIAL

1.TÍTOL Has escrit un títol que indiqui:

a) De qué tracta el mapa?

b) Quin abast geográfic té?

c) Quina cronología té

2. DESCRIPCIO

a) Has fet una introdúcelo

b) Al fer la descriprió mes detallada:

• Has enumerat els espais mes poblats i on es sitúen

• Has enumerat els espais menys poblats i on es
sitúen?

• Has tingut en compte algún criteri d'ordre al fer la
descripció?

• Quin?

3. EXPLICACIO.

• Has explicat quines causes fan que hi hagi espais
molt poblats?

• Has explicat quines causes fan que hi hagi llocs poc
poblats?

• Has tingut en compte les causes del medi físic?
(clima, relleu,..)

• Has tingut en compte les causes históriques? (rev.
Industrial)

• Has tingut en compte les causes económiques?
(agricultura, industria, corriere, turisme,
comunicacions, etc.)

A, CONCLUSIO

• Al final has resumit la idea principal de qué tracta
aquest mapa a mode de conclusió?

SI NO Es podria
completar

Exemples.

1) Mapa de la distribució de la poblado mundial (Albert Puente)

En aquest mapa podem veure la distribució de la poblado al món. Podem veure les
diferents zones: les mes poblades están representades de color blau i les mes
despoblades de color groe.

A cop d'ull podem veure que les zones mes poblades es traben a l'hemisferi nord i
per continents es troben distributdes de la següent manera:

A tota Europa hi ha molta poblado perqué té un clima favorable i també per l'alt
grau d'industrialització. A Asia la gran densitat de poblado es traba al sud-est per
les pluges singulars i l'agricultura intensiva, capac de produir dues collites d'arrós
l'any i una de llegums. També hi ha molta poblado al Japó per el creixement
económic que ha situat el país entre les primeres potencies mundials. (Descriu i
explica)
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2) Distribució de la poblado a la térra (Judíth Ruiz)

En aquest mapa mundí es veu la distribució de la poblado al món. El mapa
representa de color blau les zones mes poblades i de color groe les mes
despoblades.

Al centre hi ha zones mes poblades i al nord d'Ásia Japó és una de les zones mes
poblades d'Ásia, pero a Asia també hi ha llocs despoblats com Mongólia, el Tibet.
(Només descriu)

En aquests dos exemples es pot comprovar el següent: en el primer, l'alumne és
capac de descriure el mapa tal i com se li pautava en la base de orientado i també,
simultániament, donar explicacions de les causes de la distribució de la poblado,
prou completes i pertinents. Peí contrari el segon text, només en ef primer fragment,
ja ens dona una bona mostra de la simplicitat i poca completesa perqué només
descriu i no dona cap mena de raons per les quals la distribució de la poblado és
d'aquesta manera. Per tant no hi ha explicado.

Per poder portar a terme l'adquisició de les habilitats cognitivolingüístiques cal
exercitar aqüestes habilitats sovint a fi i efecte d'anar-les interioritzant. És per
aquest motiu que al llarg de la unitat didáctica es torna a repetir el treball de
descriure i explicar a propósit d'un altra mapa, aquesta vegada referit a les
migracions en el món i, concretament, eís paísos emissors de poblado i els paísos
receptors. A mes a mes, aquesta práctica ens introduirá en el subtema de la
poblado que será objecte de debat -la immigració- i sobre el qual representan!
diferents rols, els estudiants hauran de buscar raons i arguments.

Objectiu 3

Preparar el debat Aprofundir en el coneixement del tema

Estudí de la immigració de la classe, de Cornelia i de Catalunya. Treball en ¡
grup classe. Aquesta activitat consta de tres parts. A la primera es tracta i
d'identificar quina és la situado de la classes en relació a la procedencia de la ,
seva famífia. Es constata que totes i tots teñen un avi o avia nascuda en un ¡
altre regió d'Espanya. A partir d'aquesta informado omplim una graella amb la ¡
procedencia i les dates en qué van emigrar. En segon lloc, fem una relació i p

elaborem un mapa de les procedéncies i el comparem amb un de general. ,
Finalment, analitzem dades sobre la immigració a Cornelia í a Catalunya de les ' ¡
quals deduirem que el fenomen que es dona ala classe va ser general.

Les migracions abans. Treball en grup petit. En grups de quatre elaboren un i
qüestionari sobre l'experiéncia de la immigració deis seus avis o avies. Posada '
en comú i reelaboració deis qüestionaris a partir de les aportacions de tots. '
Individualment, en grups de dos o de quatre fan l'entrevista ais avis. !

Les migracions ara. Lectura de textos sobre testimonis de les migracions ¡
actuáis, les característiques i les causes. Elaborado d'un qüestionari de
preguntes per a fer-li a la persona immigrada que ens fará una xerrada a la
classe. !
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Exemple d'entrevista ais avis {les migracions d'abans). Albert Puente
García.

Nom:
Carmen García
Data de naixement:
1933 •

Lloc de Naixement:
Azaila(Terol)
En quina data va emigrar?
1944. Tenia 11 anys.
De qué treballaven ets seus pares?
El meu pare treballava al camp, era agricultor.
Com era el seu poblé?
Era molt petit
Per qué van emigrar?
Perqué allá es treballava un dia i tres no i per tant no es tenia per menjar cada dia.
Com es vivia al poblé en aquella época?
No gaire bé perqué faltava el principal que era el treball. Pero a mes a mes, al poblé faltaven
recursos de tota mena: escoles bones per ais nens i joves; metges i hospitals, etc.
Va emigrar sola o amb tota la familia?
No, primer va venir el meu pare a buscar feina i casa i quan ja ho va teñir vam venir la meva

mare, la meva germana ¡jo.
Com recorda aquella vinguda i els primer anys que van passar aquí?
Van ser uns anys molt difícils. Recordó que vaig comencar a anar a l'escola amb la meva
germana i també vaig teñir un germanet. Es guanyava molt poc, per aixó el meu pare treballava a
dos llocs, la meva mare feia feines per les cases i jo ais dotze anys vaig comencar a treballar en
un taller de fer bolsos i després a la tarda anava a fer classes de repás.
Quines altres records té de ia seva arribada?
Dones, mira que quan vaig sentir el cátala per primera vegada vaig pensar que no el sabría mai i
al cap d'un any ja el parlava perfectament com ara.
0s va costar trobar feina ais seus pares quan van arribar?
No.
Van trobar casa aviat?
Sí, era petitona pero la vam trobar aviat.
Quina classe de vivenda?
Tenia dues habitacíons, un lavabo, menjador i cuina.
Compartien vivenda amb altres famílies?
No. Encara que aquella época hi havia famílies que ho havien de fer, nosaltres no.
A quina escola va anar?
A l'Anselm Clavé i després quan ja treballava vaig anar a una academia els vespres. Després vaig
anar a cosir i feia tota la roba de les meves filies. Després em vaig casar i ja vaig fer una altra
vida. I ara tinc quatre nets molt macos de les dues filies que tinc.

Valoració

Aquesta activitat resulta molt atractiva pels nois i noies perqué els agrada molt
aquest apropament a la vida deis seus avis. En general, els avis també se senten
molt motiváis i agraíts de que els seus nets s'interessin per la seva vida. El fet de
plantejar l'activitat en grup és interessant perqué així s'evita que hi hagi alumnes
que quedin al marge de í'activitat peí fet que no tinguin els avis a l'abast o alguna
altra eventualitat. A mes a mes, d'aquesta manera es poden repartir la feina ates
que després de fer l'entrevista i enregistrar-la els aiumnes l'han de transcriure.

Aquesta activitat, en fer conscients ais alumnes de la seva realitat familiar tan
arralada a ía immigració, prepara el terreny per treballar i entendre la ¡mmigració
actual.
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Les migracions ara. Qüestionari elaborat per a preparar la xerrada d'una
persona immigrant de l'associació Cornelia Solidari.

1. Quin és el seu país d'origen?
2. Quant de temps fa que va mancar d'allá?
3. Va marxar sol?
4. Quin mitjá de transport va fer servir?
5. Per qué va marxar del seu país?
6. Perqué va venir a Catalunya i a Cornelia?
7. Coneixia abans d'arribar que Catalunya té una ¡lengua propia?
8. Quíns son els problemes mes importants amb qué s'ha trobat?
9. Ha trobat persones o associacions que l'han ajudat?
10. Troba a faltar el seu país? Qué és el que troba a faltar mes? Sipogués s'entornaría?

Valoració

Per preparar aquesta activitat els alumnes van elaborar preguntes per tal que
manifestessin alió que volien saber sobre la immigració actual. En la posada en
comú de moltes preguntes, de vegades mot anecdótiques, várem anar agrupant
aquelles qüestions que es referien a un mateix tema i en va sortir aquest
qüestionari. De fet la xerrada va consistir en la presentado per part del jove de la
seva experiencia en la qual sortien totes les qüestions anteriors. La valoració de
l'activitat és molt positiva fonamentalment per dues raons. En primer lloc l'activitat
que suposa trencar la rutina de la classe i que suposa la intervenció d'una persona
extema sempre té un component de curiositat i atractiu afegit i fa que augmenti la
motivado de l'alumnat. En segon lloc, l'aprenentatge és mes significatiu quan es pot
fer un lligam entre la realitat concreta, la vida expressada en vivéncies reals i els
coneixements escolars.

Objectiu 4
Fer i analitzar el debat

Preparado immediata i realització del debat.

Després d'haver treballat el tema de les migracions i haver-nos situat en la
immigració actual várem concretar que el tema de debat era: A qui interessa
l'emigració/immigració. Es varen constituir quatre grups a la classe i cadascun
representava un sector i havia de defensar una postura determinada:.

La postura de les persones immigrades

La postura de les persones que viuen al país receptor

La postura deis governs deis paísos d'origen

La postura del govems deis paísos receptors.

Cada grup tenia un dossier documental (textos, grafios, taules, dibuixos, etc), una
base d'orientació general i una pauta concreta per a l'argumentació que es
presenten a continuado.
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Atesa l'edat de l'alumnat aquest material va ser proporcionat per la professora. En
aquest sentit, cal remarcar que una de les dificultats mes ¡mportants d'aquesta
unitat didáctica va ser l'elaboració deis dossiers de materials per a cadascun deis
grups. D'una banda, cada grup havia de teñir uns materials diferents i aixó
comporta molta feina per part de la professora de buscar, seleccionar, adaptar, etc.
De l'altra, molta de la informado provenia deis mitjans d'informació (Internet,
premsa, etc.) i sovint eren textos massa complexes per l'edat de l'alumnat ais quals
anava dirigit. L'adaptació necessária deis textos no sémpre va ser del tot reixida.
Finalment, la darrera dificultat eslava en elaborar dossiers equilibrats (en quantitat
d'informació i en la validesa d'aquesta) per a cada grup. És evident que hi ha mes
informado disponible i els alumnes teñen mes idees sobre la postura de les
persones immigrades que no pas sobre la postura deis governs deis paísos
d'origen.

BASE D'ORIENTACIO PER A PRODUIR ARGUMENTACIONS EN UN DEBAT

L'argumentació és la capacitat de contrastar diverses interpretadoras de la realitat a través
d'arguments que justifiquen diferents tesis o punts de vista. L'argumentació admet dubtar
del coneixement per tal de convencer o ser convencut.

El coneixement es posat a prava a través del debat i la contrastació d'arguments, de
manera que és possíble enriquir-lo, modificar-lo i, finalment, reformular-lo.

En primer I loe heu de preparar, discutir i consensuar la tesi que heu de defensar, aíxí com
la seva justificado.

Un secretan o portaveu de cada grup recollirá els acords per escrit

1. Sintetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i amb claredat el vostre punt
de vista.

A QUI INTERESSA L'EMIGRACIÓ?

a) Punt de vista deis immigrants

b) Punt de vista de les persones del país que les acull

c) Punt de vista del govern del país que els acull

d) Punt de vista del govern del país de procedencia.

2. A continuado exposeu els arguments que justifiquen la vostra test enfront deis altres:
els arguments han de ser pertinents, és a dir, han d'estar fonamentats. Cal fer esment
del máxim d'arguments possibles i heu de prescindir de les vostres opinions personáis
ja que es tracta d'un exercici d'empatia. Cal que els arguments siguin forts per poder
qüestionar les tesis contráries.

És recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionar els arguments
mes forts i rellevants i eliminar els no pertinents, ja que es tracta de convencer i resistir
a les objeccions deis altres.

3, Finalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden plantejar
per a poder portar a terme la vostra tesi i així teñir mes forca de convenciment. Han de
ser propostes coherents amb les característiques de l'opció que representeu.

2. En segon lloc realitzareu el debat en el que es confrontín les diferents tesis

El debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista amb la ¡ntenció
d'establir un intercanvi d'opinions complet i enriquidor. D'aquesta manera s'aprén a solucionar
problemes de forma col-lectiva a través del diáleg i tenint en compte l'opínió deis altres.
Perqué el resultat sigui satisfactori cal fer-ho de manera ordenada i procurant que tothom
participi de manera activa.
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Els representaras de cada postura:

a) han d'exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sostenen.

b) Han de seguir amb atenció les ¡ntervencions que es facin per poder abonar o
refusar els arguments que s'exposin.

c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat, així com contestes directes
a un altra persona que generen discussions parcials, pero que no ajuden al debat
conjunt.

d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:

• Ajustar-se al tema

• Expresar-se de forma clara i concisa

• Respectar els torns de paraula donats peí moderador

• Respectar les opiníons deis altres

• Participar de manera activa

• Manifestar una actitud crítica i no dogmática

3. Finalment cada grup reformulará en un text escrit la seva propia tesi independentment del
que hagi defensat.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres arguments que hagin sortit en el debat i que han
enriquit i, potser, modificat la tesi inicial.

Reviseu el vostre text i recordeu que:

Heu d'utilitzar el llenguatge d'acord amb la intencionalitat del text argumentatiu que tracta de
convencer ets attres.

El text ha d'estar estructural"

a) Tesi a argumentar

b) Exposició de les raons de l'argumentació

c) Conclusió
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PAUTA PER A L'ARGUMENTACIO. A qu¡ interessa l'emigració/ immigració?

Punt de vista de les persones immigrades.

La nostra idea és:

Les seves raons per immigrar son:

1.

2.

3.

L'evidéncia que donaría per convencer ais altres és que

Aquesta ¡dea l'he tret de:

Arguments en contra de la nostra idea podrien ser:
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1. Análisi de! debat atenent a ta tesi i a la fonamentació

a. Tesi

Validesa

Respon al tema que es treballa = RT

No respon = NR

b. Fonamentació

Qui son els protagonistes:

A = Immigrants

B = Persones que viuen al país receptor

C = Govems deis paísos que reben
immigració

D = Govems deis paísos en vies de
desenvolupament del qual emigren
moltes persones

Validesa:

F= Fiable.

P = Pertinent

C = Completa

validesa

RT

RT

RT

RT

Tesi

Tota persona que tingui
dificultats de vida al seu
país pot emigrar a un altre
país per teñir millors
condicions de vida.

Els immígrants tan sois
venen a buscar un treball i
una vida mes digna. Pero
no poden tenir-la perqué hi
ha discriminació social, de
treball, etc.

Al govern l'interessa que
vinguin els immigrants
sempre que sigui dins
d'uns límits controlables,.

Ais govems deis paísos
emissors de poblado els
interessa que la gent marxi
del país.

Qui

A

B

C

D

Fonamentació

Tothom té dret a la vida i si en
el seu país hi ha pobresa o hi
ha guerres o manca de treball
i de bones condicions de vida
la gent pot buscar-se altres
llocs on poder viure bé .

Teñen dret a venir perqué son
persones i si no molesten es
poden quedar.

Perqué augmenta la natalitat
ja que els immigrants teñen
molts filis. Perqué si hi ha.mes
gent, hi ha mes consumidora,
s'ha de produir mes i
l'economia millora. Perqué fan
treballs poc consideráis que
rebutgen la poblado del país.

Perqué son pobres i no teñen
prou recursos per alimentar
tota la poblado. Si no marxen
poden provocar aldarulls i
reclamar millores al seu país.

validesa

F, P, C

F, P, C

F, P, C

F, P, C
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Valorado

Com es pot observar a la taula anterior, cada un deis components que participen en
el debat presenta una tesi i una fonamentació correctament formulada. Presenten el
seu punt de partida i la seva posició de manera entenedora.

Peí que fa a la validesa, és a dir, si respon al tema que es treballa en el cas de la
tesi, es pot dir que en totes elles responen al tema que es treballa.

Peí que fa a la fonamentació, cal valorar si és fiable, pertinent i completa. Podem dir
que totes elles son prou completes. També responen al que se'ls ha demanat:
exposar breument quin era el punt de vista o la posició que representaven.

El grup B quan diuen "si no molesten es poden quedar" volen dir que les persones
immigrades cal que s'integrin i que siguin legáis.

El grup D expressa que els paísos deis quals emigra molta gent son pobres i no
teñen prou recursos per alimentar tota la poblado. De fet, aquest és un concepte
que cal treballar i modificar en el sentit que son paísos que han esdevingut pobres
per 1'espoliació que han patit, pero que en realitat sovint n'hi ha que teñen molts
recursos i molta riquesa.

En general, es pot observar, que els alumnes a l'hora de formular les tesis i les
fonamentacions ho fan amb uns arguments que expressen un grau de coneixement
i de complexitat molt mes gran que no pas en les afirmacions o comentaris que
feíen en l'avaluació inicial. Les opinions expressades en el debat també son molt
mes elaborades.

2. Segons la tipología d'arguments

- Protagonistes

A = Immigrants

B = Persones que viuen al país receptor

C = Governs deis paísos que reben immigració

D =Govems deis paísos en vies de desenvolupament d'on emigren moltes
persones

- Validesa:

F= Fiable P = Pertinent C = Completa

Tipología
d'arguments

Per exemples o
analogies

Arguments deis estudiants

El meu pare va emigrar a Suíssa ¡ també els
va costar una mica ¡ntegrar-se allí.

Hi ha immigrants que teñen un nivell de
formació alt, com els xinesos, i munten
restaurants i d'altres que teñen diñes i a
aquests ningú els mira malament, ni els
discriminen.

Qui

A

1*

2*

B C

Validesa

0 F

*

P

*

*

C

•

*
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Tipología
d'arguments

Per autoritat.

Per causes o
conseqüéncies

Per deducció

Arguments deis estudiants

Tothom té dret a la vida i si en el seu país hi
ha pobresa o hi ha conflictes bél-lics o manca
de treball ¡ de bones condicions de vida la
gent pot buscar-se altres llocs on poder viure
bé.

Els que no tinguin papers, que no siguin
legáis, que no vinguin.

Molts paísos que actualment son pobres ¡ no
teñen recursos per alimentar la seva població
havien sigut colónies com la majoria de
paísos d'África.

Emigren perqué no teñen diners o perqué hi
ha conflictes bel lies o perqué no teñen treball
ni bones condicions de vida

Poden venir perqué teñen dret a buscar
treball, casa i una vida digna, pero ho han de
fer legalment.

Al govern els interessa que vinguin
immigrants perqué així creix la natalitat ja
que teñen mes filis. A mes a mes, a l'haver-hi
mes gent, hi ha mes consum i mes producció
i I1 economía puja.

També els interessa perqué fan les feines
que ningú vol fer i son mes sacrificáis i
cobren menys que els treballadors d'aquí.

La gent marxa deis seus paísos perqué allá
no hi ha prou recursos per alimentar a tota la
població ja que son paísos que no s'han
desenvolupat perqué fa molts anys eren
colónies i els paísos rics els van espoliar.

Molía gent fuig deis paísos pobres perqué
son paísos on hi ha facilitat per a produir-se
desastres naturals, terratrémols, huracans,
sequeres, etc.

Es lógic que els paísos rics, que abans van
explotar ais pobres, ara els ajudin acceptant
els immigrants.

També poden ajudar-los construint-hi
escoles per tal que els nens i joves tinguin
una bona formado i que puguín muntar
negocis i fabriques

Perqué els immigrants s'adaptin s'hauria de
fer associacions per ajudar-los i fer xerrades
ais collegis per conscienciar ais alumnes
(alternatives)

Si venen cal que s'integrin a la nostra cultura

Sí, pero hem d'ajudar a que aqüestes
persones s'integrin perqué l'idioma és molt
diferent i les tradicions també

Nosaltres creiem que per ser immigrants no
s'han de pagar menys diners per les
mateixes feines.

Qui

A

3*

4*

5*

6*

7*

B

1*

2*

3*

C

1*

2*

Validesa

D

1*

2*

3*

4*

5*

F

*

*

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

P

•

*

*

*

*

*

•

*

*

*

C

*

•

*

*

*

*

*
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Valoració

Per fer la valoració del debat ens fixarem en la tipología d'arguments que utilitza
cada un deis grups: immigrants, persones que viuen al país receptor, governs deis
paísos que reben immigració, governs deis paísos en vies de desenvoiupament
d'on emigren moltes persones. I de cada grup analitzarem la valídesa deis
arguments que exposen: si son fiables, pertinents i complets. El número que
apareix en les columnes del "Qui", indica l'ordre d'íntervencíons de cada grup. La
única finalitat és la d'identificació de les intervencions, si fa falta fer-hi referencia.

A cop d'ull es pot veure que els arguments mes emprats son els de causa i
conseqüénda, mentre que no solen fer massa analogies ni arguments de deducció.

El grup d'immigrants

Aquest grup utilitza tots els tipus d'arguments que hi ha: fan servir arguments
d'analogia, d'autoritat, de causes i conseqüéncies i de deducció. És el grup que
aporta mes arguments i aixó podem atribuir-ho al fet que és el punt de vista que
s'ha treballat mes i de forma mes vivencial. Recordem que entre les activitats de la
unitat hi ha el treball de les mígracions históriques i la majoria deis alumnes
identifiquen la immigració en la seva vida personal i familiar. Alió, per tant, que
s'estudia de forma mes vivencial resulta mes significativa. També s'ha de teñir en
compte que el contacte amb la immigració actual també es va fer a través d'una
persona afectada la qual cosa fa que la informado d'aquest grup fos mes directa i
real. Els arguments que utilitzen son fiables, pertinents i molt complets segurament
també degut a les raons esmentades i aíxó es nota en el fet que un argument
d'analogia que utiiitzen fa referencia a les situacions migratóries familiars.
L'argument d'autoritat emprat está basat en la Declarado Universal del Drets
Humans.

A mes a mes, aquest grup, en les seves intervencions, va una mica mes enllá. Al
costat deis arguments afegeixen o apunten alguns tipus d'alternatives per tal de
miílorar la situado actual.

El grup de persones que viuen en els paísos que reben immigració

Aquest grup utilitza arguments de tipus deductiu, d'autoritat i de causes i
conseqüéncies. Tot i que en el debat van teñir un paper destacat i van participar
amb diverses intervencions sempre son molt repetitives. Per aixó el nombre
d'arguments és menor i son molt mes pobres en refació a 1'anterior. L'argument
d'autoritat que esgrimeixen és basa en la llei d'estrangeria "poden venir pero ho han
de fer legalment". Cal tenír en compte, també, que aquest debat va coincidir amb un
conflicte sobre la idoneítat de la ubicado d'una mesquita en una població del
Maresme i aixó va influir en les seves postures, especialment en la insistencia, per
part d'aquest grup, de fa necessitat d'integració de les persones immigrades.

Governs deis paísos que reben immigració

Aquest grup només utilitza dos tipus d'arguments i, segurament, va ser el grup que
menys es va implicar en el seu paper o rol. Posar-se en el lloc deis govems és una
situado que els queda mes allunyada i distant. Només plantegen arguments de
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causes i conseqüéncies i están centrats en l'interés económic (treballen per sous
mes baixos, teñen mes filis, consumeixen, ...) que per ais governs té l'arribada
d'immigrants. No obstant aixó, son arguments potents: complets, pertinents i fiables.

Governs deis paísos en vies de desenvolupament d'on emigren moltes
persones

Aquest grup fa servir únicament arguments de causa i conseqüéncia. Son
pertinents i fiables pero n'hi ha algún que no és prou complet. Sitúen molt bé les
raons deis govems deis paísos emissors de poblado de fomentar l'emigració:
fonamentalment la pobresa i els desastres naturals i expliciten el perqué del perqué.
Ais governs els interessa que la gent emtgri perqué son pobres i son pobres perqué
van ser colónies.

L'argument D2 no és compíet perqué diuen que en els paísos emissors de poblado
no teñen prou recursos i no manifesten que moltes vegades no és la manca de
recursos sino el desigual i injust repartíment de la riquesa.

Les aportacions d'aquest grup és prou rica si tenim en compte que, fins i tot, aporta
arguments-alternatives com el D5 que manifesta que s'han de construir escoles
perqué nens i joves tinguin una bona formado i puguin muntar negods i fabriques.

Objectiu 5
Análisi deis textos fináis

TITOL

S'ajusta alterna?

Es creatiu? *

PRESENTACIÓ DEL TEXT.

Sitúa el tema?

Com?

Descripció

Enumerado

Explicado

Generalització

GRAU DE CONEIXEMENT
DEL TEMA

Descripció. Es completa?

TEXT1

Si

—

Si

Si

Si

Si

Si

Si

TEXT 2

sí

—

si

Només
constaten a qui
representen

S¡

TEXT 3

si

—

si

Només presenta
el tema

si

TEXT 4

si

—

si

si
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Explicació. És completa?

Justifícació.

És pertinent?

És completa?

GRAU D'IMPLICACIO

Interpretado de la situació

És pertinent?

Es completa

Interpretado de les
alternatives

És pertinent?

Es completa?

CLASSIFICACIÓ DEL TEXT

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No, només 2

ARGUMENTATI
U

Pianteja raons
deis diferents
postcíonaments
i els relaciona

No(AprodundeÍx
en poc en les
causes)

-

-

-

-

DESCRIPTIU

Amb incursions
explicatives

si

Si

No

Si

No

-

EXPLICATIU

(Amb algunes
interpretacions
pero no
completes)

Si

Si

-

-

-

JUSTIFICATIU

* No tenien alternativa perqué el títol era donat

SÍNTESI

Els textos que s'exposen a continuado son el treball de síntesi que es demanava a
cada grup després de finalitzar el debat. Básicament se'ls demanava que
reformulessin la seva tesi, exposessin els seus arguments i elaboressin una
conclusió.

Text 1: El Debat. L'argumentació. A qui interessa la immigració?.

El punt de vista deis immigrants

Albert, Ester, Nuria, David, Lidia, Caries.

La nostra tesi és que: Tota persona que tingui dificultáis de vida pot emigrar a un
altre país per teñir millors condicions de vida, (descrípció)

Els nostres arguments son:

Tothom té dret a la vida i si en el seu país ni ha pobresa o conflictes bellics o
manca de treball i de bones condicions de vida, la gent pot buscarse altres llocs on
poder viure bé. (justificado)

Els altres grups estaven d'acord amb nosaltres en que vinguessin al nostre país,
encara que ells afegien que vinguessin amb un cert limit.

Diferencies. Les diferencies amb els altres grups eren que els immigrants preñen el
treball a la gent del país, perqué treballen per sous mes baixos. Nosaltres en contra
d'aixó déiem que la culpa de que els paguin menys és deis empresaris i que no
s'hauría de pagar menys a un immigrant. També deien que els immigrants no

La justifícació i ('argumentado en Ciéncies Socials 91



s'adapten la nostra cultura i volen seguir les seves tradicions. Nosaltres
argumentávem que no els ajudem a integrarse perqué els rebutgem i no els
acceptem tal com son. (justificado)

Creiem que és beneficios per al país rebre persones d'altres pa'ísos perqué
d'aquesta manera podem conéixer noves formes de vida i noves religions.
(interpretado) Perqué els immigrants s'adaptin s'hauria de fer associacions per
ajudar-los i ferxerrades ais collegis per conscienciar ais alumnes (altematives)

Conclusió; que, en general en els pa'fsos desenvolupats hi ha postures racistes,
perú en realitat estem preparáis per acollir immigrants.

Text 2: El Debat. L'argumentació. A qui interessa la immigració?.

El punt de vista de Íes persones del país que rep immigrants

Nosaltres defensem el punt de vista de les persones del país que rep els
immigrants. (descripció)

El punt de vista nostre és que ells poden venir perqué teñen dret a buscar treball,
casa i una vida digna. Pero creiem que la gent que no té papers no ha de venir
perqué no ve legalment. (Explicado) .

També hi ha immigrants que teñen un treball propi com els xinesos i com que els va
molt bé el negoci son ells els qui contracten altres persones. Perqué quan es parla
d'immigració s'acostuma a pensar només amb els marroquins que treballen a
"l'obra" que és un treball que ningú vol fer perqué és molt durí no es té en compte
que hi ha immigrants amb estudis que es guanyen bé la vida (descripció)

El punt de vista deis empresaris és que a ells els hi va bé que vinguin immigrants
perqué els paguem molt poc i treballen moltes hores (explicado)

El punt de vista de les persones del carrer, segons l'enquesta que hem fet, és que
els immigrants poden venir pero que no treguin el treball, que ells s'adaptin a les
nostres normes, que vinguin pero amb un límit perqué sino dintre d'un anys hi haurá
mes immigrants que persones del país, (descripció, explicado)

Conclusió: Hi ha molta varietat d'opinions entre les persones que reben immigrants.
Hi ha actituds mes comprensives i n'hí ha que no els volen. (descripció)

Text 3: El Debat. L'argumentació. A qui interessa la immigració?.

El nostre grup defensava l'opiníó deis govems que reben immigració. Ais
govems els interessa que vinguin immigrants perqué teñen molts fílls, i hi ha
alguns pa'fsos que teñen poca natalitat i amb els immigrants creix la
poblado. També perqué treballen en treballs que els habitants del país no
volen perqué cobren pocs diners, pero aquests treballs son necessaris per
viure. Ais govems també els interessa la immigració per l'economia, al
augmentar la poblado, gasten mes i s'ha de produir mes i l'economia creix.

Els govems deis pa'fsos que reben immigració fan liéis d'estrangeria pe
controlar el nombre de persones que poden venir, perqué si venen amb
molta quantitat no es pot controlar, ni ajudar a que s'integrin. Nosaltres
volem que vinguin, pero que s'acostumin a la nostra religió i a la nostra
cultura. Els nostres pa'fsos fan mesquites perqué s'integrin, pero els
immigrants també han d'adaptar-se ais costums del país.

Els govems han de procurar que no vinguin immigrants ¡llegáis perqué no
teñen feina i i per viure es fan delinqüents.
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Altres grups deien que els immigrants preñen feina ais treballadors d'aquí
perqué es conformen a cobrar menys. Els govems han de vigilar que tothom
cobri el que ésjust.

Conclusió: Els immigrants poden venir, pero complínt unes normes i que
vinguin amb papers.

Text 4: El Debat. L'argumentació. A qui interessa la imm igra ció?.

El punt de vista deis governs deis paVsos que teñen emigrado.

Ais governs deis pai'sos pobres els interessa ¡'emigrado, perqué o teñen prou
recursos per sostenir tots els habitants. Aquests pai'sos, com Europa de l'Est, África
negra, Manroc, Equador, etc. son pobres per les guerras, pels desastres naturals,
peí clima,...etc.

Molts deis pai'sos que actualment son pobres i no teñen recursos per alimentar la
seva poblado havien sigut, fa anys, colónies deis pai'sos ríes. Aquests pa'fsos van
explotar les seves riqueses i no els van deixar progressar i per aixó ara son
subdesenvolupats.

Molta gent fuig deis pai'sos on ni ha facilitat per produir-se desastres naturals com
terratrémols, erupcions volcániques, huracans, sequeres o temporals llargs de
pluges.

Moltes vegades es dona el cas que els govems d'aquests pai'sos teñen moltes
ríqueses, mentre que els seus habitants es moren de gana.

Pa'fsos pobres (alguns exemples)

Centre América: L'huracá "Mich" va obligar a desplagar-se fins a 1,2 milions
d'habitants. Milers d'aquestes persones segueixen sense llar.

Méxic: Les inundacions d'octubre de 1999 han causat 500.000 desplagats.

Venenzuela: Mes de 100.000 persones viuen encara fora de les seves cases per les
pluges de desembre.

Brazil: les sequeres en el "Sestao"al nord-est del país, ha arruinat 12 milions de
camperols. Organismes no govemamentals calculen que 300.000 persones emigren
actualment a les grans ciutats.

Valoració deis textos

Text 1. El primer text era el punt de vista deis immigrants i podem dir que és un text
complet i ben estructural És un text justificatiu o argumentatiu ( ho sentó no em
queda ciar) perqué planteja raons deis diferents posicionaments i els relaciona.
També planteja algunes alternatives i propostes per a resoldre el problema.

Text 2. El segon text és básicament descriptiu amb algunes incursions explicatives
poc complertes perqué no aprofundeixen les causes. És pertinent, pero poc
complert.

Text 3. El tercer text és un text explicatiu i interpretatiu pero amb interpretacions no
completes. És pertinent.

Text 4. El quart text és básicament descriptiu, posa exemples per ¡Ilustrar la
descripció i, en aquest sentit és completa. També és justificatiu i les raons que dona
son pertinents i completes
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Conclusions fináis :

Com que aquesta unitat s'ha treballat amb alumnes de 1r d'ESO, es pot dir que ,
les competéncies cognitivo-lingüístiques poden treballar-se des d'edats molt >
primerenques i obtenir uns resultáis en relació a l'edat deis alumnes.

El diáleg inicial és básic per poder valorar els aprenentatges assolits peís
alumnes al llarg de la unitat. Constatem que a l'inici de la unitat els seus i
coneixements eren intuTtius, senzills, poc elaborats i en acabar la unitat teñen I
mes elements i un coneixement mes aprofundit del tema, així com una opinió i
elaborada. '

- A primer d'ESO ha estat positiu fer un treball progressiu al llarg de la unitat de '
cadascuna de les competéncies. Primer descripció i explicado (treball mapes), '
després argumentado (preparado i realització del debat) !

Les bases d'orientació donades a l'alumnat han estat massa complexes, s'han ¡
de simplificar molt perqué siguin útils. i

Els aspectes que es poden treballar de forma mes vivencial i connectada amb fa >
realitat de l'alumnat resulten mes motivadors. Tanmateix, si son temes de '
rigorosa actualitat, com és el cas de les migracions, alguns fets puntuáis de gran
abast mediátic poden alterar la informado i l'opinió que se'n derivi.

Cal intentar equilibrar la informado que es dona a l'alumnat. Peí que s'havia (

treballat al llarg de la unitat (migracions históriques, xerrada amb una persona |
immigrada) el grup que representava eis immigrants havia disposat de mes ¡
informado que altres grups. En el debat aquest grup son capacos de donar mes '
arguments i mes complets. j

La selecció de material per a preparar el debat és básic per tal que cada grup
pugui formular la seva tesi i la seva fonamentadó.
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Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

L'Edat Mitjana: una etapa de la historia de la
humanitat

2n d'ESO

ÍES Josep Pía (Barcelona)

Victoria Barceló

Context de l'experiéncia

La proposta d'unitat didáctica que es presenta recull una experiencia realitzada a un
grup de 2n curs d'ESO a I'IES Josep Pía de Barcelona el curs 2002-2003.

En aquesta experiencia es pretenia experimentar algunes estrategies básiques per
ensenyari aprendre les habilitats cognitivolingüístiques de: descriure, explicar,
justificar, interpretar i argumentar.

Entorn del centre

L'IES Josep Pía está ubicat en la zona del Turó de la Peira de Barcelona. Té mes
de quatre cents estudiants. L'alumnat, majoritáriament, procedeix de les escoles
vinculades del barri d'Horta, amb les quals s'ha establert un veritable itinerari
pedagógic, fruit del treball conjunt de molts anys.

Característiques del grup classe

L'experiéncia es va realitzar amb un grup de 24 estudiants de segon d'ESO. Els
altres dos grups, deis tres que formen la línia de l'institut, també van treballar el
mateix i de la mateixa manera, pero el seu procés d'ensenyament-aprenentatge no
ha estat objecte d'análisi en aquesta recerca. La composició deis grup-classe és
heterogénea per decisió expressa del centre, amb diversitat de ritmes d'aprenentatge
i diversitat d'interessos. Aquesta diversitat permet que l'alumnat amb certes
dificultáis aprengui deis seus companys a través del treball cooperatiu i de grup, i
alhora, els nois i les noies que no teñen dificultáis aprenen a viure, a comprendre i a
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respectar la diversitat. Aquest gnjp comptava amb la presencia de dues noies
sordes que es comunicaven amb llenguatge de signes

A la classe s'ha treballat seguint diverses formes d'organització: s'ha fet treball
individual, treball amb tot el grup-classe i treball en petits grups heterogenis, de 4
persones, amb diversitat de ritmes d'aprenentatge i d'interessos i amb presencia
deis dos sexes. Aquests petits grups no han estat estables al llarg de tota la unitat
didáctica, sino que han canviat en funció ais objectius que ens plantejávem. La
composició deis grups va ser elaborada per la professora a partir de les propostes
de l'alumnat.

Ubicació temporal dins del curs:-programació j durado de la unitat didáctica

Es va realitzar en el curs 2002-2003 dintre del crédit comú d'História de Tarea de
Ciéncies Socials, al llarg del tercer trimestre del curs.

Des del Departament de Ciéncies Socials s'ha organitzat l'ensenyament-
aprenentatge de primer i segon d'ESO de manera que a cada curs es fan alguns
temes de Geografía i alguns d'História. Per que fa a la Historia, el seu estudí
segueix un ordre cronológic, de manera que a primer d'ESO s'estudien les societats
prehistóriques i alguna de l'Época Antiga. A segon d'ESO s'estudia l'Época
Medieval

Antecedents del grup respecte d'aquesta experimentado

La professora d'aquest grup classe ja havia estat amb el grup el curs anteiror, a
1r. d'ESO, i ja havia portat a terme Tensenyament-aprenentage a partir del diáleg
pedagógic, és a dir, del convenciment que el coneixement no está del tot
constru'ít fins que no s'expressa autoconscientment És aleshores quan s'está en
condicions de plantejar nous dubtes, nous problemes, nous interrogants per a
continuar estudiant. Per tant ja havia posat a la práctica algunes estratégies per
ensenyar i aprendre les habilitats cognitivolingüístiques.

Objectius

1. Situar els objectius en el marc deis conceptes-clau paradigmátics de
Racionalitat, Continuítat i Canvi, i Identitat-Alteritat.

2. Aprendre a expressar el coneixement en forma de discurs lingüística, oral
o escrit, utilitzant les formes de la tipología textual.

3. Identificar algunes de les causes principáis (condicíons necessáries,
ciscumstáncíes, context) que motiven les maneres de viure, en tota la
seva extensió i complexitat, de l'Edat Mitjana, així com les conseqüéncies
que se'n poden derivar. Saber-fes expressar.

4. Comencar a entendre el procés de canvi i evolució de la societat en l'Edat
Mitjana, tenint present la diversitat de pensament i acció de tots els grups
socials, recuperant el protagonismes de totes les persones. Saber-ho
expressar.

5. Aprendre a estudiar el passat des de la perspectiva que, en el procés
historie, es podien haver donat opcions diferents de la que es va produir.
Analitzar-les des del punt de vista actual i, al mateix temps, procurant

La justificado i ['argumentado en Ciéncies Socials ' 96



situar-se en el lloc de les persones de l'época segons e! seu context.
Imaginar qué podria haver passat. Saber-ho expressar.

6. Entendre i utilitzar diverses categories temporals i espaciáis.

7. Localitzar, entendre i ordenar diverses fonts d'informació, així com
ordenar, sistematitzar i expressar el coneixement aprés, a partir de
l'elaboració de la informado, mitjancant gráfics, mapes, imatges i textos
descriptius, explicatius, justificatius i interpretatius, de manera oral ¡
escrita.

8. Aprendre a dialogar en petit i en gran grup per a posar el comú el
coneixement individual i avan9ar en el coneixement col.lectiu.

9. Prendre consciéncia del propi aprenentatge i de l'aprenentatge del grup
classe, tant peí que fa ais coneixements apresos com ais procediements
utilitzats en el procés seguit.

Continguts

Conceptuáis

1. Quina época és l'Edat Mitjana dins de la Historia de la Humanitat?.
Situado en el temps i en i'espai. Quins segles i quins anys compren.
Etapes que s'hi distingeixen: Alta i Baixa Edat Mitjana. L'época
medieval ais espais que ara anomenem Catalunya, Espanya, Europa i
paísos deis voltants de la Mediterránia.

2. Les persones a l'Edat Mitjana: evolució de la poblado. Causes
d'aquesta evolució. Com vivien les persones a l'Edat Mitjana?. En qué
treballaven, a quin grup social pertanyien, quin grau de poder tenien,
quins fets culturáis, creences i ideologies eren presents en la societat.
Quines eren les causes d'aquestes situacions en el context
medieval?.

3. Quines condicions de vida van canviant, entre l'Alta i la Baixa Edat
Mitjana, en la vida de tots i cadascun deis grups socials.

4. El feudalisme: nom que caracteritza l'época. Per qué els historiadors i
les historiadores anomenen el sistema social-económic i polític de
l'época medieval d'aquesta manera?.

5. Quin grau de benestar tenien ets diversos grups socials de l'Edat
Mitjana? Comparado deis grups entre sí i aplicado deis indicadors
que utilitzem actualment per a mesurar el benestar de les persones
peí que fa a la satisfacció de les necessitats básiques.

6. Quins canvis s'haurien d'haver produít per a canviar la situado?

Procedimentals

1. Elaborado d'un índex col.lectiu per estudiar el tema.

2. Cerca, selecció i classificació de la informado en llibres específics,
pel.lícules i visites a monuments medievals

3. Comprensió, interpretado i síntesi de la informado trabada
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4. Elaborado d'eixos cronológics, grafios, mapes temátics i textos escrits
¡I.lustráis.

5. Redacció de textos descriptius, explicatius, justificatius i interpretatius.

6. Exposició del punt de vista propi i comprensió de punts de vista
diferents sobre la valorado d'una mateixa situado.

7. Argumentado de les opinions personáis i de grup.

8. Utilització del diáleg pedagógic, és a dír, de la interacdó constant
entre la professora, l'alumnat i el saber, en el context de Caula, per a
l'elaboració del coneixement i la seva expressió.

Actitudinals

1. Situar-se davant l'aprenentatge del saber de manera activa i
responsable.

2. Plantejar-se preguntes per a buscar respostes i tornar a plantejar
preguntes.

3. Posar Cesforc personal necessari en l'estudi del tema i compartir el
treball amb el petit grup i amb el grup classe.

4. Respectar les maneres d'aprendre, opinions i maneres de pensar deis
altres.

5. Valorar el patrimoni historie que tenim per a estudiar-lo i conservar-lo.

6. Aprendre a treballar en diverses fonts d'informació: llibres, pel.licules,
edificis, obres d'art, fotos, mapes, gráfics...
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Curs: 2002-2003 Nivell: 2n ESO

Professora: Victoria Barceló, Neus González

Nom del centre educatiu: ÍES Josep Pía

Poblado: Barcelona

Finalitat/s de la unitat didáctica

Conéixer una época del passat per a poder, entendre el present i participar-h¡ com a ciutadá o ciutadana amb opiníó propia ben fonamentada ¡ amb capacitat de diáleg.

Activítat

(només el títol)

1. Elaborado de
l'índex
col.lectiu del
tema

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Fer-se unes
primeros preguntes
individuáis que
cristalítzen en un
índex col.lectiu (8)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

-

Procedi-
ments

1

8

Acti-
tuds

1

2

Proces d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Individualment. cada estudiant escriu un
Index per a estudiar el tema

Es posen en comú en el grup classe tots els
índex i se n'elabora un de col.lectiu que
englobi totes les aportacions.

En l'elaboració es procura avancar cap al
vocabulari propi de Tarea, ordenar els camps
conceptuáis d'una manera lógica i establir els
punts i els subpunts de la forma mes
completa possible

Material:: futís, es tris per escriure, pissarra i guix.

Problemes

(si s'escau)

Acordar la distinció
entre els diversos
camps conceptuáis i
l'ordre deis punts

Resultats

Els estudiants realitzen
un avene considerable
elaborant l'entramat
del tema. Caldrá teñir-
lo sempre a la vista per
anar adquirí nt
consciéncia de la seva
utilitat
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Activitat

(només el tito!)

2. Situado de
Tetapa en el
temps i en
l'espai: eixos
cronológics i
mapes

3. Evolució de la
població
europea des de
l'any 1000 al
1450. Gráfic
lineal

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Aprendra quin lloc
ocupa l'Edat Mitjana
en l'eíx cronológic
de la Historia de la
Humanitat. Conéixer
l'espai objecte
d'estudi (6)

Entendre quines son
les causes de
l'evolució de la
població. Analitzar
les oscil.lacions de
la població de l'Edat
Mitjana (3, 7)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

1

2

Procedi-
ments

4

8

4

8

Acti-
tuds

3

3

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Es fa un treball individual de dos eixos
cronológics referits a Europa: de tota la
historia de la humanitat, i del perlode
anomenat própiament Historia.

S'analitzen els eixos fixant-nos en la durada
de íes etapes i intentan! avangar algún per
qué d'aquest fet.

Es comenta, per qué els historiadors i
historiadores han posat aquests noms a les
etapes de la Ha de la humanitat i es planteja
la pregunta de si no ens trobem ara en un
canvi d'etapa.

Es compara la distribució territorial de mapes
de la mediterránia i d'Europa deis segles, Vil i
VIII, IX i X

Material: fulls quadriculats, estris per escriure,
llapis de colors. Fotocópies del mapes

Individualment, cada estudiant fa un gráfic
lineal i un text descriptiu i explicatiu de
l'evolució de la població europea des de l'any
1000 al 1450, és a dir des de fináis de l'Alta
Edat Mitjana fins a fináis de la Baixa Edat
Mitjana

En el grup classe es posen en comú els
textos escrits i s'analitzen les causes de les
oscilacions de la població a l'época medieval.

Material: [libres especifics, dades de població,
textos i gráfics fets per l'alumnat

Problemes

(si s'escau)

Aplicar els conceptes
d"equivaléncia i
proporcionalitat.
Familiaritzar-se amb
els noms deis territoris.
Es mapes donats no
utilitzen el mateix
sistema a l'hora de
donar nom ais territoris

Costa instroduir-se en
la complexitat del
coneixement. Buscar
"per qués" que ens
permeten aprofundir
en el saber

Resultats

Aprenen a situar bé
l'Edat Mitjana, pero
cladrá seguir recordant
la durada d'aquesta
época al llarg de tot el
tema.

Costa introduir-se en
les diverses divisíons
territorials del món i en
els seus noms

Els resultats son
diversos: des de
l'alumnat que redacta
textos complets i
pertinents fíns al que
redacta describint
senzillament el gráfic
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Activítat

(només el títol)

4. Visita al
Monestir de
Pedral bes i
diáleg posterior
a classe

5. Redaccióde
textos sobre:
Societat,
Economia i
Formes de vida

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Submergir-se en un
lloc d'origen
medieval, copcant la
manera de viure
d'un grup social de
l'época. Iniciar-se en
l'art medieval (3, 4,
7.8}

Distingir els grups
socials i les seves
condicions de vida.
Procés de canvi. (2,
3, 4, 6, 7, 8)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

2

2

Procedi-
ments

2

8

2

3

4

8

Acti-
tuds

1

5

6

1

2

3

6

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

La visita al monestir es fa amb guia i dossier
proporcionáis pels servéis del monestir. Cada
noi i cada noia segueixen les explicacions de
la guia i després omplen el dossier

- ' A classe comentem les qüestions que
planteja el dossier i fem émfasi amb la
manera de viure del grup social del clergat
monástic femení

Material: Monestir de Pedralbbes, dossier

Es formen grups de 4 per a redactar els
textos, básicament descriptius i explicatius, en
base a la informado que troben en [libres
específics o en (libres detext d'editorials
diverses que es repartetxen pertots els grups.
Cada grup té llibres diferents. Es busquen
imatges que il.lustrín els textos

Cal que els textos reflecteixin la vida de tots
els grups socials i els canvis de l'Alta a la
Baíxa Edat Mitjana

Cal que tot l'alumnat participi en la redacció
deis textos. Cada grup s'organitza per
aconseguir-ho

Periódicament anem posant en comú a la
classe el treball fet per cada grup per a poder
compartir els coneixemenís que es van
aprenent.

Material: llibres especlfics i de text, textos de
l'alumnat

Problemes

(si s'escau)

Els sobten molt els
costums religiosos de
les monges de l'época

Els produeixen una
certa por les
sepultures de les
monges que es troben
al claustre del monestir

Costa una mica que
tots els grups funcionin
i que tot l'alumnat
participi

Resultats

Es una bona activitat
per a establir relacions
d'empatia amb el món
del clergat monástic de
l'Edat Mitjana

En general els
resultats son forga
bons, en el sentit que
els textos son forga
complets i pertinents.
Les imatges que
s'introdueixen son ben
trobades
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Activitat

(nomos el tito!)

6. Visionatdels
pel.lícula "El
nombre de la
rosa" i diáleg
posterior

7. Redacció de
textos sobre:
Cultura: Art
(Arquitectura,
Escultura i
Pintura)

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

lntrodu¡r-se en la
vida conflictiva d'un
monestirde
franciscans.
Elements de canvi
presents. Contrast
en les condicions de
vida deis grups
socials (3,4,7,8)

Escriur textos
descriptius,
explícatíus i iniciar-
se en la justificado.
Evolució de l'Art
entre l'Alta i la Baixa
E. Mitjana
(2,3,4,6,7,8)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

2

4

2

Procedi-
ments

2

3

4

8

2

3

4

8

Acti-
tuds

1

6

1

3

6

Procésd'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Hem de dedicar tres sessions per veure la
pel.lícula, degut a la seva llarga durada.

En el grup classe establim un diáleg per a
remarcar quins conflictes es plantegen al si
de la comunitat franciscana de monjos, d'un
lloc d'ltália, derivats de diferents maneres
d'entendre la vida religiosa. Quin conflicte es
dirimeix al si de l'Església.

També comentem les diferencies en la
manera de viure deis grups socials que surten
a la pel.lícula: básicament clergat i pagesia

Material: Video "El mombre de la rosa"

Seguim amb els mateixos grups de treball
redactant els textos, que ara ja son
descriptius, explicatius i una mica justificatius.

Les imatges que il.lustren els textos serveixen
per comparar l'art románic i el gotíc i veure els
canvis que es produeixen en l'arquitectura
entre l'Alta i la Baixa Edat Mitjana

Material: ¡libres específics i de text, textos de
l'alumnat

Problemes

(si s'escau)

La rigidesa deis horaris
de l'institut fa que no
es pugui veure la
pel.lícula d'una tirada

Cap de destacable

Resultats

En general els
interessa forca la
pel'lícula i en treuen
forga informado.

Ja han entrat del tot en
aquesta manera de
treballar i, lentament,
anem avancant en la
construccíó del
coneixement
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Activitat

(només el tito!)

8. Reflexió sobre
les
característiques
deis textos
descriptíus,
explicatius í
justifícatíus

9. Redacció deis
textos sobre:
Cultura: Religió
i Ensenyament

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Quadre sobre les
caracterlstiques deis
textos, els
connectors ¡ les
preguntes que cal
fer (2,7,8)

Aprendre les 3
religions de l'espai
europeu ¡
mediterrani de I'E.
Mitjana.
Característiques i
relacions pacifiques
o conflictives entre
elles (4, 7, 8)

Contínguts (només referenciats)

Concep-
tes

2

Procedi-
ments

5

8

2

3

4

5

8

Acti-
tuds

1

1

3

6

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Després d'haver posat en comú tots els
textos elaborats fins aquí per tots els grups,
fem una reflexió sobre les característiques
deis textos en el grup-classe

En base a un esquema que cada noi i cada
noia omple préviament anem comentant els
fragments que han triat com a model de text
descriptiu (per característiques própies o per
comparado), explicatiu i justificatiu.

De cata tipus de text establím quines son les
seves característiques, els seus connectors
mes comuns i quins preguntes concretes ens
hem de fer per a passar a un text mes
complex

Material: textos de l'alumnat, qudre peranalitzar
els textos

Seguim amb els mateixos grups de treball
acaban de redactar els textos que ens falten
per a completar l'índex, sobre l'apartat de
Cultura: Religió i Ensenyament.

Ens introduím d'aquesta manera en la
díversitat de creences propia de l'época i en
les relacions pacifiques o conflictives que
origina aquest fet.

És una bona introducció per preparar la
interpretado. Pocem comparar situacions de
l'Edat Mitjana amb situacions actuáis de
conflictes a nivell internacional.

Material: llibres específics i de text

Problemes

(si s'escau)

És un treball lent

Cap de destacable

Resultáis

ÉS molt interessant
deduir deis propís
textos les
característiques de la
tipología textual per tal
que vagin adquirint les
habilitáis cognitivo- .
lingüístiques aplicades
al tema concret de
l'Edat Mitjana

Els interessa molt
parlar donant la seva
opinió sobre el
conflicte de l'lrak i les
guerres amb
interessos político-
económics barrejats
amb creences
relegioses
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Activítat

(només el tltol)

10. Reelaboració
del
coneixement
representaré
els grups
socials de I'E.
Mitjana

11. Formulado de
preguntes i
respostes en
grups
representatius
deis grups
socials de I'E.
Mitjana

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Sintetitzar el
coneixement en
forma descriptiva,
explicativa,
justificativa i iniciar
el caml cap a la
interpretado (5. 8, 9)

Explicar
justificadament la
vida de les persones
de I'E. Mitjana
segons cada grup
social. Propiciarla
interpretado
(1,3,4,5,8,9)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

2

3

3

4

5

Procedi-
ments

3

5

8

3

6

7

8

Acti-
tuds

1

3

1

2

3

4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Per a reeleborar tot el coneixement treballat
es fan grups de quatre persones on cada
persona representa un grup social de l'Édat
Mitjana: Pagesia. Clergat, Noblesa i Artesans
i Comerciants.

Cada grup ha de repassar com vivien a l'Edat
Mitjana els diferents grups socials

Un grup de dues persones (un noi i una noia)
es dedica a preparar preguntes per r al debat.
Aqüestes preguntes han de poder donar Iloc a
descriure, explicar, justificar i interpretar la
vida de les persones de l'época.

Material: Dossier elaborat per cada alumne/a

Es formen cinc grups a la classe: un el
formen les dues persones que preparen les
pregunte per al debat. Aquest es sitúen a
l'actualitat Des d'aquesta posició interrogaran
l'Edat Mitjana. Cadascun deis altres quatre
grups el formen totes les persones que en els
grups antenors representaven el mateix grup
social

Posen en comú el que havien treballat
anteriorment per a preparar el debat que es
fará amb tota la classe. Procuren situar-se en
el Iloc del grup social que representen

Material: Esborranys preparáis pels grups
anteriors i dossier de cada alumne, gravadora
audio

P roblemes

(si s'escau)

Costa d'entendre el
sentit del treball que
están fent

Perden una mica el
temps, ja que els costa
d'assumirla tasca
platejada

Resultats

El fet de representar
els grups de vivien a
l'Edat Mitjana i de que
s'está preparant un
debat ¿esperta un cert
interés, pero també
una certa por.

No acaben de
verbalitzartot el que
saben i simplifiquen les
respostes, com si no
tinguessin ben assumit
tot el treball fet.
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Activitat

(només el títol)

12. Debaten base a
preguntes fetes
des de
t'actualitat

13. Escriptura d'un
text individual
que dona
res posta a tres
preguntes que
porten cap a la
interpretado

Objectius
d'aprenentatge

(només referenciats)

Promoure
l'exposició oral de la
descripció,
l'explicació, la
justificado i la
interpretado (1, 2, 8,
9)

Aprendre a exposar
els coneixements
apresos de manera
justificada. Donar el
propi punt de vista
sobre un problema,
quina solució, pot
partir de diversos
posicionaments.
Aplicar
coneixements
apresos abans
(5,7,8,9)

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

4

5

3

4

5

Procedi-
ments

6

7

g

5

6

7

8

Acti-
tuds

2

4

2

3

4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

— El debat es planteja en tres blocs de preguntes
que fan els dos personatges actuáis a la gent de
l'Edat Mitjana:

Un primer bloc dirigit a explicar diferents
aspectes de la vida de les persones deis
quatre grups socials

Un altre bloc per veure quines relacions
s'establien entre els diferents grups

Un tercer bloc per exposar quin era el seu
grau de benestar i quines coses haurien
d'haver canviat, segons la opinió propia, per
teñir una bona vida aplicant els indicadors de
bensetar actuáis.

Material: Tot el treball fet fins ara, gravadora audio
i video

El text individual es redacta en forma
d'avaluació i ha de donar resposta a tres
interrogants:

Quines relacions s'establien entre els
diversos grups socials a l'Edat Mitjana?

Quin era el grau de benestar de cadascun
deis grups socials?

Qué hauria d'haver canviat per a que totes
les persones haguessin víscut bé?

Material; dossier fet per cada estudiant

Problemes

(si s'escau)

El fet de gravar amb
video els afecta forca i
els costa intervenir. No
és un debat gaire
animat. Com que no
tenfem els elemnts
técnics adequats, els
resultáis de gravado
de so son forca
deficients

Cap de destacable

Resultats

En principi sembla
que els resultats no
son tant satisfactoris
com s'esperava, pero
després, en la redacció
deis textos individuáis,
les espectatives es
veuran satis fet es

Després del debat els
és relativament fácil
posar-se a escriure el
text, individualment i
en silenci, després
d'haver-se'l preparat.
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Activítat

(només el títol)

14. Activitat
d'Avaluació

Objectius
d'aprenentatge <

(només referenciats)

Síntesi general del
tema treballat
(1,2,3,4,5,6,7,8,9

Continguts (només referenciats)

Concep-
tes

2

3

4

5

Procedi-
ments

8

Acti-
tuds

1

2

3

4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

La professora llegeix els textos i els avalúa

Comenta els resultats a tota la classe i els
retorna a l'alumnat perqué els íncorporin ais
dossiers

Problemes

(si s'escau)

Falta haver reflexionat
amb tot l'alumnat. una
altra vegada, sobre les
característiques del
textos, tenint en
compte si contenen
descripcions,
explicacions,
justificactons i
interpretacions,
completes i pertinents,
per validar el treball fet

Resultats

Hi ha textos molt bons,
pero n'hi ha alguns de
no gaire reeixits. No
obstant, en general, el
resultat és bo.
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Análisi i valoració deis objectius de la recerca

Objectiu 1

Analitzar les característiques del diáleg a classe

Per a la construcció-expressió del coneixement cai donar eines científiques
epistemológiques i eines lingüístiques. L'alumnat ha d'anar aprenent a crear
diversos textos que expressin el com, el qué, el per qué {cada vegada amb mes
complexitat), l'espai i el temps (on i quan) la valoració de les situacíons (és bo o no,
está bé o no), el com podría ser o com podria haver estat, qué podría passar o
haver passat... , és a dir ha d'aprendre a narrar, descriare, explicar, justificar i
interpretar el temps historie.

El diáleg a i'aula és un ¡nstrument que, en el procés d'aprenentatge de la Historia,
ha de teñir una presencia important per a avancar en la construcció i en l'expressió
del saber. A continuado analitzarem tres moments del procés com a exemples de
tres tipus de diálegs portats a terme en el desenvoiupament de la unitat didáctica.

El diáleg inicia! va dirigit a confeccionar un índex col.lectíu. Partim de que cada noi i
cada noia prepari un guió sobre els punts que hauríem d'estudiar en el tema de
l'Edat Mitjana. Per a fer-ho recordem quins punts contenia l'índex de la Prehistoria
el curs passat. Reflexionem sobre quins punts son interessants d'estudiar per a
conéixer qualsevol época de la Historia. D'aquesta manera tothom pren consciéncia
de quin és el punt de partida, tes idees prévies iniciáis

Posem en comú el guió preparat per cada estudiant de manera que tothom escolti i
miri quin grau de coincidencia hi ha amb el guió propi. A mesura que van intervenint
ja no cal que repeteixín els punts de coincidencia sino els que teñen expressats
diferent o que son diferents. La professora va anotant a la pissarra tots els punts
que van sortin, deixant umespai per a després ordenar-los de forma lógica,
procurant utilitzar el vocabulari científic i que l'alumnat fací el pas del llenguatge
vulgar al de la comunitat científica. A continuado la professora pregunta quin ordre
podríem seguir i quina categorització faríem a cada punt (punts i subpunts). Atenent
a les intervencions de l'alumnat es va reordenant lindex fins que s'acorda com
queda definitivament l'índex col.lectiu.

Aquest índex l'haurem de teñir sempre present perqué ens servirá per organitzar la
informado que anirem trobant i per anar elaborant el tema de manera ordenada i
seguint el mateix ritme tota la classe.

Els diálegs que s'estableixen al llarg del procés, van expressaht i compartint el
coneixement que es va aprenent i van indicant els moments on es troben tots i
cadascun deis estudiants, és a dir, son punts d'anibada i al mateix temps idees
prévies pera seguir avangant. Analitzarem dos tipus de diálegs:

Diálegs per a fomentar l'empatia:

1. Visita al Monestir de Pedraíbes: Durant tota la visita s'han anat fent
comentaris sobre la vida de les monges at convent de Pedraíbes a
l'Edat Mitjana: qui va fundar el monestir, per qué i per a qué el va
fundar, quines dones es feien monges, per qué i per a qué, com vivien,
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semblances i diferencies amb la vida deis frares franciscans, quina
valorado ens fem de la vida de les monges...

A classe, amb motiu de repassar el dossier que s'ha fet durant la visita, es
reprodueixen els comentaris en forma de diáleg de manera que ens anem
transportant a l'Edat Mitjana fent l'esforc de situar-nos en aquella época per a
entendre-la empáticament, procurant no quedar-nos en la simple narrado o
descripció de la vida de les monges, sino intentant explicar les causes
(condicions necessáries, circumstáncies, context) que provoquen les situacions.

2. Visionat de la pel.lícuia "El nombre de la rosa". Un cop vista la
pel.lícula la professora planteja diverses qüestions per a situar-nos en
l'época. Quin és el fil conductor del fiím?. Quines son les raons de la
manera d'actuar deis monjos?: tant deis que la seva manera de
pensar, o de viure la religió, els porta fins i tot a l'assassinat, com deis
que la seva mentalitat els porta a descobrir els crims i a salvar els
llibres de la biblioteca. Cal que prenguin consciéncia del conflicte que
es vivia al si de la comunitat de franciscans d'aquell monestir.

Un altre grup de preguntes van dirigides a esbrinar quin problema es dirimía en
aquel) monestir que implicava el conjunt de l'Església. ¿Per qué una part de
l'església creia que s'havien de mantenir en la pobresa i no havien de robar ais
camperols i una altra part creia el contrari? Per qué acusen de bruixa a la
camperola que aconseguia menjar fent favors sexuals ais frares?. Per qué
acusen d'heretges els monjos que defensaven la pobresa? Qué era el tribunal de
la Santa Inquisició?. Pera qué servia?. Quines "heretgies" jutja la pel.lícula?. Cal
que es facin conscients del conflicte que es vivia al si de l'Església.

Finalment preguntem per qué eren prohibides les relacions sexuals entre un
estudiant de frare i una noia camperola?. Quina situado aprofiten els camperols
per a manifestar la seba rebel.lia cap ais poderosos?. Cal que es conscienciín de
quins grups socials tenien el poder i qui estava sotmés a aquest poder, així com
de quines eren les relacions que s'establien entre els diferents grups socials.

Totes aqüestes reflexions van dirigides a assolir un coneixement del tema cada
vegada mes complex.

- Diálegs pera compartirconeixements:

Periódicament es posen en comú a classe els textos escrits en petits grups.
Seguint l'ordre de l'índex els nois i noies van buscant informado en els
llibres específics o en els llibres de text que tenim a classe i que es
distribueixen per grups, van ordenant aquesta informado, així com la que
han acumulat de les activitats fetes, i la van expressant amb paraules
própies segons els punts de l'índex.

Quan posem en comú els esborranys deis textos, cada grup explica quina
és la informado que ha elaborat, de manera que tot l'alumnat pugui
compartir i revisar el treball fet per tal de completar-lo i passar-lo en net. Al
mateix temps es comuniquen quines imatges han trobat per a il.lustrar els
textos.

Aquest treball ens permet aprofundir en la informado trabada, ja que la
professora intervé per anar validant les exposicions o introduint preguntes,
dilemes, qüestions que obliguin a entendre situacions mes complexes o a
buscar mes informado sobre algún punt. Al mateix temps l'alumnat va
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memoritzant els continguts deis diversos punts de l'índex, ja que se'n parla
molt de cadascun d'ells.

En aquests diálegs s'han compartit informacions sobre: Societat,
Economía, Formes de vida (alimentado, habitatges, vestits, higiene),
Cultura: Art (arquitectura, escultura i pintura), Religió i Ensenyament.

Objectiu 2
Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació i les
pautes de treball

Cada vegada que es posen en comú els esborranys deis textos, cada grup els
escriu en net procurant fer-ho de la manera mes completa i pertinent possible. La
professora els recull i e!s avalúa. Quan els retoma a l'alumnat explica en qué s'ha
basat per avaluar-los. Els criteris d'avaluació son que el text siguí pertinent, complet
(segons el grau de complexitat a que s'hagi arribat a classe), precís, ben organitzat,
net i ben presentat.

Eis textos corresponents ais punts de l'índex de: Societat, Economía i Formes de
vida cal que siguin descriptius i explicatius. Eis textos sobre Cultura: Art
(arquitectura, escultura i pintura) cal que introdueixin també alguna justificado. A
l'alumnat no se'ls ha explicat el nom concret de la tipologia textual. Amb els diálegs
fets a classe s'ha arribat al grau de complexitat del coneixement que inclou la
justificado i, per tant, es valoren els textos en fundó d'aquest criteri.

En aquest moment és quan s'introdueix el quadre d'orientació de les competéncies
lingüístiques:

ELS TEXTOS EN CIENCIES SOCIALS

Ti pus de text

Descripció
o text
descriptiu

Per
característiques
própies

Per comparació

Exemples

(fragments deis
textos propis)

Característiques del
text

Connectors

Pas a l'explicació o
text explicatiu

(preguntes
concretes que
podem fer)

Ti pus de text

Explicació o text
explicatiu

Exemples

(fragments deis textos
propis)

Característiques del
text

Connectors

Pas a la justificado o
text justificatiu

(preguntes concretes
que podem fer)
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A partirde les causes
o de les
conseqüéncies

En base a aquest quadre l'alumnat busca exemples, fragments deis seus textos,
que compleixin les característiques de cadascun deis textos del quadre. Els anota i
completa les caselles del quadre. A continuado ho posem en comú i valorem si
están bé o no els exemples posats, les seves característiques, quines preguntes
ens fem per a passar a un text mes complex... Finalment arribem a definir la
Justificado com "el per qué del per qué" o Túltim per qué". Ens adonem que una
parí d'un fragment, exemple d'explicació, en realitat és una justificado.

A continuado veurem un exemple d'aplicacio d'aquest quadre.d'orientacio de les
competéncies lingüístiques.

ELS TEXTOS EN CIÉNCIES SOCIALS

Tipus de text

Descripció
o text
descriptiu

Per
característiques
própies

Per comparació

Exemples
(fragments deis textos
propis)

'L'art medieval era al
mateix temps religiós i
simbólic"
'Deis símbols del románic
destacarem la seva
orientado."
"A diferencia de l'estil
románic, el gótíc es trobava
sobretot a les ciutats, tot i
que l'edífici mes
característic d'aquest estil
van ser les catedrals, on
residía el bisbe. Per tant,
en els dos estils, l'edifíci
mes característic va ser un
edifici religiós"
'En el gótic les rosasses
son mes grans que les
romániques, per at'xó teñen
mes llum"

Característiques
del text
Connectors

Ens diu com és
Connectors: 1,
era...

Compara com
son dos estils
Connectors: A
diferencia de, en
els dos estils,
mes gran que...

Pas a l'explicació o
text explicatiu
(preguntes
concretes que
podem fer)
Hem de preguntar el
per qué.
'Per qué era així?"

" Per qué en els dos
estils. els edifícis
mes característics
son religiosos?"
'Per qué el románic
eslava en un indret
rural, i el gótic en
una ciutat?"
"Per qué la rosassa
del gótic era mes
gran i la románica
era mes petita?"

Tipus de text
Exemples
(fragments deis textos
propis)

Característiques
del text
Connectors

Pas a la justificado o
textjustificatiu
(preguntes concretes
que podem fer)

Explicado o text
explicatiu
A partirde les causes
o de les
conseqüéncies

'L'art medieval era al mateix
temps religiós i simbólic: l'art
representava una realitat
sobrenatural per les dones i els
homes perqué pensaven que
amb aixó podien connectar amb
Déu, que s'elevarien"
'Deis símbols del románic
destacarem la seva orientado
ja que totes les esglésies
romániques estaven oríentades
cap a la sortida del sol, de

Explica el per
qué
Connectors: ja
que, de manera
que, perqué, els
dos punts

Hem de pregutar el per
qué del per qué, l'últim
per qué

'L'art medieval era al
mateix temps religiós i
simbólic: l'art
representava una
realitat sobrenatural
per les dones i els
homes perqué
pensaven que amb
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manera que la llum del sol entri
per la finestra de l'absis i
il.lumini faltar per fer le missa al
mati. Tot aixó és perqué la llum
del sol representaba Déu, la
creado, el naixement de la
vida"

aixó podien connectar
amb Déu, que
s'elevarien"
"(.-) Tot aixó és perqué
la llum del sol
respresentava Déu, la
creado, el naixement
de la vida."

Per introduir la interpretació ens fixem en els textos redactats sota el títol de
Cultura: Religió. Veiem que a l'Edat Mitjana coexistien diverses religions: Cristiana,
Musulmana, Jueva. Aprenem que en el conjunt de creences d'aquestes religions hi
ha coses que s'assemblen i coses que son diferents, i que les relacions que
s'estableixen entre elles, de vegades son pacifiques i de vegades son conflictives,
arribant a situacions de guerra.

A la película "El nombre de la rosa" hem vist les diverses maneres de pensar,
durament enfrontades dintre d'una comunicat de monjos franciscans i en el si de
l'Església cristiana.

Tots aquests elements van conformant el coneixement i la idea de que es poden
teñir diversos punts de vista i diverses maneres de pensar. Que aquests punts de
vista responen a una manera d'entendre les coses i que per a resodre els conflictes
podem fer-ho pacíficament o de manera violenta.

Quan analitzem el debat i els textos fináis individuáis ja mostrarem els elements que
demostren el grau d'aprenentatge assolit per l'alumnat peí que fa a l'expressió oral i
escrita de la tipología textual en Ciéncies Socials.

Objectius 3
Preparar el debat. Aprofundir en el coneixement del tema.

Per poder preparar el debat de manera que l'alumnat disposi del máxim
coneixement de l'época per a poder-s'hi situar hem de donar molts elements que
puguin fer de suport deis coneixements que es van adquirint sobre la manera de
viure de les persones de l'Edat Mitjana. Aquest objectiu ha d'estar present des de
l'inici de la unitat didáctica. Des del principi hem procurat donar la informado
.necessária per a poder aprofundir en el coneíxement del tema. El fet que explicitem
aquest objectiu, en el n° 3, és degut a que en la preparado del debat és quan
l'alumnat ha de verbalitzar el coneixement que ha anat construínt al Harg de tot el
procés, l'ha de reelaborar per a poder-lo expressar

Per aixó just després d'haver consensuat l'índex col.lectiu, situem el tema en el
temps. Ho fem recordant totes les etapes de la Historia de la Humanitat, des de la
Prehistoria. Elaborem un eix cronológic que expressi aqüestes etapes a Europa,
des d'un milió d'anys abans de Crist, fins a Pactualitat. Donem nom a les estapes de
la Prehistoria i definim amb el nom genéric d'História l'etapa que comenca al 1.700
a. C. aproximadament.

Després elaborem un altre eix cronológic que reflecteix el temps anomenat Historia
a Europa, és a dir, des del 1.700 a. C. fins al 2003. Dividim aquest llarg període en
etapes i les anomenem: Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat
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Contemporánia. Ens fixem en la durada de l'Edat Mitjana i ens n'adonem que dura
gairebé 1.000 anys. introdu'ím la subdivisió de l'Edat Mitjana, en Alta i Baixa Edat
Mitjana, per tal que després poguem situar els canvis que es van produint en el pas
d'una a una altra subetapa.

Comparem la durada de íes etapes. Ens fixem en quins fets preñen en considerado
els historiadors i les historiadores per a passar d'una etapa a una altra. Quin
significat teñen els noms de les etapes i subetapes. Intentem esbrinar per qué a
mesura que passa el temps les etapes duren menys. Valorem si, ara mateix, no ens
trobem en un canvi d'etapa (l'etapa del coneixement, o de la globalització o de les
tecnologies de la informado i la comunicado o....) Tot ens porta a considerar el
temps historie com a una evolució que inclou coses que canvien i coses que no
canvien.

Per completar aquest inici que sitúa l'alumnat en ei temps historie analitzem l'espai
que estudiem en parlar de l'Edat Mitjana i veiem, utilitzant diversos mapes, diferents
distribucions territorials ais paísos de la Mediterránia i a Europa des del segle Vil
fins al segle XI. Ens fixem en els noms que van prenent els territoris i en quins fets
originen els canvis defs noms. Veiem que la divisió territorial del món no ha estat
sempre igual i que, actualment, també s'estan produint canvis al respecte.
Reforcem els mapes amb textos trets de ¡libres específics i de llibres de text.
Ajudem l'alumnat a entendre els textos en cas que tinguin dificultat.

Un altre concepte que indroduím és el deis canvis que es produeixen en la
demografía. Per entendre'l elaborem un gráfic lineal que representa l'evolució de la
poblado a Europa des de l'any 1000 fins al 1450. Analitzem el gráfic per veure les
oscil.lacions que presenta la pobladció al llarg del temps. Amb i'ajut de textos
trobats en els llibres que consultem trobem les causes d'aquestes oscil.lacions i els
estudiants ho expressen tot per escrit. Estem construint textos descriptius i
explicatius. Tots aquests continguts els emmarquem dins del concepte-clau de
continuítat i canvi

Després d'haver anat a visitar el Monestir de Pedralbes, d'haver vist la pel.lícula "El
nombre de la rosa" i d'haver escrit tots els textos deis punts de l'índex, treballem en
grups de quatre, i reelaborem tot el coneixement de manera que cada alumne del
grup representa un deis quatre grups socials de l'Edat Mitjana: Pagesia, Artesants i
Comerciants, Clergat i Noblesa. Es tracta de repassar tot el tema i fer-se preguntes
i respostes que expliquin justificadament la vida de les persones a l'Edat Mitjana.

A continuado ja organitzem els grups segons el paper que representen. Un grup
representa la Pagesia, un altre, els Artesans i Comerciants, un tercer grup
representa el Clergat i un quart grup, la Noblesa. Hi ha un noí i una noia que es
queden a t'actualitat i des d'aquesta posició preparen preguntes per interrogar l'Edat
Mitjana de manera que la resta de l'alumnat pugui explicar com vivien, per qué
vivien com vivien, quines relacions s'establien entre els diversos grups sociaís, quin
grau de benestar tenia cada grup social, qué s'hauria d'haver fet per canviar les
condicions de vida de manera que tothom hagués viscut bé. El nostre marc de
referencia, en aquests plantejaments, son els coneptes clau de racionalitat-
irracionalitat i de diferenciado: diversitat i desigualtat

La gravado que es va fer d'aquest treball de grup té moltes deficiéncies de so. No
obstant podem fer el següent análisi.

Grup situat a l'actualitat: Format per un noi o noia. La seva fundó era preparar
preguntes per al debat, per ais diferentes grups socials, que possibilitessin
respostes descriptives i explicatives sobre les condicions de vida de les persones
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de l'Edat Mitjana i sobre les relacions entre els diversos grups socials. La
transcripció de la gravado no especifica qui parla, pero es forca completa, h¡ ha
poques coses inaudibles. Posem un guió cada vegada que canvia de persona.
Quan tntervé la professora ho assenyalem amb una P.

Ais camperols
Cada quan us renteu?
Amb quina quantitat i quantes vegades al día mengeu?
Per qué i per que: dos per qués
Quan tentu temps lliure, a qué el dediqueu?
Les eines que feu servir son vostres?. D'on les heu tret? Per qué?
Quan teniu malalties, qué feu?
Quina refació teníu amb els nobles?
Teniu estudis?
En qué es basa la vostra alimentado?

Ais nobles
On viviu?. Com viviu?. Posa dos per qués aquí
Quantes ñores treballeu al dia?. Per qué?
Teniu temps lliure? A qué el dediqueu?
Feu alguna activitat nostra? Quina?
Teniu estudis?
Feu festes? En qué consisteixen?
Teniu esclaus?. Qué els feu fer?
Qué mengeu i cada quan ?
Hi ha algú que us mani? Qui? Per qué?
Cada quan us renteu? Per qué?
Sou fídels a la vostra dona/home?
Teníu terres? Per qué les utt'litzeu?
D'on treieu els vostres vestits?
Per qué la vostra feina é$ fer la guerra i no l'amor?
Qui us mana que aneu a les creuades?
Suborneu al clergat ? Per qué ?
Entre vosaltres hi ha grups socials? Quina relació teníu?

Al clerqat
On viviu? Com viviu?
És una gran pregunta aquesta!
A qué us dediqueu durant el dia?
Quantes vegades treballeu al dia?
Quan teníu temps lliure a qué el dediqueu? Feu alguna activitat lúdica? Quina?
Teniu estudis ? Quins ?
Feu festes? En qué consisteixen, sí és que en feu?
Teniu esclaus?
Quines esglésies teniu mes properes?
Vosaltres ¡la Santa Inquisició, quina relació us porteu?
Sou gaire ríes?
Quina relació porteu amb els pagesos?
Qué feu a l'església?
On mengeu? Per qué?
Feu alguna cosa mentre mengeu?
Qué mengeu? Per qué?
Qué beveu? Per qué?
Teniu la vida gaire monótona?

Per qué viviu separáis de la resta de la soct'etat?
Perqué viviu en monestirs?
Per qué viviu en comunitats?

Ais artesans i comerciants
On viviu? Com viviu? Amb qui viviu?
En qué consísteix la vostra feina?
Amb quina creació de productes treballeu, comerdeu o feu?
Qué un donen a canví?
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Us renteu? Quan? Per qué?
Com son les vostres cases?
Quina relació mateniu amb els altres grups socials? Perqué?
Sou creients?
Com son i amb qué feu els vostres viatges? Son gaire pelillosos?
Per qué els comerciants son mes ríes que els artesans?

P: En el debat quan haguem acabat de tot, vosaltres hauríeu de dir a quín grup social
de l'Edat Mitjana creieu que us agradaría pertányer i per qué?

Ais nobles
P: Per qué?

Perqué viuen bé I no fan res!
P: I no tindríeu remordiments de consciénda?

Qué va!

Valoració

El tipus de preguntes que fan possibiliten la descripció, l'explicació i fins i tot la
justificado i denoten que pregunten sabent les respostes i havent copsat bé el
platejament fet sobre la intencionalitat de les preguntes. Per tant son pertinents i
forca completes

Els altres grups de treball representen els grups socials de l'Edat Mitjana i han de
preparar-se la intervenció en el debat, per tant, han d'imaginar les preguntes que
els podrien fer i preparar les respostes. Les transcripcíons de les gravacions son
molt incompletes ja que hi ha molts trossos inaudibles. No espeficiquen el nom de
l'estudiant que intervé. Posarem un guió cada vegada que canvia de persona i una
P quan intervingui la professora Només podrem anotar fragments que tinguin algún
sentit per a fer-ne una mínima análisi.

El grup que representa la pagesia está format per 3 noies i 2 nois

P: Recordeu el qué heu de fer?
Sí, un text en qué l'important és que sempre hem de dir el per qué de les coses

- c ;
Vivien en cabanes fetes de fusta i qualsevol altre material que trobessin al camp
Aixó és mentida!
No, per algo he tret un excel.lent
Només hi havia una habitado a cada casa
Dintre de cada habitado hi havia una foguera que servia per poder escalfarse

- c ;
Pagaven impostos
Perqué no vivien deis nobles
I per qué pagaven impostos ?
Per la protecció
Uuitaven amb les seves eines de treball
Ara passem a ¡'alimentado no?
Els pagesos lliures, els de remenga estaven lligats a la térra, no podien anar-se'n, eren
com esclaus
A veure, pero si som nosaltres!
No, som estudiants!

- c ;
Els de remenga eren (...) estaven lligats a la tena
No se'n podien anar de la térra
Paguen impostos ais nobles perqué els protegeixin i per viure segurament

- (• )

Estem dient com son i a la mateixa vegada com vivien. Hem de dir com son, com vivien,
i com treballaven

- (• )

Ja hem acabat
No, que ens falta l'alimentadó
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Els pagesos conreen productos de seca, llegums i arbres fruiters
I els esclaus?
Igual
Anaven amb roba fosca, barata
I gens cara perqué s'ho feien ells
Portaven sabates?
Si, portaven sandálies de cuir
I oci també?
Eren guarros perqué no tenien aigua potable
Vale, higiene
Normalment portaven aigua del ñu
Els pagesos no tenien gaire higiene perqué l'aigua la feien servir per cuinar i perqué no
tenien aigua potable
És que hem comengat a fer-ho amb primera persona i ara ho fem amb tercera!
Falta ¡'alimentado
No, ja l'hem fet, el conreu
Tenim que guanyar el debat, vale?
I com es guanya el debat?
Dones responent bé les preguntes
Victoria, pots venir?

- c ;
P: En general els remenees están lligats a la térra, i que en treuen?

Protecció
P: Per qué és important pels pagesos la protecció?. Quina és la fundó deis pagesos en la
societat medieval?

Alimentar els nobles
P: Bé, la producció, no?. De la societat agraria i ramadera. I la fundó deis nobles?

Protegir-los
P: Molt bé, protegir-los. Dones aixó és important saber-ho perqué vol dir que hi ha entre els
dos grups una relació de dependencia.
P: Una cosa, per qué dieu que no hi havia gaire higiene?

Perqué es rentaven amb l'aigua del ñu sense sabó
P: Pero... qué és l'interessant? "

Que no tenien aigua potable
P: Bé, no tenien aigua corrent i havien d'anar quilómetres enltá per anar a buscar-la. Aixó
també ho heu de teñir en compte

Ara aixó escrivím-ho
P: I heu de pariar de la relació que teniu amb altres grups sodals

Nosaltres som els independents, eh!.
P: Vosaltres, anáveu a la ciutat? Ereu autosuficients, no ho éreu?. Amb el que produíeu en
teníeu prou?. No en teníeu? Qué conreáveu?

Fruits de seca, de regadiu
P: Paró aixó depén de en quina zona vivíeu, no?
P: Imagineu-vos que sou pagesos que només conreeu blat, qué passa?

c ;
P: Com era la vostra dieta? Equilibrada? A quina zona viviu. No teniu mitjans per aconseguir
menjar?

Robar
Eis artesans
Feu intercanvi amb els artesans?
No, amb els comerciants

P: Qué féieu mes per aconseguir menjar?
Cagar

P: I podíeu cagar on volguéssiu?
- No
P: És dar, només a les zones que no eren privadas, si eren d'algun noble no podíeu cagar.
Com mes podíeu aconseguir el menjar?. De la beneficencia, de la cantal, no?... Tot aixó ho
heu de mirar des del vostre punt de vista i al final fer una conclusió sobre com vivíeu

Valorado

Progressivament van entrant en el paper que representen i al final assumeixen el
"nosaltres". Es fixen en coses concretes de la vida de les persones, expliquen per
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qués molt simples, no aprofundeixen en per qués mes complicáis que possibilitarien
la justificado. Quan pensen sobre les relacions entre pagesos i nobles no arriben a
explicar bé les característiques del sistema feudal segons qui era el propietari de les
terres. Tampoc no completen gaire les reíacions entre el camp i la ciutat, entre
camperols i artesans i comerciants.

El grup que representa els artesans i comerciants está format per 2 nois i 4 noies

Perqué els comerciants venen en grans quantitats, venen de día.
Els artesans trebaüaven en els tallers. I tot el que feien era amb les seves mans. I els
comerciants viatjaven comprant i venent coses. Els mercaders viatjaven amb carro I
amb vaixell. Hi havia moltes rutes de vaixell que anaven entre la mar Mediterránia i el
mar del Nord
Aquí diu tot el que compras/en. Es que aquí posa tot el que compraren i el que
vent'en, pero no posa rutes
Compraven cereal, coto, plata, pebre, vi, or, metall, pells fines, especies, vestits i ja
está.
I venien gra, armes, olí, safra, metalls, fruits secs, vestits, especies.
Les conseqüéncles del comerg: introducció de la moneda, van millorar els vaixells, es
feien contactes per tot Europa, contractes de compra i venda, i es van construir ports i
llotges, i es van establir lligams comerciáis.
A veure ara, perqué eren importants les especies en {'alimentado?
Ah si! Aixó ho Une jo. Perqué ajudaven a conservar el sabor de les carns mal
conservades en sal

(• )

A la planta baixa, el taller i /'aparador. Hi havia el taller i /'aparador. Perqué les
persones veiesstn els productes que tenien des del carrer. Planta 2°: hi havia
¡'habitado per ús social I el traster. Els artesans vivien ais carrers del seus oficís.

<•••••)

Els comerciants vivien bastant bé

Valoració

No han entrat en el paper que representen. S'ho miren des de fora. S'ha pogut
captar un tros curt. Donen elements per entendre que teñen ben fonamentades les
explícacions deis comerciants i menys les deis artesans.

El grup que representa el clerqat (monqes i montos) está format per 3 noies i 2
nois

Parlen de les regles monástiques que havien de complir les monges:

Havien de complir clausura, jo cree perqué cada monja pertanyia a un orde que feia
viure en comunitat
S'havien de vestir de blanc perqué consideraven que eren purés, que eren verges,
netes, ja que es considerava el sexe una cosa deis moríais.
Jo cree que les monges es consideraven casades amb Déu
Perqué en entrar al monestir es casen amb Déu, perqué es considerava que el sexe
era cosa deis moríais, és a dir, no d'elles. També perqué aixi deien que es mantenien
netes, purés i verges.
Vivien en pobresa perqué havien de viure com Jesús, que va viure molt pobrament i

ja está, i el silenci, perqué era una manera de sacrificarse
(.....)

Perqué vivien en monestirs?
Jo Une com vivien, pero no per qué vivien així
Els monjos vivien en monestirs perqué els monjos tenien una norma que havien de
viure en comunitat.
Perqué no es podien distreure de res
Per qué no fiquem primer com vivien i desprésEIs monjos vivien en monestirs i els
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sacerdors de les ciutats en cases al costal de l'església. Els que eren molt poderosos
vivien en grans palaus. Els monestirs, tenien un claustre normalment quadrat, bastant
gran, amb arbres i plantes. La sala capitualar on resaven i lleglen la Biblia. La
infermeria. El rafetó, mol alt amb cadires d'esquena a la paret. La cuina. El gran
dormitori on dormien tots. Podien teñir un annexa que era on es cultivava.
Resumint, els monjos vivien en monestirs, els sacerdots vivien en cases al costat de
l'església. I els mes poderosos en grans palaus. Vivien així perqué tal i tal. Els
monestirs tenien un claustre, normalment quadrat, bastant gran, amb plantes. També
tenien una sala capitular on resaven i lleglen la Biblia; tenien una infermeria, ua
menjador molt alt i amb el sostre alt, amb les cadires cara a la paret: la cuina; un gran
dormitori on dormien tots (mentre ho van repetinti ho van escrivint).

(• )

Jo no diña res mes, jo dina per qué vivien ai monestir
Ja ho passarem a ordinador. Vivien al monestir perqué era un lloc aillat i sagrat, per
les imatges de la historia de Déu: També perqué tenien una regla monástica que deia
que havien de viure en monestirs. Molts deis monestirs vas ser construíts damunt de
llocs sagrats on havien morí o martiritzat a un crístiá a l'época romana

c ;
Les preguntes que queden per respondre son: per qué castedat, pobresa i tal, tal?
Per qué es feien monjos i mongas?. Per qué curaven tant?. Per qué les diferents
opinions del clergat?
( ;

Bueno, seguent pregunta: Per qué es feien monjos i monges?
Els homes es feien monjos perqué... espera que ho busco, perqué es morían moltes
dones
0 perqué eren lletjos
1 no es podien casar
I perqué el segon fill deis nobles havia de ser monjo.
I no podía ser perqué no trobaven cap dona per casarse?
No, perqué la majoría de matrimonis eren de conveniencia
I aquests filis deis nobles no heretaven res
Eren de les mes prestigioses
I les dones es feien monges...
Encara que els matrímonis fossin de conveniencia, si un tío era lleig dones es feia
monjo!
Laura, calla!
Les dones es feien monges, com per exemple, les vídues, si no volien passar a
pertányer, no, a dependre, de la familia del marit.

Valorado

No han assumit el rol que representen, ja que sempre parlen en tercera persona.
Fonamenten bé les explicacions que fan i fan descripcions forca completes. No
avancem mes perqué s'acaba et temps i no podem sentir quina resposta donarien a
la pregunta: Per qué les diferents opinions del clergat?. No obstant, el fet de
formular-la, fa pensar que saben que hi havia diferents opinions i, per tant, podien
ser capacos de trobar respostes a una pregunta que ens permet iniciar un camí cap
a la interpretado.

El grup de la Noblesa el formaven 3 nois i 2 noies

Apunta, com vesteixen.
Amb pells de seda, amb pedrés precioses, sabates de cuir
Éreu molts comparat amb els attres grups socials?. Apunta, no no érem molts, el que
passa és que hi havia poques famílies que tenien molta ríquesa pero no sabien ni llegir.
Moltes vegades els nobles portaven armaduras per les creuades

(• ;

Qué menjaven?
Menjaven de tot, carn, peix, verdures, de tot, perqué s'ho podien pagar, pels impostos
que cobraven. Perqué s'ho podien pagar o obtenir deis impostos que cobraven.

(• ) _ ^ _
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A les guerras lluitaven i manaven
Feien fastas i convidaven ais nobles i reís
Els nobles es dedicaven básicament a víure en les guerres. A part també organitzaven
festes on ni convidaven els nobles i els reis. Punt i a part
( J

A entrenar amb l'espasa, muntar a cavall i/o muntar festes. També organitzaven
matrimonis de conveniencia per a obtenir mes Ierres. I política
Els nobles vestien amb teles de seda que guarnien amb pedrés precioses.
Vivien en castells perqué eren llocs grans i segurs, i tenien fortificación s perqué tenien
moltes terres.
Els castells tenien un estable, una granja, cuina, habitadons. El castell era de pedra i
tenia torres de vigilancia.

c ;
Els nobles obtenien moltes terres. Anaven de visitants, la major part, al poblé
Elpagés només se'n quedava una petita part
Va, quejo ara en tinc una de bona: de quina manera es podía ser noble?
No depenien de ningú, els nobles
Bueno, pero espera
Has fet les creuades?
Mira, Marta, de quina manera podies ser noble? Només si naíxies en una familia noble.

Valoració

Al comencament s'identifiquen amb el rol pero després continúen partant amb
tercera persona. S'ha pogut transcriure un tros curt, perqué el grup avancava molt
lentament en el seu treball. Dona la impressió que sabien el qué havien de fer i
tenien la informado per anar donant resposta a les preguntes que es feien, pero no
veien important haver-s'ho de preparar. Aqüestes preguntes tenien en compte el
buscar descripcíons i explicacions. Les respostes que donen son pertinents,
algunes completes i d'altres no tant.

El nivell a que han arribat els diversos grups en la preparado del debat, demostra el
grau de coneixement adquirit d'acord amb la infonmacio treballada. Observem que
son capacos de fer descripcions i explicacions forca completes pero no avancen
cap a la justificado. La causa d'aquest fet la podem trobar en el tipus d'informació
trobada o proporcionada. Falta trobar textos que informin sobre les diverses visions
científiques que hi poden haver sobre l'Edat Mitjana, per exemple: fonamentació del
Feudalisme com a model socio-económic i polític de l'época medieval. O una visió
de l'Edat Mitjana només des del punt de vista de la historia política, o de la historia
económica o d'una historia mes global...

Objectiu 4
Fer i analitzar el debat.

El debat es porta a terme en dues sessions. La primera sessió es basa en les
preguntes preparades per la noia i el noi que, des de l'actualitat, interroguen l'Edat
Mitjana. Les preguntes i les respostes básicament suposen textos oráis descriptius i
explicatius. A la segona sessió intervé mes la professora i es plantegen dues
qüestions: qué era el mes ¡mportant per cada grup social, per a poder viure bé?,
com era la situado deis grups socials en comparado amb l'actualitat?, qué hauria
d'haver passat perqué totes les persones haguessin viscut bé?. La resposta a
aqüestes preguntes suposa un pas cap a la interpretado.
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Primera sessió: Posem una I/D quan fan les preguntes els alumnes ¡ una P quan les
fa la Professora. La resposta anirá sempre amb un guionet, ja que pot ser feta per
qualsevol noi o noia de la classe:

I/D. Pregunten) ais pagesos. Teniu estudis?
No

P. Per qué no?
Perqué no tenim prou diners per pagar

P. Aieshores els pagesos, per aprendre el que han d'aprendre, com ho fan?
Aprenen deis seus pares

P. Només es passen el saber de pares a filis? O hi ha alguna altra manera per aprendre?.
Qué han d'aprendre els pagesos?

A cuidar la térra i el bestiar
P. Només aixó?

Tambó els ensenyen a les esglésies, els sacerdots, les imatges de les esglésies, per
venerara Déu

P. I les imatges de qué estaven fetes, amb quins materíals es feien?
Eren pintures

P. Només pintures?
Escultura •

P. Escultura, sobre quln material?
Pedra

I/D Per qué els pagesos no podien estudiar
Perqué per estudiar es necessitaven diners
Sí, perqué ais monestirs per estudiar havies de donar alguna donado, que podien ser
diners o algún material, comjoies, o alguna cosa, i els pagesos, com que no teniem res,
dones no podiem estudiar res

P. Per qué per entrar ais monestirs demanaven una dot?
Perqué se'ls donava de menjar, de beure...

P. Hi havia algún cas d'algun pagés o pagesa que entres en un convent amb les monges o
monjos ?. Per qué ?

Hi anávem com a servents
I/D Pagesos, teniu drets? Quins drets no teniu? Per qué?

Com que estem lligats a la térra, no podem marxar perqué hauríem de pagar un tribut
ais nobles i no tenim diners

P. Si no podeu marxar de la ten-a, quin altre dret no teniu a part d'aquest?
És que en estar lligat a la térra, no et dona dret a fer res

- (.....)
I/D. Ais nobles, teniu esclaus?

Sí. tenim molts esclaus, pero cada cop en tenim menys
P. Per qué cada cop en teniu menys?. Qui feia la feina deis nobles ais castells?

Ets pagesos
P, Pertant no teníeu esclaus, pero...

Els pagesos eren els esclaus
P. No tenien aquest nom, pero els pagesos havien d'anar a fer les feines al castell
- (• )

I/D Pero els pagesos, si volien deixar de treballar a l'hort, podien vendre's una part de les
tenes?

Podien anar a vendré el que treien de la térra
P. Tenien prou producció per fer aixó?
- No
I/D la major part de les coses que treien de la térra a qui ho havien de donar?

Ais impostos
P. A qui pagaven els impostos?

Ais nobles
- (.....)

SI, pero no podien vendré les terres perqué eren deis nobles
- ( ;
P. A veure, destinada a tothom, Hi havia possibilitat de .canviar de grup social?

Per ser noble s'havia de néixer noble. O siguí que l'única manera era el matrimoni amb
un noble

P. I el matrimoni amb un noble...
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Moltes vegades eren matrimonis de conveniencia entre nobles, que normalment era per
motíus polítics, no era per amor ni res d'aíxó, era per motius polítics i de Ierres.

P. Qué volía dir polítics?
Si volies conquerir unes ierres i cobrar els impostos dones...
Els nobles podien passar a ser pagesos

P Pero no volien ?
No. Pero els nobles podien passar a ser pagesos

P. O siguí que l'únic grup social on tothom hi podía anar a parar eren els pagesos i pageses.

Valoració

Aquest fragment del debat de la primera sessió demostra que els components deis
grups han assolit el seu rol i parlen en primera persona del plural, situant-se en el
context de l'época. Troben petites explícacions a les descripcions que van fent de
les situacions deis grups socials de l'Edat Mitjana.

Seqona sessíó

I/D Quina és la cosa mes important de les vostres vides?
Viure bé.

I/D Per a cada grup social, qué és el mes important per a viure?
per a nosaltres, els pagesos, els camps per poder menjar.
Per a nosaltres, els monjos i monges, la religió, perqué la vida deis monjos és religiosa

P. I per qué és religiosa la vida deis monjos ?
Perqué creuen que aixó els ajudará per una altra vida

P. Quina és i'altra vida?
Quan et mors, que si et portes bé vas al cel i si et portes malament vas a l'infern
Per a nosaltres, els nobles, el mes important son els diners

- (....)•

P. I ara, per la gent d'ara, quin sería el bé mes precíat ?
No posarse malalt, teñir diners, teñir una familia

- (...••)

Ualimentado, la ríquesa, la salut, l'esperanca de vida...
- (.....)
I/D Creieu que hi ha igualtat entre les classes socials?
- No
P. Perqué?

Perqué no és igual la vida d'un noble a la d'un pagés
P. I ara?

Tampoc
I/D Mes o menys?

- c ;
P Els que ara teñen poder i ríquesa, teñen tant poder i ríquesa com la que teníen els nobles
a l'Edat Mitjana, o mes?

Mes
P. Ara, les classes benestants qué poden adquirir amb el poder?

Tot el que vulguin
P. Quina és la diferencia entre els que teñen i els que no teñen ?

Que ara els que son ríes son molt rics i els que son pobres son molt pobres, i abans
també, pero no hi havia tanta diferencia

I/D. Qué hauria d'haver canviat a l'Edat Mitjana perqué no hi hagués hagut tantes
diferencies?

Podía ser que els nobles pensessin mes en I'altra gent i...
P Pero qué hauría de passar perqué els nobles fessin aixó?

Que els pagesos es revolussionessin, que es posessin de mala hostia i que és
queixessin de com están vivínt, de com treballen, de la llibertat que teñen i que els
nobles sapíguessin veure com está la gent per culpa seva, i no fer-los treballar tant i
cobrar menys impostos i donar mes diners.

PI els clergues qué han de fer?
Resar

P. Resant s'arreglen les coses
No. Bueno per ells sí
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Dones els nobles, enlloc d'estar mirant sempre el que fan els altres, dones si han de
teñir el seu hort tenir-lo, si han de teñir els seus animáis, tenir-los (.....) Els clergues
potser no demanar tant per a qué la gent pugui aprendre a Ilegir (....)
- Que cobrin menys impostos

P. I per a que els ríes cobrin menys impostos, qué faríeu vosaltres?
Rebelant-se

P. Amb les condtcions que tenien els pagesos com podien rebalarse?
Pero a nosaltres, els nobles, no ens interessa aixó, o sigui que els pagesos s'ho hauríen
de currar, o fan una revolucíó molt torta, o no ens interessa per res aixó.
Els pagesos podríen negarse a pagar-ho
- Sí pero moríríem tots
- Els nobles teñen les armes
-1 sempre h¡ hauría algún pagés que els hi donaría menjar

P. Qué es podría fer per canviar-ho?

P. Des del punt de vista actual, qué es podría fer?
L'anarquia
És impossible perqué sempre hi ha algú que vol mes
L'anarquia no pot existir perqué pressuposa que som generosos, i des del moment que
hi ha nobles i pagesos, vol dir que l'anarquia no és possible, jo cree que no podría
existir
Cadascú s'hauría de saber posar al lloc de l'altre per saber qué convindria fer
Sera un caos... l'anarquia, sense liéis, sense cap ordre, qué pots fer, seria fantástic,
pero cree que no podría ser

En aquests época l'anarquia portaría a la dictadura perqué sempre hi hauría algú que
fícaría que és el que mes mana i els acabaría poríant a tots

- i.)
P Quin sistema us inventaríeu perqué hi hagués una situado igualitaria?

Que hi hagués una llei que no es pogués matar
Que hi hagués un sou máxim que no es pogués passar

P. Que fixes el mínim i el máxim, no?

Jo cree que han de cobrar mes els que treballen en el sector prímari
P. Perqué?

Perqué si no hi hagués nt'ngú que treballes en el sector prímari, estariem tots morís...

Análisí del debat

La primera sessió del debat l'analitzarem de la següent manera:

1. Atenent a la tesi i a la seva fonamentació:

La tesi és l'anunciat del punt de vista. És l'afirmació que es vol defensar

La fonamentació son les afirmacions o raons que es donen per justificar
la tesi.

2. Segons la validesa de la tesi:

Respon al tema que es treballa = RT

No respon al tema que es treball = NR

3. Segons la validesa de l'Argumentació

- Fiable = F.
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- Pertinent = P

- Completa = C

4. Qui son els Protagonistes

Pagesia: P

- Noblesa: N

- Clergat: C

- Artesans i Comerciants: AC

Per fer aquesta validado ajuntarem totes les respostes que formen part d'una
mateixa pregunta general i les separarem en tesi i fonaméntació segons les
característiques abans esmentades.

Analitzarem les respostes a les següents preguntes generáis: "Tenien estudis els
pagesos i les pageses?", i "Es podía canviar de grup social?"

Tenien estudis els pagesos i pageses?
Valides

RT

Tesi

"Els pagesos no teníem estudis.
El que hem d'aprendre és a
cuidar la térra i el bestiar í aixó
ens ho ensenyen els nostres
pares. També ens ensenyen a
les esglésies, els sacerdots, les
imatges de les esglésies per
venerar a Déu. Les imatges eren
pintures o escultures en pedra.
Pero no podíem estudiar"

Qui

P

Fonaméntació

"No teníem estudis perqué no
teníem prou diners per a pagar-
los. Per estudiar es
necessitaven diners perqué, ais
monestirs, per estudiar havies
de donar alguna donado, que
podia ser diners o algún
material, com joies o alguna
cosa, i els pagesos, com que no
tenien res, no podien estudiar
res

Validesa

F, P, C

Es podien
Valides

RT

canviar de grup social?
Tesi

"Els pagesos no es podien
canviar de grup social.

Per ser noble s'havia de néixer
noble. L'única manera era el
matrimoni amb un noble.

Els nobles sí que podien passar
a ser pagesos.

Al gurp social on podia anar a
parar tothom era al grup deis
pagesos i pageses"

Qui

P, N

Fonaméntació

"Moltes vegades eren
matrimonis de conveniencia
entre nobles que normalment
eren per motius polítics (sí volies
conquerir unes terres i cobrar
uns impostos...)

Validesa

F, P.

Valoració
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Si s'observen les taules anteriors, es pot comprovar que els protagonistes del debat
que intervenen presenten la tesi i la fonamentació correctament. Presenten quin és
el seu punt de partida i la seva posíció de manera entenedora.

Peí que fa a la validesa, és a dir, si respon al tema que es treballa en el cas de la
tesi, o si és fiable, pertinent i completa, en el cas de la fonamentació, podem
observar el següent:

Les tesis podem considerar que les dues responen al tema que es treballa. Peí que
fa a les fonamentacions, la primera és fiable, pertinent i completa, en canvi a la
segona li falta completesa.

La segona sessió del debat l'analitzarem de la següent manera:

a. Coincidencia en les opinions: consens

b. Opinions diverses sobre una mateixa qüestió: divergéncies

a. Hi ha coincidencia en les opinions següents:

Qué era mes important per cada grup social?
- Per a la pagesia, la térra
- Per al clergat, la religió
- Per ais nobles, els diners (la riquesa)

Ara. per la gent actual, quin seria el bé mes preuat?
- No posarse malalt, teñir diners (riquesa), teñir una familia, ¡'alimentado, íesperanga de
vida.

Hi havia igualtat entre els grups socials? I ara?
- No hi havia igualtat entre les classes socials de l'Edat Mitjana, perqué no és igual la vida
d'un noble a la d'un pagés. Ara tampoc no hi ha igualtat i les diferencies son mes grans.

b. - Hi ha diversitat en les opinions següents

• Qué hauria d'haver canviat a l'Edat Mitjana perqué no hi hagués hagut tantes
diferencies?:

Que els nobles pensessin mes en l'altre
gent

Que els pagesos es revolussionessin, que
es posessin de mala hostia i que es
queixessin de com están vivint, de com
treballen, de la llibertat que teñen i que els
nobles sapiguessin veure com está la gent
per culpa seva, i no fer-los treballar tant i
cobrar menys impostos i donar mes diners

Els clergues haurien de resar perqué ells
pensen que resant s'arreglen les coses

Els nobles enlloc d'estar mirant sempre el
que fan els altres, dones si han de teñir el
seu hort tenir-lo, si han de teñir els seus
animáis tenir-los. Els clergues potser no
demanar tant perqué la gent pugui
aprendre a llegir.

Els pagesos podrien negarse a pagar-
ho

Pero a nosaltres, els nobles, no ens
interessa aixó, o sígui que els pagesos s'ho
haurien de currar, o fan una revolució molt
torta, o no ens interessa per res aixó.

Sí pero moriríem tots (els pagesos, si es
negaven a pagar)

Els nobles teñen les armes

I sempre hi hauria algún pagés que els
donaría menjar
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Des del punt de vista acutal, qué es podría fer?

És impossible, sempre hi ha atgú que vol
mes

L'anarquia no pot existir perqué pressuposa
que som generosos, i des del moment que
hi ha nobles i pagesos, vol dir que
l'anarquia no és possible, jo cree que no
podría existir

Será un caos...l'anarquia, sense liéis, sense
cap ordre, qué pots fer, sería fantástic, pero
cree que no podría ser

En aquesta época (l'Edat Mitjana) l'anarquia
portaría a la Dictadura, perqué sempre hi
hauria algú que ficaría que és el que mes
mana i els acabaría portant a tots.

L'anarquia

Cadascú s'hauría de posar al lloc de l'aitre
per saber qué convindría fer

Que hi hagués una llei que no es pogués
matar

Que hi hagués un sou máxim que no es
pogués passar

Valorado

Per a poder donar el propi punt de vista en algunes d'aquestes qüestions han
aplicat coneixements apresos en un tema treballat el primer trimestre sobre
"Desenvolupament i subdesenvolupament: un món desigual". S'ha focalitzat mes la
interpretado entre dos grups socials: la pagesía i la noblesa amb alguna pinzellada
referent al clergat. Potser perqué aquests son els dos grups socials que veuen mes
diametralment oposats, o potser perqué el grup social que representava els
artesans i comerciants intervenía poc i tenia poca consciéncia de la manera de viure
d'aquest grup.

Com podem observar, hi ha consens en les respostes a la pregunta "Qué era mes
important per cada grup social?" í es manifesten diversitat d'opinions en les
respostes a les preguntes "Qué hauria d'haver canviat a l'Edat Mitjana perqué no hi
haguessin hagut tantes diferencies?", i "Des del punt de vista actual qué es podría
fer?"

Les preguntes plantejades donaven iloc a respostes que suposaven interpretacions,
posicionaments des del propi punt de vista. Llástima que forca fragments del debat
siguin inaudibles perqué no hem pogutfer una análisi i una valorado completes.

Objectiu 5
Escriptura individual deis textos fináis

En el text escrit, individual han de respondre les preguntes formulades atenenUa
globalitat deis grups socials treballats. Les preguntes que es formulen son:

Quines relacions s'establien entre els diversos grups socials?

- Quin era el grau de benestar de les persones a l'Edat Mitjana, segons el grup
social al qual pertanyien?

Qué hauria d'haver passat per a qué totes les persones haguessin viscut bé?
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A l'hora d'analitzar els textos n'hem seleccionat dos de cada grup social, és a dir,
del grup social que havien representat en el debat. Hem seleccionat dos textos de
cada grup social i dos del grup que representa l'actualitat, un d'un noi i un d'una
noia. En total son deu textos, de cinc nois i de cinc noies.

Deis deu textos seleccionats n'hem pogut analitzar vuit, perqué una alumna va
entregar un text que no deia res, era buit, i una altra va fer un text copiat d'una
companya, que és un deis que hem seleccionat.

Per tant deis vuit textos analitzats n'hi 5 de nois i 3 de noies.

A continuado resumim en un quadre les característiques d'aquests textos segons el
títol, la presentado del tema, el grau de" coneixement, atenent a les descripcions,
les explicacions i les justificacions, i el grau d'implicació segons la interpretado

Al final fem una valorado global deis textos.
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N° S'ajusta
cl'ordre al tema

íTítol
Presentado

del tema

Es
creatiu

Sitúa el
tema

Grau de coneixement

del tema

Com el
sitúa?

Grau d'implicació

segons la interpretado

Descripcíó Explicado Justificado
Interpretado de la
situacíó

-jValoració global deis textos

Interpretado
alternatives Interpret

No

Si

Sí

No

No

No

Si

Sí

Sí

Sí No

Sí No

Sí

Sí

Exhaustiva i
detallada
Errors
conceptuáis

Fa una
descripció

Descriu i
genera I itza

Descriu
enumera i
en era I itza

Descriu i
generalitza

completa, pero
amb errors

Completa
detallada

és completa
treballa tots els
aspectes

és molt
completa, hi ha
moltes
comparacions

molt completa i
exhaustiva

ni completa ni
pertinent

No n'hi ha No interpreta

no completa
error
conceptual

És completa
complementa
molt bé la
descripció

és molt
completa

molt
completa.
complemente
n les
múltiples
descripcions

No n'hi ha

No n'hi ha

és pertinent
no és
completa

és completa
ho relaciona
tot És
pertinent. hi
falten temes

forca pertinent no és
completa

és completa i
pertinent

és completa i
pertinent

és completa i
pertinent'

No dona
alternatives

utópica i poc
foamentada no
és completa

——_ . ——,

és completa i
pertinent

és completa i
pertinent

és completa
pertinent

És descriptiu hi falta la 2a part que hauria de ser a justific;
interpretativa, és ún text descriptiu molt fluixet

És un text descriptiu í explicatíu, amb inicis d'interpretacic
encara que poc pertinent. Falla la redaccíó, la construcck'
frase

És un text interpretatiu en la seva estructura, pero no en I
seva forma. Fa una reelaboració de la informado encerta
original i creativa

és un text interpretatiu, cal teñir en compte especialment
part. En el seu conjunt és una síntesi de descripcions,
expiicacíons, justificacions ¡ ¡nterpretacions que demostré
té les idees ben organitzades

-f-

és un text justificatiu i interpretatiu, després de cada bloc
una interpretado com a valorado global. Té una estructuí
molt interessant. És molt original
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d'ordre

6

7

8

Tttol

S* ajusta
al tema

No en té

Sí

Sí

És
creatiu

No

No

No

Presentació

del tema

Sitúa el
tema

Sí

Sí, molt
bé.

Sí

Com el
sitúa?

fa una
explicado
que
generalitza

Descriu,
explica i
globalítza Fa
una explicado
global del
context i les
relacions
socials entre
els grups

És una
interpretado
que
generalitza

Grau de coneixement

del tema

Descripció

completa,
detallada i
exhaustiva

es completa

és molt
completa,

Explicació

completa
complemente
n les
descripcions

és molt
completa i
global. Ho
relaciona tot

és molt
completa
complementa
la descripció

Justificació

és pertinent
relacionada
amb la
interpretado
no completa

és completa
és pertinent
pero no
tracta tots els
temes

No n'hí ha

Grau d'implicació

segons la interpretado

Interpretado de la
situado

és pertinent i
completa

és completa ¡
pertinent

és completa i
pertinent

Interpretado
alternatíves

és pertinent i
completa

és completa i
pertinent

és
complet
a i
pertinen
t

Valorado global deis textos

Descriptiu Explicatiu Justificatiu Interpret

és un text interpretatiu. És molt original i molt creatiu. La
descripció servetx per fonamentar la seva interpretació-
justificació

és un text interpretatiu, fonamentat amb justificacions par
pero fa una explicació globalitzadora. És una alumna ere;
original. Té una certa fixació amb la monarquía. És claran
antimonárquica

és un text ¡nterpretatiu. L'estructura és interpretativa ja que ha sab
reelaborar molt creativament tota la informado

La justificado i l'argumentació en Ciéncies Socials 127



Valorado general

Seguint el quadre resum anterior explicarem e!s diversos ítems analitzats per a fer-
ne una valorado

Títol
No tots els títots s'ajusten al tema perqué h¡ ha dos textos que o no han posat títol o
han posat com a títol el nom de la materia. Els sis restants sí que s'ajusten al tema
pero no son creatius, ja que tots giren al voltant de "L'Edat Mitjana", les úniques
variants que trobem son, "Els grups socials a l'Edat Mitjana", o "Text individual
sobre I1 Edat Mitjana".

Tot i que pensem que és important el títol, en el seu moment, a classe, no vam fer
émfasi en aquesta qüestió, de manera que vam donar el títol fet i expressat d'una
única manera.

Presentació del tema o l'encapgalament

Tots els textos comencen amb una situado del tema, és a dir explidten
sintéticament la tesi que després demostraran al llarg del text, utilitzant la descripció
com a forma de generalitzció, en tots els casos, i l'explicació i la interpretado en
algún deis textos.

Com a exemple d'un text que utilitza la descripció en la presentació podem agafar el
n°2:

"A l'Edat Mitjana hi havia 4 grups socials: la noblesa, el clergat, la pagesia, els
mercader/es i els comerciants/es, /'artesanía. Entre els quatre grups socials hi havia
moltes diferencies. Cada grup social vivia d'una manera diferent".

O bé el text n° 4 que diu

"A l'Edat Mitjana hi havia quatre grups socials: la noblesa, el clergat, els artesans i
mercaders i la pagesia. Entre els quatre grups hi havia moltes diferencies, pero
també hi havia certes relacions entre ells".

Com a exemple d'un text que introdueix una petita interpretado en la presentació
trobem el n°3, que diu:

"A l'Edat Mitjana hi havia quatre grups socials: el clergat, la noblesa, els artesans i
mercaders i els pagesos. Entre els quatre grups socials hi havia moltes diferencies.
No tots estaven satisfets de la seva vida,"

Com que es tracta de textos llargs i que exposen tres subtemes que responen a les
tres preguntes formulades, pensem que és interessant assenyalar que cada apartat
comenca també amb una presentació que seveix per a situar-lo. Aquesta
presentació adopta diverses formes, des de subtítols fins a descripcions
globalitzadores.

Com a exemples de la introducció per subtítols podem agafar els textos n° 1 i n° 4 .

El n° 1 ho expressa així:

"Introdúcelo // La casa a l'Edat Mitjana // Higiene // Distribució del temps (temps
lliure) / / Com aconseguien les coses per viure // Coneixements"

El n° 4 utilitza la següent forma d'expressió:
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"(Primera part) (aquest anunciat no ¡'explícita com a títol pero queda implíicit perqué
després introdueix la segona part) // Com vivien // Les cases // Distríbució del temps,
treball, alimentado i vestit, i com aconseguien les coses per viure // Qué sabien i
com ho ensenyaven // Higiene // Relacíons entre els grups socials / / Segona part //
Estaven d'acord amb les seves vides els diferents grups socials? // Com vivim a
l'actualitat? // Qué hauría d'haver canviat a l'Edat Mitjana perqué haguessin viscut
millor? // Opinió personal".

Com a exemples de descripcions globalitzadores pedem agafar el n° 6 ¡ el n° 8

El text n° 6, encapcala els diversos apartats d'aquesta manera:

" Les cases deis diferents grups socials no eren pas iguals: // * També era molt
diferent ¡'alimentado que tenien els diferents grups socials: / / * No tots els grups
socials vestien iguals: // * Cada grup es dedicava a una cosa o altra per poder
viure:"

El text n° 8 ho fa així:

"Cada grup social tenia un tipus de casa diferent: // Cada grup social distribuía el
temps d'una manera diferent: // Cada grup social treballava en una cosa diferent:

Cada grup aconseguia les seves necessitats d'una manera diferent: // Cada grup
aprenia d'una forma diferent: // Cada grup tenia una cosa important diferent: // En
general: // Les coses que haurien d'haver passat perqué totes les persones
haguessin viscut bé son. //A l'actualitat:"

Grau de coneixement del tema

Per analitzar e! grau de coneixement que han assolit del tema, ens fixarem en com
apareix en els textos la diversa tipología textual i quines característiques presenta
cadascun d'ells

Descripció (

i
Les descripcions de tots els textos son completes, no obstant unes son molt mes
completes que altres. Totes les descripcions venen a continuado de la presentado,
tant de les presentacions iniciáis com de les deis diferents apartats. Les ¡
descripcions justifiquen l'afirmació feta en la presentado. Llevat deis textos n° 1 i n°
2, en tots els demés, les descripcions incorporen elements explicatius que les '
complementen. '

i

Posarem algún exemple deis textos n° 5 i n° 7 ]

i

El text n° 5 analitza les diferencies que hi ha entre els grups socials explicant com :
vivia cadascun d'aquests grups, i quan parla deis nobles diu, entre d'altres coses:

" Els nobles eren molt rics i per aixó exercien de senyors feudals de les ierres deis '
voltants deis seus castells, és a dir, que manaven"

i

(...) En aquest grup social eren molt pocs els qui sabien llegir i escriure ja que
deixaven aquesta feina per ais monjos i monges. '
Hi havia molts pocs nobles perqué per ser noble s'havia de néixer noble o sortir com
a únic supervivent victoriós d'una guerra"

El text n° 7 estructura el tema a partir deis diferents elements que intervenen en la
manera de viure de les persones, Quan parta de com distribuíen el temps els I
diversos grups socials diu: !

i

i
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" (...) En canvi els pagesos es passaven la vida treballant per ais nobles, treballaven
la térra, cultivant fruites, hortalisses, verdures i amb animáis d'on treien llana,
embotits, formatges. La seva vida era molt dura ja que treballaven moltfssim i tot el
que aconseguien no donaven ais nobles, que a canvi els donaven el dret de viure en
aquelles terres i la seguretat de serprotegits en cas de guerra (...)"

Explicacions

No tots els textos teñen parágrafs expiicatius en sentit estríete. El mes comú és que
('explicado complemento la descripció. No obstant podem considerar que en tots els
textos hi ha molts parágrafs descriptius-explicatius que fonamenten el parágraf
inicial que serveix de presentado o els fragments iniciáis de cadascun deis apartats.

Posarem com exemples els textos n° 4 i n° 7 que, al nostre entendre, teñen
parágrafs expiicatius en sentit estríete.

El n° 4 quan respon a la pregunta de si estaven d'acord amb les seves vides els
diferents grups socials diu:

" Els pagesos no hi estaven d'acord perqué treballaven molt i pagaven molts
impostos ais nobles. A mes vivien molt malament ja que menjaven poc i de mala
qualitat, tenien pocs díners, si no treballaven els treien la casa i estaven molt
pressionats pels nobles. El mes imporíant per ells era la térra i viure bé.

(...) Fer-se monjo era una cosa voluntaria, i normalment es feia per fugir d'un altre
tipus de vida pitjor, encara que també es podia fer per la seva creenga en la religió
així que estaven contents amb la seva vida."

El n° 7 quan parla de la relació que hi havia entre els diferents grups socials diu:

"Els nobles amb el clergat tenien una relació bastant directa, ja que la gran majoria
de monjos/monges havien sigut nobles, i també perqué resaven per a ells. El clergat
necessitava deis nobles, millor dit, necessitava de les coses, qué els donaven a
canvi de resar per ells. Els artesans depenien absolutament deis nobles, ja que si
els nobles no compraven, ells no venien, per tant no menjaven, i els comerciants
depenien deis artesans, ja que els artesans els compraven la mercadería. Pero tot
anava lligat, ja que si els nobles compraven, els artesans compraven ais mercaders.

Resumint, tots els grups necessitaven deis nobles. El clergat i els pagesos no es
relacionaven amb els artesans ni mercaders. I els pagesos es relacionaven amb els
clergues per a l'ensenyament de la religió"

Justificacions

Els textos 1, 2, 3 i 8 no teñen justificacions en sentit estríete. Parlarem aquí deis
textos que en teñen.

El text n° 4 conté alguna justificado pertinent pera poc completa quan parla de com
vivim a l'actualitat en comparado amb la vida de les persones a l'Edat Mitjana, i diu:

"En general es viu bé, pero hi ha una gran desigualtat en el món actual: ara els
pobres son igual o mes pobres que els de l'Edat Mitjana i els ríes son mes ríes. Al
tercer món hi ha gent que es mor de fam i al primer món la gent viu amb totes les
comoditats. Els factors del benestar a l'Edat Mitjana eren teñir casa, menjar, salut i
diners. Ara hi ha uns indicadors (IDH) que indiquen si a un país es viu bé: el P.I.B.
(la ríquesa d'un país), ¡'educado, l'esperanga de vida, la saiut, ¡'aumentado
(calones). Ara els que teñen el poder (polítics) no son com els nobles i s'escullen
per democracia. També es cobren impostos ais treballadors, pero es fan servir
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(normalment) per obres públícques per tothom. Ara també hi ha vegades en que el
govern no fa cas a la poblado, pero es respecta mes que abans.".

El text n° 5, presenta algunes justificacions que son pertinents i completes quan
exposa com eren les reíacions entre els grups socials:

"Nobles/Pagesos: - els nobles els sotmetien a uns reballs molt durs

els nobles exigien tríbuts ais pagesos

els nobles prometien protecció a canvi del treball

els pagesos treballaven les ierres del nobles, i, a canvi deis seus treballs, ells en
podien disposar d'una part per a conrear el que necessitaven per viure ells i les
seves famílies.

Nobles/clergues: - el nobles donaven diners ais clergues perqué a les seves misses
diguessin que els

senyors feudals estaven a la térra perqué Déu els hi havia posat per
protegir els seus vassalls (estaven allá "per la gracia de Déu".

els clergues estaven protegits per la noblesa i només dedicaven les seves
oracions a aquesta. Tenien el mateix poder que els nobles.

Pagesos/clergues: - els pagesos també conreaven les terres deis clergues, perqué
creien que era el seu

deureja que eren molt creients, i tenien por d'anar a l'infern.

els pagesos tenien els mateixos deures amb el ciergat que amb la noblesa, per
ais pagesos, els clergues eren senyors feudals.

Pagesos/comerciants: - la relació entre aquests dos grups socials era comercial: els
pagesos compraven

ais comerciants, ais mercaders i ais artesans, els seus productes.
Generafment el jornal deis pagesos era tan minso que només els
podien comprar els productes básics: com el pa i algunes teles per
fer-se vestits.

els comerciants eíevaven forga els preus del producte en funció de la demanda,
per aixó moltes vegades els pagesos no podien comprar.

Comerciants/clergues i nobles: - relació comercial, igual que els pagesos, tot i que
també estaven sota

la influencia del poder clerical i noble (eren creients i tenien
assumit que estaven dessota els privilegiáis)"

El text n° 6, quan parla de que cada grup social es dedicava a una cosa o altra per
poder viure, introdueix alguna justificado, per exemple

"- El ciergat: la seva activiíat principal era resar per ells i pels nobles que els
pagaven per a les seves pregarles. També alguns mercaders que es guanyaven bé
la vida pagaven al ciergat per aqüestes pregáries. Entre les seves feines també cal
destacar que estudiaven, llegien, cultivaven aliments, ... Eren en definitiva un grup
social cult."

El text n° 7 introdueix alguna justificado quan parla de les reíacions que s'establien
entre els diferents grups socials i diu:

"Els nobles mantenien una relació amb la pagesia de treball i una mica de dependencia,
ja que si en algún cas els pagesos s'haguessin negat a fer la feina i, per tant, a donar el
que treien de la térra, els nobles no tindrien impostos per cobrar ni ningú que els fes la
feina. Els pagesos, pero, també necessitaven ais nobles, ja que si els pagaven tenien
terres on viure."
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Tipología de les justificacions

Les justificacions poden ser de carácter social, económic i polític o político-religiós.
En el quadre següen posarem alguns exemples d'aquests tipus de justificacions, a
partir de fragments deis textos que acabem de transcriure.
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Tipología de justificacions deis textos deis estudiants. Exemples
Núm.
Text
A

5

6

7

Socials

En general es viu bé, pero h¡ ha una gran
desigualtat en el món actual: ara els pobres son
igua o mes pobres que els de l'Edat Mitjana i els
rics son mes ríes. Al tercer món hi ha gent que es
mor de gana i al primer món la gent viu amb totes
les comoditats.

El clergat: la seva acttvitat principal era resar per
ells i pels nobles que els pagaven per les seves
pregáries. També alguns mercaders que es
guanyaven bé la vida pagaven al clergat per
aqüestes pregáries. Entre les seves feines també
cal destacar que estudiaven, llegien, culíivaven
aliments,... Eren en definitiva un grup social cult.

Económiques

Els factors del benestar de l'Edat Mitjana eren teñir
una casa, menjar, salut i diners. Ara hi ha uns
indicadors (1DH) que indiquen si a un país es viu
bé: el P.I.B (la riquesa d'un país}, l'educació,
l'esperanca de vida, la salut, l'alimentació (calories)

Pagesos/comerciants: la relació entre aquests dos
grups era comercial: els pagesos compraven ais
comercíants, ais mercaders i ais artesans els seus
productes. Generalment el jornal deis pagesos era
tan minso que només els podien comprar els
productes básics com el pa i algunes teles per fer-
se vestits.
Els comerciants elevaven forga els preus deis
productes en funció de la demanda, per aixó moltes
vegades els pagesos no podien comprar

-

Els nobles mantenien una relació amb la pagesia
de treball i una mica de dependencia, ja que si en
algún cas els pagesos s'haguessin negat a fe la
feina i per tant a donar el que treien de la térra, els
nobles no tindrien ¡mpostos per cobrar ni ningú que
els fes la feina. Els pagesos, pero, també
necessitaven els nobles, ja que si els pagaven
tenien terres on viure.

Polítiques o Político-religioses

Ara els que teñen el poder (polftic) no son com els
nobles i s'escullen per democracia. També es
cobren ¡mpostos ais treballadors, pero es fan servir
(normalment) per obres publiques per tothom. Ara
també hi ha vegades que el govern no fa cas a la
població, pero es respecta mes que abans.
Els nobles donaven diners al clergat perqué a les
seves misses diguessin que els senyors feudals
estaven a la térra perqué Déu els hi havia posat per
protegir els seus vassalls (estaven allá "per la
gracia de Déu").
Els clergues estaven protegits per la noblesa i
només dedicaven les seves oracions a aquesta.
Tenien el mateix poder que els nobles
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Grau d'implicació, a partir de la interpretado

En aquesta unitat didáctica entenem per implicado, la interpretado de la situado,
és a dir la valorado que fa el noi o !a noia sobre el grau de benestar deis diversos
grups socials de l'Edat Mitjana, així com quines alternatives proposa, és a dir quins
possibles canvis s'haurien d'haver produít per a que tots els grups socials
haguessin viscut bé.

Analitzem text pertext, comencant per la interpretado de la situació

El text n° 1 és básicament descriptiu i no introdueix cap mena d'interpretació.

El text n° 2 presenta una interpretado de la situació, pertinent pero poc completa.
Posem com a exemple aquest fragment:

"Els pagesos no estaven d'acord de pertányer al grup social on estaven perqué no
vivien bé, els artesans i comerciants varíaven les opinions, uns sí i d'altres no i els
clergues i els nobles, tots o la majoria estaven d'acord perqué vivien molt bé"

El text n° 3 fa una interpretació de la situació pertinent i completa. Vegem-ho:

" A cada grup social l'importaven coses diferents:

Per ais monjos el mes important era la religió i resaven pels nobles que els pagaven
i a vegades per la pagesia.

El mes important per a la noblesa eren les terres i ñqueses, perqué aixó els felá mes
importants i poderosos.

. Ais mercaders el que mes els importava era teñir diners perqué podien aconseguir
el que volguessin

Per ais artesans el mes important era la materia prima perqué amb la materia prima
podien fermés deis seus productes.

Per ais pagesos el mes important eren els camps, perqué depenien d'ells"

Ei text n° 4 també interpreta la situació de manera pertinent i completa.
Transcriurem un fragment de la resposta que dona a la pregunta que es fa sobre si
estaven d'acord amb les seves vides els diferents grups socials:

"Nobles: els agradava molt la seva vida, i vivien molt bé, pero des de la ignorancia.
Cobraven impostos i s'ho passaven bé tot el dia: ballaven, miraven espectacles,
anaven de caga etc. A mes mengen molt bé, vesteixen bé, teñen críats i vivien molt
cómodament si no hi havia guerres. Tanmateix, a les guerres tenien el risc de morir.
El mes important per ells era viure bé"

El text n° 5 és pertinent i complet peí que fa a la interpretació de la situació, ja que
tot ell és una interpretació ben fonamentada. Exposa la situado de cada grup social
peí que fa al trebafl, al poder, a la vivenda, al menjar, ais vestits etc. I acaba cada
bloc amb una frase interpretativa.

Quan parla de la noblesa fa una interpretació agosarada quan diu: "Els aliments els
aconseguien fent xantatge ais pagesos", i conclou amb aquesta frase: "es pot deduir
que eren molt feligos i que estaven satisfets amb la seva forma de vida".

Peí que fa al ciergat, quan parla de la feina que feien interpreta que " es pot dir que
eren els intermediarís entre déu i els humans", i conclou dient "fots ells estaven
conformes amb les vides que duien perqué ells les havien escollit préviament per
iniciativa propia"

De la vida de la pagesia, la conclusió que en dedueix és que ' ells no estaven gens
conformes amb la vida que els havia tocat viure"
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Tant deis comerciants com deis artesans valora que "en general estaven satisfets
amb la seva vida"

El text n° 6 mostra una interpretado de la situado pertinent i completa. Per una
banda pels anundats de cada bloc que representen una valorado propia de la
situado que després explica. Per altra banda per l'opinió que dona sobre el grau de
sartisfacció deis diversos grups socials. Diu així:

"Les coses sempre podien haver estat millor entre els diferents grups socials, ja que
el grau de satisfacció d'aquests grups era molt diferent i variat.

Els pagesos no estaven conformes amb la vida que portaven ja que treballaven
molt a canvi de molt poc, i no sortia a compte.

El clergat a nivell global portaven una vida amb la que estaven d'acord, ja que la
majoria d'ells havien decidit entrar en aquest món.

Els nobles també estaven contents amb la vida que portaven, ja que grácies ais
impostos es consideraven ríes, encara que posaven en perill la seva vida a les
guerres.

Els artesans i mercaders estaven mes o menys conformes ja que la
recompensa al seu treball era mes justa"

El text n° 7 conté una interpretado de la situació és pertinent i complet. Ho expressa
així:

"Hi havia grups socials que estaven a gust amb la seva vida i d'altres que no
ho estaven. Els pagesos eren els que mes es queixaven de la vida que
duien, la trobaven injusta, ja que treballaven molt, es deixaven la salut i la
vida al camp i després no s'enduien res a canvi, mes que poder viure en una
casa i teñir un tros de térra per cultivar.

Els nobles estaven molt a gust amb la vida que els havia tocat viure, no
treballaven, es passaven els dies celebrant testes, anant de caga, fent el que
els agradava i ño havien de pagara ningú

El clergat no es queixava, ja que ells/es mateixos/es havien decidit entrara
ser monjo o monja, per exemple. I ais artesans i comerciants també els
agradava la seva vida, ells treballaven, pero cobraven a canvi, i sobretot
eren lliures"

El text n° 8 fa una interpretado de la siutació pertinent i completa. La deducció que
en fa del grau de benestar és la següent:

"Els pagesos i alguns mercaders/artesans no estaven satisfets amb la seva
vida. Els nobles, el clergat i alguns artesans/mercaders estaven satisfets
amb la seva vida"

Per interpretado de les altematives entenem les propostes de possibles canvis
que s'haurien d'haver produYt per a que tots els grups socials haguessin viscut bé.
Aqui també analitzarem tots els textos.

El text n° 1 no planteja altematives

El text n° 2 planteja el següent:

" Si els nobles no cobressin tants impostos, si haguessin posat un mínim i un
límit de ríquesa, si haguessin fet unes liéis que no les controlessin els
nobles, tothom hagués viscut millor a l'Edat Mitjana"

El text n° 3 ens proposa:
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" Pero tot aixó podia havercanviat si:

Els nobles haguessin cobrat impostos mes petits i proporcionáis a les
collites o no haguessin cobrat impostos

Que tothom pagues impostos i no només els pagesos

Que els pagesos participessin en posar liéis perqué ¡es liéis fossin mes
favorables per a tohtom

Que els nobles treballessin per a ells mateixos i no els pagesos per ais
nobles

Que els pagesos es rebeiessin (tots els pagesos) i els nobles no
tinguessin mes remei que treballar per a ells mateixos"

£1 text n° 4 pianteja les següents altematives quan es pregunta "qué hauría d'haver
canviat a l'Edat Mitjana perqué haguessin viscut millor?:

que els nobles no haguessin cobrat tants impostos

que els nobles haguessin respectat mes els pagesos

- que els nobles haguessin comparta la seva riquesa

- que els pagesos s'haguessin revolucionat contra els nobles, deixant de
treballar

que els nobles haguessin controlat mes les epidémies

que el que manes s'hagués escollit peí poblé

que haguessin viscut mes pacífics i no haguessin fet tantes guerres, ja
que provocaven morís

que els nobles no fossin tant ignorants i es preocupessin mes peí poblé

- que els pagesos cobressin mes

que tots els grups socials protestessin perqué hi hagués mes igualtat"

El text n° 5 proposa aqüestes altematives.

"Que hi hagués un mínim i un máxim de riquesa, que els impostos els pagues
tothom, que aquests impostos anessin destináis a bones causes (com el benestar
social...), que s'establissin liéis favorables per a tothom i no només per a uns
quants, que hi hagués un mateix govern democrátic a tot el món .. I ens passaríem
ñores dient propostes, pero jo aquí només dic les mes rellevants"

En el text n° 6 hi trobem la següent aportado:

A nivell global perqué les coses haguessin anat millor:

Els nobles hauríen d'haver moderat els impostos cobrats ais pagesos, i hauríen
d'haver estat proporcionáis amb la quantitat que es cultivava i mes temps lliure.

Hi hauría d'haver uns mínims de pobresa i de riquesa.

Que tots els grups socials inclosos els nobles paguessin impostos al rei i que
ell els organitzés justament

Que cada grup social s'organitzés per a fer les seves liéis,"

L'estudiant que ha escrit el text n° 7 ens diu que:

"Per a canviar la situado cap a bé a l'Edat Mitjana el que hauría d'haver passat és
que els pagesos s'hauríen d'haver negar a treballar mes i a pagar mes ais nobles si
la seva situado no canviava. Els nobles hauríen d'haver sigut mes comprensius i no
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demanar tant ais pagesos. El clergat hauria d'haver obert les portes mes cap a
aquells bons pagesos que poguessin i volguessin entrar en un monestir. La higiene i
hauria d'haver estat mes notoria i així la salut no se n'hagués ressentit tant. i
L'ensenyament s'hauría d'haver expandit per tot arreu i que tothom tingues ¡
l'oportunitat d'aprendre. La monarquía hauria d'haver caigut"

El text n° 8 presenta aqüestes alternatives: l

t
"Les coses que hauríen d'haver passat perqué totes les persones haguessin viscut bé

son:

Que els nobles no haguessin cobrat tants impostos ais pagesos

Que els nobles tinguessin un máxim de ríquesa , I

Que hi haguessin impostos per tothom, perqué així no haguessin de pagar tant

Que els pagesos fossin mes respectáis" !
L'alumnat, en algunes de les alternatives que aporta, fa una transferencia a l'Edat ¡
Mitjana, del seu propi grau de benestar i planteja diversos tipus de mesures: les que i
fan referencia a la justicia social, les que parlen de participado en l'elaboració de
les liéis i en el control de la seva aplicado, les que plantegen la participado en '
l'elecció deis govemants i en els governs democrátics, i les que proposen l'extensió !
a tothom d'alguns deis drets adquirits en í'anomenat estat del benestar, per
exempie l'ensenyament

Algunes altres alternatives que proposa l'alumnat, en canvi, formarien part de la j
necessária utopia per a la millora de la socíetat. Alguns exemples podrien ser les
propostes que fa de compartir la riquesa per part deis poderosos, que hi hagués un ]

mínim i un máxim de riquesa establerts, no fer guerres, o que no hi hagués |
monarquía. i

Va I ora ció global deis textos

Tal com hem espedficat mes endavant, les preguntes formulades per a escriure els I

textos individuáis son aqüestes:

Quines reíacions s'establien entre els diversos grups socials? I

Quin era el grau de benestar de les persones de l'Edat Mitjana, segons el I

grup social al qual pertanyien? i

- Qué hauria d'haver passat per a qué totes les persones haguessin viscut bé?

Per a donar resposta a aqüestes preguntes es fa necessari escriure una primera j
part del text on es parli de com vivien les persones segons el grup social al qual j
pertanyien, és a dir, on s'especifiqui en qué treballaven, on vivien, qué menjaven,
qué i com aprenien.... Aquesta primera part és básicament descriptiva, pero al
mateix temps serveix de fonament per a validar les explicacions, justiftcacions i
interpretacions posteriors.

Tots els textos utilitzen com a títol el proposat a classe: "L'Edat Mitjana", per tant no
l'anirem repetint al costat del nombre de! text, en l'análisi global que farem a
continuado

Texti
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És un text només descriptiu que es queda en la primera part i no exposa gairebé
res sobre les preguntes formulades. Les descripcions que fa son completes pero
contenen algún error, i hi introdueix molt poques frases explicatives. En general és
un text molt fluixet

Text 2

És un text descriptiu i explicatiu, amb un ¡nici d'interpretació. Conté algún inici
d'interpretació tot i que poc pertinent. Es pot deduir quina és la seva opinió, pero no
l'explicita. Li falla la redacció, ja que té problemes pera construir bé les frases.

Text 3

És un text interpretatiu, fonamentat en descripcions i expücacions completes i ben
redactades. Tant la interpretado de la situado com de les alternatives son
pertinents i completes. La manera com exposa el coneixement aprés demostra que
ha fet una reelaboració de la informado molt encertada, original i creativa

Text 4

Es un text interpretatiu, fonamentat amb descripcions, explicacions i interpretacions.
Interpreta la situació i les alternatives de manera completa i pertinent. L'exhaustiva
primera part, plena de descripcions i explicacions molt completes ens serveix per a
demostrar que les explicacions, justificacions i interpretacions de la segona part son
molt pertinents, en definitiva que el coneixement aprés el té ben organitzat.

Text 5

És un text justificatiu i interpretatiu fonamentat en descripcions i explicacions
completes. Les justificacions que dona son pertinents i completes, ja que és capac
d'interrelacionar molts elements de diverses situacions. La interpretado, tant de la
situació com de les altematives, és completa i pertinent. És un text amb una
estructura molt interessant i original.

Text 6

És un text justificatiu i interpretatiu fonamentat en descripcions i explicacions
completes. Les justificacions que dona están relacionades amb la interpretado.
Interpreta la situació i les alternatives de manera pertinent i completa. És també un
text molt original i creatiu

Text 7

A la primera part de! text fa una explicado global del context i de les relacions
sodals entre els grups molt interessant. És un text justificatiu i interpretatiu,
fonamentat en descripcions i explicacions molt completes. És capac
d'interrelacionar molts elements de diverses situacions en les seves justificacions.
La interpretado que fa de la situació, a part de ser pertinent i completa, és creativa i
original. Les altematives que don també son pertinents i completes.
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Text 8
És un text interprétate. Ha sabut relacionar molt creativament tota la informado. ¡
Les seves descripcions i explicacions son completes, i la interpretado de la situado
i de les altematives també és completa i pertinent. ;

i

Valoració global deis textos

La intencionalitat de les preguntes que es plantegen per a escriure els textos fináis i
és la següent: '

- que siguin capacos de globalitzar els coneixements apresos, establint les
relacions que es produíen entres els diversos grups socials, a partir de
l'exposició de la manera de viure de cada grup.

- que fadn una valoració ben fonamentada del grau de benestar de les j
persones d'aquella época, segons el grup sodal al qual pertanyien, aplicant j
els ¡ndicadors que mostreo el grau de benestar actual, pero situant-los, de i
manera relativa, a l'epoca medieval. \

- que comparin les dues époques, l'edat mitjana i l'época actual, peí que fa a !
les diferencies entre els grups socials que viuen o vivien molt bé o bé, els que !
viuen o vivien regularment bé i els que viuen o vivien malament o molt '
malament '

i

- que es posidonin sobre quins canvis s'haurien d'haver produít, des del seu j
punt de vista actual, per a qué totes les persones haguessin viscut bé,
aplicant les idees que puguin teñir sobre qué significa viure bé i quin dret hi
teñen les persones.

Per tant, el tipus de text que han d'escriure ha de ser alhora explicatiu, justificatiu i .
interpretatiu i han de situar-se en la perspectiva de tots i cadascun deis grups • i
socials de l'Edat Mitjana. i

Per a valorar la completesa i pertinenca deis textos hem tingut en compte si
demostren que cada estudiant expressa el coneixement aprés de manera ben
estructurada, si interrelacionen els diversos apartáis i si demostren una coherencia i
una lógica en les descripcions, explicacions, justificacions i interpretacions.

Tal com es pot comprovar en l'anáitsi i la valoració fetes en aquest document hi ha |
un text que no compleix aqüestes condicions, un altre que les compleix en part i la
resta podem dir que son textos satisfactoris peí que fa al grau de competencia, tant
en el coneixement elaborat com en la manera d'expressar-lo per escrit. No obstant,
hem de teñir en compte que el coneixement que poden reconstruir els nois i les
noies d'aquesta edat sobre l'estudi d'una época histórica, en aquest cas l'Edat
Mitjana, és una aproximado al coneixement que la comunitat científica ha construTt i
segueix construínt. Per tant, les afirmacions poc "verídiques" que hi podem trabar
no les considerem "errors" sino que les cataloguem com a graus d'aproximació al
coneixement actual acumulat.
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Títoi de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

El turisme: el cas de Mallorca

3r d'ESO

Col legi Maris tes les Corts-Sants

Caries García

Context de l'experiéncia
Aquesta proposta d'unitat didáctica recull una de les dues experiéncies realitzades
a 2 grups de Tercer d'ESO a l'escola concertada Maristes Sants-les Corts
(Barcelona) durant el tercer trimestre del curs 2002-2003.

Com a la resta d'unitats didáctiques presentades en aquest grup de trebal! l'objectiu
era experimentar algunes estratégies per ensenyar i aprendre Ciéncies Socials a
partir d'algunes habilitáis cognitivolingüístiques : descriure, explicar, justificar i
argumentar.

Entorn del centre

El Centre concertat Maristes Sants-Les Corts está ubicat al districte quatre de
Barcelona, Les Corts-Pedralbes. Gairebé el cent per cent de l'alumnat procedeix del
centre de primaria que la mateixa institució té al districte III de la ciutat, fet que
provoca que siguin pocs els alumnes que visquin al districte on es troba situat el
Centre de secundaria. Els gruix deis estudiants resideixen ais diferents barris del
districte Sants-Montjuíc i al municipi veí de l'Hospitalet de Llobregat. És un Centre
amb cinc línies i el nombre d'alumnes supera el miler.

Característiques del grup classe

L'experiéncia es va realitzar amb dos grups de trenta-tres i treta-cinc alumnes,
respectivament, de tercer d'ESO. En aquest informe recullim l'efectuada amb el
primer grup. La composició deis grup-classe a tercer d'ESO és heterogénia i, per
tant, amb diversitat de ritmes d'aprenentatge. La immensa majoria de l'alumnat
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manifesta la voluntat de continuar uns estudis de Batxillerat, i únicament tres
alumnes apunten la possibilitat d'optar per un Cicle Formatiu de Grau Mítjá.

És únicament al crédit de Socials que l'alumnat treballa habitualment en grups de
treball cooperatiu. Aquests grups es van organitzar pels mateixos alumnes al primer
trimestre, i el professor ha intervingut molt puntualment per modificar la composició
d'algun d'aquests grups.

Ubicació temporal dins del curs: programado i durada de la unitat didáctica.

Aquesta experiencia es va realitzar en el curs 2002-2003 aprofitant el crédit comú
de Tercer d'ESO que es realitza al liarg de tot el curs académic tres hores
setmanals.

Per qüestions de coordinado entre els diferents professors que comparteixen el
crédit al tercer curs, el tercer trimestre es destina a l'estudi de la Unió Europea,
aprofundir en l'economia espanyola i catalana i en l'organització del territori. Per
tant, únicament una part del crédit es pot destinar al sector tercian i, en particular, al
turisme.

Al crédit es dedica un part d'algunes classes a resituar a l'alumnat i recuperar
continguts treballats amb anterioritat ( en cursos anteriors com en el mateix curs).

Antecedents deí grup respecte d'aquesta experimentació

Aquest grup classe era el primer curs que trebalíava les habilitats
cognitivolingüístiques. En el primer trimestre i al llarg del segon s'havien introduít
progressivament aqüestes habilitats i va ser al tercer quan es va realitzar aquesta
experiencia. Tampoc estaven acostumats a treballar de manera cooperativa i fins i
tot, per alguns era la primera vegada que adoptaven a l'aula una disposició diferent
i deixaven de mirar directament al front de l'aula. Reconeixen que a les classes de
tutoría si que havien assajat algún debat o intercanvi de punts de vista.

Objectius

1. Descriure quins son els principáis fluxos turístics a la costa mediterránia i les
conseqüéncies socials i mediambientals que se'n deriven d'aquest fenomen

2. Analitzar les causes i les conseqüéncies del fenomen turístic

3. Opinar, en el nivell adequat a la seva situado, sobre un fenomen actual
relacionat amb la nostra societat i territori

4. Expressar-se amb un vocabulari específic i propi de Tarea, emprant-lo amb
precisió ¡ rigor

5. Empatitzar amb diferents punts de vista sobre una determinada
problemática

6. Fomentar el treball cooperatiu í la participado a classe

Continguts

Conceptuáis
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1. Qué s'entén per turisme?. Diferents tipus de turisme. Origen dets turistes.
Descripció de l'oferta turística de la costa mediterránia. Zones turístiques del
litoral mediterrani espanyol. Infraestructura hotelera. És positiva Tambada de
turistes a! litoral mediterrani espanyol?. Causes i conseqüéncies del
fenomen turístic al litoral mediterrani.

2. Per qué ha canviat Mallorca?. Quines han estat les transformacions mes
¡mportants?. Com han afectat aqüestes transformacions a les persones i al
mediambient?. Com incideix el turisme d'estiu?. Com incideix Tadquisició de
cases i terres per part deis alemanys?

3. Quines son les diferents maneres de veure Tambada de turistes alemanys a
Tilla de Mallorca?. És possible arribara un consens?

Procedimentals

1. • Comprensió i elaborado d'esquemes i mapes conceptuáis simples

2. Descripció de gráfics, fotografíes i mapes

3. Lectura recíproca de textos i articíes de diari

4. Prendre nota de manera esquemática de documents audiovisuals

5. Redactar textos descriptius, explicatius i justificatius

6. Comprensió i relativització de punts de vista diferents sobre un mateix
conflicte

7. Argumentar opinions personáis

Actitudinaís

1. Sensibilització sobre els impactes ambientáis conseqüéncia de! fenomen
turistic

2. Conscienciar-se sobre les repercussions socials del fenomen turístic

3. Respecte per les opinions i maneres de pensar deis altres

4. Participar amb responsabilitat en el treball cooperatiu
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Títol de la unitat didáctica: El turismo. El cas de Mallorca

Curs: 2002-2003 Nivell: 3r. ESO

Professor-a: Juan Antonio Guzmán, Caries García

Nom del centre educatiu: Maristes Sants - Les Corts

Poblado: Barcelona

Finalitaf s de la unitat didáctica

Conéixer un deis impactes ambientáis mes importants que es produeixen al litoral medíterrani com a conseqüéncia de la transferencia d'un gran nombre de ciutadans d'altres comunitats
espanyoles (turisme interior) i des d'Alemanya (turisme exterior) per desvetllar la consciéncia ecológica en l'alumnat i plantejar alternatives de desenvolupament sostenible tot afavohnt un£
gestió deis recursos que permetí aprofitar-los i, alhora, evitar-ne la destrucció.

Activitat

{només el títol)

1.Presentado del
tema, de la
problemática i
idees prévies.
Qué en sabem del
sector terciari en
general i del
turisme en
particular?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Compartir,
principalment a
nivell oral, qué
saben sobre el
terciari i el
turisme

Continguts (només referenciats)

conceptes procediments Actituds

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Presentado del nou crédit

Destacar la necessítat d'estudíar aquest sector i el
turisme en concret

Exercici de lectura d'un document cartográfic

Discussió interactiva entre el professor i els
alumnes i els alumnes entre ells.

Material: Noticies del diari, mapa amb els principáis
centres emissors i receptors turístics al món i planes
motivadores Ilíbre de text

Problemes

(si s'escau)
Resultats

Resulta
relativament senzil
captar l'atenció de
l'alumnat per lé
temática .
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Activitat

(només el tito!)

2.Comunicado
deis objectius.

Conceptes,
procediments i
actítuds a treballar
a! llarg de la
seqüéncia

3. Comunicació
deis objectius.

Presentado deis
conceptes mes
destacáis

4.Posic¡onament
de l'alumne
davant de la
problemática

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Compartir quins
serán els
objectius
d'aprenentatge
al llarg
d'aquesta unitat
concreta

Subratliar la
importancia del
domini d'uns
conceptes per
poder aprendre

Concretar quin
és el
posicionament
previ respecte
de la
problemática de
manera
individual

Continguts (només referenciats)

conceptes procediments Actituds

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

-Taula de triple entrada amb els conceptes mes
destacats, els procediments a treballar i les actítuds a
desenvolupar.

-En grups petits els alumnes comparteixen el grau de
coneixement deis conceptes presentats

Material: Fotocopia amb la taula

Elaborado conjunta d'un mapa conceptual simple
del sector terciari.

Elaborado conjunta d'un mapa conceptual
corresponent al sector turístic

Material: Dos mapes conceptuáis simples per orientar
l'estructuració deis continguts.

Es demana a l'alumnat que es posicioni davant
d'una problemática concreta. En una fitxa es
presenta un seguit de qüestions per situar-se de
manera raonada i reflexionar al respecte.

Material: fitxa amb el qüestionari corresponent

Problemes

(si s'escau)

Ha estat necessari
simplificar el mapa
conceptual
inicia Iment
dissenyat per
fadlitat
l'aprehensió per
l'alumnat

Resulta .
aconsellable
simplificar encara
mes el qüestionari i
la redacció de les
qüestions (mes
plañeres)

Resultats

El fet de no ser Is
primera vegads
que es fa d'aquestc
forma facilita mol
la feina

Prou satisfactoris
tot i la dificultat que
manifesten tres
alumnes per segui
1'activitat

Els estudiant;
teñen una visié
mott positiva de
turisme com a fon-
de recurso;
económics
desconeixen els
efectes negatius
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Activitat

(només el títol)

5. El nostre
coneixement de
la realitat és
parcial i subjectiu

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2

Continguts (només referenciats)

conceptes

1

procediments

2

Actitud s

5

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quín material s'usa)

Els alumnes treballen en grups petits. A partir d'un
conté i d'un diagrama, cada grup ha de realitzar la
corresponent lectura reciproca i respondre si son
certes unes afirmacions. Aquest exercici doble
intenta evidenciar que determináis filtres
predisposen la nostra percepció i condicionen la
nostra opinió.

També en petit grup s'efectua el comentan d'un
gráfic i una fotografía relatius al fenomen turfstic.

Posteriorment, en grup-classe, es comparteixen les
respostes.

Material: Un full amb el conté i el diagrama. A part, un
qüestionari simple, de veritat o fals.Guia de comentan
d'un gráfic i una il. lustrado

Problemes

(si s'escau)

Falta temps per
donar a tothom la
posibilita*
d'intervenir i
participar

Resultats

El conté resulté
molt entenedor
permet l'alumna
adonar-se
rápidament de le
parcialitat de
nostre
coneixement.

El diagrama resulte
difícil per una par
deis alumnes
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Activitat

{només el tito!)

6-Debatre per
consensuar una
solució

7.El turisme a
Espanya ¡ a
Catalunya:
evolució.oferta,
procedencia,
destinació,
equipaments,
tipus

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2

1

Continguts (només referenciats)

conceptes

1

1

procediments

3

4

1

2

Actitud s

5

5

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Tornem a repassar qué és un debat, qu¡ participa,
les díferents tasques i la seva finalitat

En petit grup treballen qué és un argument. els
diferents tipus d'arguments que han trebaílat a
llengua castellana i catalana i quina és ¡'estructura
d'un text argumentatiu

Uns minuts d'un debat de TV ens serveix per
treballar sobre quina problemática s'argumenta i
quines son les diferents posicions

Un petit article d'opinió del diari ens serveix per
practicar l'estructura del text

Material: full amb els diferents tipus d'arguments
organitzats. Debat de TV gravat (5') i un retall d'article
d'opinió d'un díari

Els alumnes efectúen la lectura recíproca de textos
al respecte del turisme a Espanya i Catalunya.

Posteriorment, individualment, elaboren un
esquema i un resum amb les principáis idees
obtingudes.

Material: Llibre de text

Problemes

(si s'escau)

Manca de temps.
Es fa necessari
prescindir d'alguna
de les activitats per
no obligar-se a un
ritme massa alt
que dificulta el
treure tot el
rendiment a
l'exercici

Cal acabar
d'enllestir la tasca
a casa

Resultats

Suficient.
Básícament grades
a que no es tráete
de la primer?
activitat d'aques
tipus que es fa amt
aquest grup

Interessant, encare
que alguní
alumnes tener
dificultáis en troba
les idees
fonamentals
organitzar-les
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Activitat

{només el títol)

8-Elaborem un
text descriptiu
amb les
característiques
del turisme al
litoral med¡ierran¡
espanyol

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2

7

Continguts ('només referenciats)

conceptes

1

procediments

3

4

Actituds

5

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Primer repassem la base d'orientació per elaborar
un text descriptiu, ja consensuada i treballada el
trimestre anterior.

A continuado, en petit grup, treballem el comentan
del mapa, del gráfic i de la fotografía efectuats en
sessions anteriors. Juntament amb resquema
efectuat deis continguts relatius al tema i la
problemática que ens ocupa

Finalment, ¡ndividualment, redactem un text
descriptiu sobre els fluxos turfstics al litoral
mediterrani.

Material: Base d'orientació per elaborar un text
descriptiu.

Mapa, gráfic i fotografía relatius al litoral mediterrani

Problemes

(si s'escau)
Resultats

Resulta eviden
que l'alumnat VE
ampliant els seus
coneixements
respecte de le
temática
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Activitat

(només el tltol)

9-Per qué ha
canviat Mallorca?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenáats)

1

2

3

4

7

Continguts (només referenciats)

conceptes

1

2

procediments

1

2

3

A

Actituds

1

5

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Guin material s'usa)

fem una correcció/coavaluació del text descriptiu i
possada en comú

un video serveix els alumnes per situar-se davant
de la problemática. Preñen nota en una fitxa de
diferents aspectes.

En petit grup, treballen un article de diari "Una isla
dentro de Mallorca" a partir d'un guió i contrasten
les informacions.

Finalment, de forma individual, redacten un text
explicatiu: "Per qué ha canviat Mallorca?". La base
d'orientació explicativa havia estat treballada arhb
anterioritat.

Material: cinta de video, fitxa de comentan, article de
diari i guió de treball. Base d'orientació text explicatiu

Problemes

(si s'escau)

Seria molt
recomanable torna
a passar la cinta
per completar
alguns aspectes

Resultáis

Es evident que
l'alumnat amplia elí
seus coneixements
i entra en contacte
amb le
problemática i les
diferents
intenctonalitats
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Activitat

(només el títol)

10-Preparem el
debat

11-Escenificado
del debat

12-Redacció d'un
text final

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

1,2

3,4

5,6

7. 8

Continguts (només referenciats)

conceptes

1

3

1,2

3,4

5,6

7.8

procediments

2

3

4

5

6

4

5

6

Actituds .

1

5

1

4

5

1"

2

3

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

-Es fa la correcció/autoavaluació i possada en comú del
text explicatiu

-Individualment, els alumnes es posicionen sobre la
necessitat o no d'endurir les mesures legáis a un
municipi hipotétic per frenar la "invasió" deis turistes"

-Posteriorment, es posicionen en una graella pautada:
representen el problema, e! defineixen, exploren
diferents vies de resolució, conseqüéncies, redacció de
la decisió, avaluado de la proposta.

Material: Proposta de simulado de debat al saló de
plens de Son Cervera amb diferents opinions ' graella de
posicionament corresponent

Es prepara Caula convenientment per efectuar el
debat i s'efectua amb la participado deis diferents
grups.

Material: cada grup aporta el seu guió i altres materials
de suport per respondre a la resta de partidpants

L'alumnat, de manera individual, índependentment
del rol defensat al debat, argumenta el seu punt de
vista en base al full d'orientació ja treballat amb
anterioritat.

Material: Base d'orientació corresponent

Problemes

(si s'escau)

No teñen
problemes
importants per
preparar el seu
posicionament,
pero els resulta
mes complicat
anticipar la
resposta ais
arguments de la
resta de
partlcipants

Resulta impossible
fer-se carree del
debat i deis
aparells
d'enregistrament!

Caldria una sessió
mes per avaluar
els resultats i
compartir les
conclusions

Resultats

La graella resulta
molt útil pe
clarificar e
posicionament
progressivament
ordenar IE
intervenció del grup

Participado proi.
variada
suficientment
argumentada.

Els textos resulter
prou interessants
permeten detecta
un cert domini de
les HCL
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Análisi í valoració deis objectius de la recerca

Objectiu 1
Analitzar les característiques del diáleg a classe

En un primer moment, introduít el tema i la problemática, es demana a l'alumnat ,
que es posicioni a favor o en contra de la problemática amb una qüestió directa i de ¡
resposta tancada. A la pregunta de si consideren positiva o negativa Tambada de •
turistes procedents de diverses ciutats europees ais municipis de sol i platja de les i
Balears, la resposta és afirmativa de manera general; únicament una alumna no ¡
respon afirmativament i un altre alumne interpreta malament aquest interrogant.

En el moment de fer aflorar Íes idees prévies que els alumnes teñen sobre el tema i i
de deixar dar on es vol arribar - un pensament reflexiu i crític- ens va semblar !
oportú convidar l'alumne a reflexionar respecte de qui ha contribuít a que s'hagi |
forjat una determinada idea o representado respecte de la problemática. I

La detecció de qui ¡ del com pot ajudar a reorientar el procés d'ensenyament - '
aprenentatge si es detecten idees explícites divergents amb la ciencia com a '
possibles causes de dificultáis i errors en la percepció deis alumnes. '

Amb una qüestió intercalada en les primeres dinámiques mirem de detectar si i
l'alumnat és conscient de quina persona, circumstáncia o fet ha pogut influenciar en ¡
el seu punt de vista actual. ,

El criteri d'acceptabilitat es limita a constatar si l'alumne té consciéncia de la ¡
procedencia del seu posicionament, és a dir, reconeix i explícita de manera oberta '
la influencia o influencies rebudes que han pogut condicionar el seu punt de vista. '
És considerat un error consignar que la propia opinió és fruit del propi pensament, I
en abstráete. I

Valoració

Una persona ha obviat la resposta a aquesta qüestió.

Dos alumnes no han interpretat correctament qué es demanava.

Els alumnes responen a la qüestió amb un ventall ampli de procedéncies: els
mitjans de comunicado ocupen un lloc destacat i un segon grup de respostes
apunten Tobservació de la realitat i l'experiéncia personal; la influencia deis familiars
també resulta important.

Algunes respostes (iteráis son : "He arribat a aquesta conclusió perqué a la tele han
dit que un 63% deis diners son deis turistes que visiten, s'hi no vinguessin tants
turistes hauriem de pagar uns impostots mes cars de lo que son actualment";
"Trabo que la gent ha de vindre, perqué el nostre país rep molts beneficis del
turisme. Aixó ho se perqué ho diuen per la tele i ademes no hem tractat a classe"; o
del tipus "Jo, he estat a petits munidpís, i he vist que els estrangers, venen amb
molts diners per gastar, i es molt favorable per ais llocs on s'hi están. Ademes he
sentit i llegit en diversos llocs que Espanya gairebé viu del turisme, i mes aquest
estiu que ha fet mal temps i no van haver-ni molts turistes disposats a pagar diners,

La justificado i l'argumentació en Ciéncies Socials 150



i s'ha notat" ; o " Perqué he anat de turista a alguna ciutat i m'he deixat bastants
diners". Finalment, del tipus "Ma germana fa molí poc va anar amb la Universitat a
Mallorca en vaixell i quan va vindre va comentar que h¡ havia molta gent, gent que
son anglesos i alemanys, etc.".

Resta prou ciar que els alumnes donen una gran fiabüitat ais mitjans de
comunicado.

En alguns casos és evident una errónia interpretacio de la font d'informació per part
de l'alumne, fins arribar a entendre la noticia de manera contraria.

També ens ha semblat oportú incloure en aquesta primera fase de la recerca de
manera explícita una dinámica per subratllar que els nostre coneixement de la
realitat és parcial i subjectiu. A partir d'un conté i d'un diagrama, en grups petits els
alumnes realitzen una lectura recíproca, valoren si les afirmacions redactades en un
full son certes o falses i arriben a les seves conclusions. Aquest exerdci intenta
evidenciar que determináis filtres predisposen la nostra percepció i condicionen la
nostra opinió.

El conté resulta molt entenedor i permet l'alumnat adonar-se rápidament de la
parcialitat del nostre coneixement.

El diagrama resulta mes difícil per una part deis alumnes.

Objectiu 2
Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació i les pautes
de treball

Per a poder consensuar amb els estudiants qué enteníem per descriure, per
explicar, per justificar i per interpretar, creiem que era necessari partir d'una base
d'orientació o guia de treball. Per tant, havíem preparat una base d'orientació per a
cada una de les competéncies lingüístiques. (Veure a l'annex....)

Aquesta base d'orientació ens adonarem de seguida que era massa complicada
pels estudiants, en canvi fou molt útil com a punt de referencia del professor. Com
es pot veure a la graella descriptiva de la unitat didáctica, es tractava de pactar o de
posar-nos d'acord en el que entendríem tots per: descriure, explicar, justificar i
interpretar.

Per aconseguir l'acord i perqué els estudiants entenguessin les característiques de
cada tipología de text es va treballar en grups de tres o quatre nois i noies a partir
de la següent pauta:

descriure

Qué és Qué

no és

explicar

Qué és Qué

no és

justificar

Quéés Qué

no és

interpretar

Quéés Qué

no és

Va I ora ció
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Várem comprovar les dificultáis que tenien per diferenciar cada una de les
tipologies, incloses les que aparentment son mes fácils, com son la descripció i
('explicado, ja que son les que normalment es traben en els Itibres de text Veiem
alguns exemples extrets de la transcripció del treball en grup:

Professora (P). Descriure, qué és?

- Alumne (A). Explicar una cosa

P. Diguem un exemple

- A. Explicar detalladament una cosa, dient les característiques

P. Ara tu has dit "explicar", estem descrivint....

- A. Enumerar les característiques

Com a punt de partida, les bases d'orientació emprades a classe van ser les
preparades per altres membres del grup de treball. Les diferents pautes d'orientació
i fitxes d'autoavaluació s'havien introduít al llarg de la primera i segona avaluado.

Al tercer trimestre, un cop tomades a presentades i díscutides amb l'alumnat, es va
procedir a la seva adaptació al tema i a la problemática que ens ocupava en
ocupava. També va ser necessari tornar a simplificar alguns deis criteris inicialment
conté mplats.

Per afavorir la comprensio de les diferents tipologies textuals es van repassar els
materials treballats per l'alumnat a les classes de llengua - castellana i catalana - ,
es van presentar exemples textuals elaborats amb anterioritat per ells mateixos i es
van analitzar fragments de llibres i diaris.

La descripció es va concretar en els fluxos turístics al litoral mediterrani espanyol
per situar la importancia del turisme a l'actualitat, els principáis centres emissors i
receptors, el nombre de turistes que visiten l'estat, eís tipus d'allotjament, els
atractius turístics de la mediterránia i alguns problemes derivats d'aquesta activitat
económica.

Aquesta activitat es va realitzar a partir de la lectura cooperativa, ('elaborado
d'esquemes, les explicacions i la descripció previa d'un mapa, un quadre estadístic i
unes fotografíes.

Uns articles de diari i una cinta de video treballats de manera individual i en petit
grup van servir els noís i noies per completar la seva documentado i redacta un text
explicatiu per respondre a la qüestió : Per qué ha canviat Mallorca?.

Objectiu 3
Preparar el debat. Aprofundir en el coneixement del tema

Per a poder justificar cal teñir un bon coneixement del tema, cal teñir prou elements
per a justificar i interpretar amb suficients raons i arguments. La justificado permet
trobar les raons ultimes d'alló que es pretén comprendre, i que es poden aplicar a
situacions semblants encara que estiguin allunyades en el temps i en l'espai. Els
arguments han de ser sólids, coherents, pertinents, precisos i científics.
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En aquest punt queda evident que els estudiants no teñen prou coneixement per a
poder justificar. Els alumnes es van adonar que calia continuar treballant, buscant
nous materials, noves fonts d'informació i sobre tot saber treure conclusions de tot
el que havíen treballat. Per expressar aquesta comprensió, que podríem considerar
mes rigorosa, havien de respondre a la qüestió: "el per qué"? deis "per qué" que ja
havien treballat tant de manera oral com per escrit.

Finalment calia opinar i prendre postura respecte del conflicte, és a dir, calia
construir la seva interpretado del conflicte. Els textos que correspondrien a Ea
justificado i a la interpretado els varen fer al final del tema, després del debat

El quadre resum de resquema sobre el quai várem trebaliar i que considerem válid
com a base d'orientació general, tant peí professorat com per l'alumnat és el
següent es pot veure a l'annex....

No menys cert és que a l'ensenyament secundan cal crear la necessitat de
defensar opinions. Aquesta afirmado pot semblar intempestiva a principis deis
segle XXI i dins d'un estat democrátic. Pero son molts els alumnes que prefereixen
restar a l'anonimat, trebaliar mecanicament en l'incógnit. No és fácil a segon cicle
de TESO crear la necessitat de parlar davant deis companys, crear la necessitat de
reflexionar, crear la necessitat d'escoltar els altres per descobrir el matís i la
intencionalitat, potenciar la crítica constructiva i rautocrítica. Encara mes quan
aqüestes capacitats no han estat treballades amb anterioritat i suposa un
compromís, quan no un trauma, per tots aquells alumnes que han restat amagats a
l'aula durant anys. Cal eradicar la indiferencia i la manca de plantejaments
personáis donat que fomenten la pérdua d'interés pels plantejaments i les opcions
deis altres.

Per tant, sembla forca interessant dedicar una part deis esforcos a ocupar-se de
qué és un debat, ,qui participa, els diferents rols i, molt important, la seva finalitat. El
repte és preparar adequadament l'alumnat per debatre, predisposar-lo prudent i
autocríticament per arribar a l'actitud que Popper (1997) sintetitzava amb la frase
"Pot ser que tu tinguis rao, jo podría estar equivocat". L'objectiu d'aquesta situado
didáctica no és en darrer terme, convencer els altre, sino també teñir una actitud
prou responsable per escoltar les raons de la resta de participants i valorar-les.

L'activitat es concreta en trebaliar els diferents tipus d'arguments que han treballat a
llengua castellana i catalana i tomar a inddir en quina és l'estructura d'un text
justificatiu i com argumentar. Uns minuts d'un debat enregistrat d'un debat a
televisió ens serveixen per treballar sobre quina problemática s'argumenta, quines
son les diferents posicions ¡ quins arguments fa servir cada protagonista. Un breu
article d'opinió del diari ens serveix per practicar la corresponent estructura del text.

Una proposta de simulado de debat al saló de plens d'un municipi imaginan" i una
graella ens va permetre posicionarels nois i noies sobre la necessitat o no de frenar
Tambada de turistes procedents d'Europa i, en concret, d'Alemanya. S'hi troben
representáis com a col.lectius l'assodadó de pagesos, els promotors turístics i
intermediaris locáis, un grup nacionalista, els ecologistes, els treballadors d'aquest i
altres sectors económics i, finalment, l'equip de govern local.

Objectiu 5
Análisi deis textos fináis
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Els textos que s'analitzaran a continuado corresponen a la última activitat del tema. j
Tal com s'explica en la graella descriptiva de la Unitat Didáctica, cada estudian*
havia de redactar un article d'opinió com a síntesi del que s'havia treballat sobre
Tambada del turisme alemany a Tilla de Mallorca. Es tractava de fer un text \
justificatiu complet i ben estructurat \

Per fer l'análisi també s'han escollit set textos. En el següent quadre es recull !
aquesta análisi. (

(*) No es va donar Toportunitat d'escollir títol. S'havia d'ajustar al punt de vista
personal, i de forma q'uasi general es limiten a explicitar el seu posicionament a
favor o en contra de Tambada de turistes alemanys a Mallorca a Tactualitat. I

i

Valorado general i
i

Per fer la valorado deis textos elaboráis pels estudiants al final de! tema ens i
fixarem en el quadre resum. Cada columna correspon a cada un deis ítems i
analitzats , i seguint aquest mateix criteri es fan les següents valoracions.

i

Tito!
En tots els textos s'ajusta al tema, pero no es va donar Toportunitat d'escollir títol. i
Es tractava de redactar un article d'opinió i Talumnat va limitar-se a explicitar i
clarament el seu posicionament a favor o en contra de Tambada de turistes '
alemanys a Mallorca a Tactualitat. I

La concreció del títol permet una primera constatado. De manera unánime, amb
una sola excepció, els nois i noies canvien el seu posicionament respecte de l'inici i
de la seqüéncia. Si en un primer moment tothom veu com a positiva Tambada de ¡
turistes procedents d'Alemanya i la resta d'Europa, al final de la seqüéncia només
un alumne considera positíu el fenomen, i amb matisos.

Presentado del tema

No tots els textos comencen amb una situació del tema. ,

Uns sí que ho fan: ]

"A Tactualitat la gent fa turisme a escala mundial. Els principáis centres receptors \
que busca la gent son: América del Nord, Europa i Japó. Encara que ara només ens
centrarem a Europa i especialment a Espanya. El turisme espanyol es basa en les
seves costes í en la seva principal ciutat, Madrid. Pero ara pariarem de Mallorca,
que és també un deis principáis fluxos turístics en Tactualitat.

A Mallorca sempre hi ha hagut un gran turisme de masses, pero quasi sempre era
per estar-se durant tes vacances. Pero ara han vingut els alemanys i per quedar-se.
Ara ja es pot treballar a distancia i el transport cada vegada és mes rápid. La gran
majoria de vegades, aquests turistes son mes rics, ja que el seu país está mes
desenvolupat, i a les seves empreses de venda de pisos el que els interessa és
comprar el pis barat i vendre'l molt car" (Text 1)

Altres textos s'ocupen directament de la problemática:
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"L'arribada massiva d'alemanys a Mallorca comenca a preocupar ais mallorquins, ja
que están invadint. Aquesta invasió provoca tant aspectes negatius com positius..."
(Text 7).

Tipologies de les justificacions

Les justificacions son de carácter polític, social, económic, cultural i mediambienta!.

- Carácter económic: " Provoquen revolucions en el mercat immobiliári ..."
"Donen treball temporal de poca qualitat..." " Les feines que ofereixen son
estacionáis ..." "Provoquen una especulado del sol..." Teñen una demanda poc
segura...""(...) pressionen els pagesos oferint-lis una gran suma de diners que
ells no puguin rebutjar..."

- Carácter cultural : " Pérdua d'identitat..."" els están treient la seva cultura, les
seves arrels i la seva Mengua " " (...) molts no parlen mallorquí, ni volen integrar-
se ".

Carácter mediambiental: " (...) a mes els alemanys es fan mansions de luxe en
espais verds, i i enmig de camins, almenys podrien respectar una mica la
naturalesa..." " Les conseqüéncies en l'ámbit mediambienta! son també molt
greus. S'han edificat finques al litoral, pero ara el fenomen també arriba a
l'interior. S'han destruít zones verdes per a fer vivendes i en algunes de les
terres deis pagesos ja no s'hi cultiva" " (...) es provoquen greus impactes
ambientáis".

- Carácter social : " (...) per ais joves que busquen pis per emancipar-se tot aixó
provoca un greu problema, ja que al veure que la gent no els hi vol vendré
l'habitatge perqué els hi paguen massa poc i que no poden lluitar contra l'alt
poder adquisitiu deis alemanys, decideixen mancar de l'illa".

- Carácter polític : (...) les administracions sembla ser que hi están a favor, tot i
que Tactual alcalde d'una de les poblacions afectades pensa que el turisme és
una activitat favorable a la illa tot i que en la seva mida justa ...","(...) i per últim
les administracions que están a favor perqué cadascú és lliure de vendré o no
les seves finques".

En algún cas es consigna quines han estat les fonts d'infonmació per construir-se
una opinió personal:

- " Jo, personalment em posiciono en contra (...). La meva posició contraria ha
estat donada a partir de dades recollides en articles, videos, treballs,
estadístiques,..." (Text 7)

Grau d'implicació a partir de la interpretació

Respecte a la interpretació de les alternatives:

- " (...) es pot frenar l'arribada de turistes alemanys o que ells facin un esforc
adaptant-se a la nostra cultura i llengua. Podrien fer centres culturáis i botigues
amb productes alemanys i mallorquins i baixar el preu de les vivendes per tal de
que el jovent de l'illa pogué comprar alguna casa. També hi hauria d'haver unes
Neis sobre el medi ambient, de construcció d'edificis de tal manera que els
turistes respectessin la natura i s'integressin ala nostra cultura".
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(...) Per aixó estic en contra de Tambada massiva d'alemanys a l'illa de
Mallorca. Cree que si s'hi volen quedar, el mínim que podrien fer és aprendre
l'idioma i respectar les tradicions locáis. També haurien de menjar aliments
mallorquins i utilitzar servéis d'allá. En conciusió, ja que no podem parar
Tambada deis alemanys, hauríem d'intentar que s'adaptessin si es venen a
viure o que vinguessin mes repartits al llarg de Tany"

"... S'hauria de posar alguna llei per aturar aquesta ocupado"

"...una altra alternativa seria posar en marxa académies especialitzades en
Taprenentatge del mallorquí pels interessats en aprendre'l, ja que hi ha molts
establiments alemanys que es paria exclusivament Talemany".

"...també crearía espais on es barregessin i hi hagués mes contacte entre ells,
de manera que els mallorquins no veiessin en els alemanys uns rivals, sino uns
veíns".

"(...) potser les administracions haurien de posar un límit a aquesta arribada"

Conclusions o valoracions globais deis textos fináis analitzats

Es va demanar ais estudiants la redacció d'un article d'opinió on es justifiques com
a positiva o negativa Tambada de turistes procedents de diverses ciutats europees
- alemanys, majoritáriament - ais municipi de sol i platja de Mallorca i que creien
que calta fer segons el seu posicionament.

D'acord amb la tasca assignada, tots els textos deis estudiants son textos
justtficatius i interpretatius.

Com a constatacions complementarles destacaría:

Majoritáriament els alumnes s'han posicionat de manera contraria a com ho
van fer a la fitxa inicial.

Fruit del debat i la confrontado, els alumnes gradualment enriqueixen el seu
raonament amb noves evidencies i admeten dubtes en el seu pensament.
D'una resposta simplista i estereotipada es progressa envers un pensament
mes conscient i complex de la realitat.

Els alumnes no defensen únicament en la seva interpretado final una sola tesi,
sino que son capacos de veure que cap té tota la rao. Si en un primer moment
es posicionen incondicionalment a favor de Tambada de turistes, posteriorment
matisen la seva interpretado, accepten part de les raons deis companys i, en
aquest cas, majoritáriament canvien la seva interpretado.

L'afumnat es mostra mes prudent en els judiéis i possibilita la coexistencia
d'altres opcions i opinions.

El treball a! voltant de la parcialitat i la subjectivitat del propi coneixement i ta
necessitat d'escoltar el punt de vista deis companys i la necessitat d'explicitar el
punt de vista persona!, ha donat els seus fruits.

Malgrat el cost de temps que comporta, resulta evident la necessitat de fer
repassar i repetir els diferents exercicis per treure mes profit de les bases
d'orientació i les fitxes d'autoavaluació i coavaluadó.
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Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

La globalització

3r d'ESO

ÍES Ramón Casas (Palau-Solítá i Plegamans)

Miquel Sánchez

Aquest treball s'inclou dins del curriculum comú deis alumnes de 3r d'ESO. El punt
de partida és el llibre Ciéncies socials, geografía Marca 3 de l'editorial Vtcens Vives,
i concretament els temes:

Tema 7: Agricultura, ramadería i pesca.

- Tema 8: La industria i els espais industriáis.

- Tema 9: L'espai deis servéis. El desenvolupament del turisme.

Tema 10: el corriere i els transports.

Tema 11: La globalització: cap a un sistema mundial.

L'objectiu d'aquest treball és integrar dins del curriculum comú les habilitáis
cognitivolingüístiques: DESCRIPCIÓ, EXPLICACIÓ, JUSTIFICACIÓ I
ARGUMENTACIO. A partir d'aquí, el que s'ha realitzat son una serie de treballs
específics per poder treballar aquests aspectes dins deis temes que marca el llibre.

Aquests treball es va dur a terme a I'IES Ramón Casas i Carbó de Palau-solitá i
Plegamans, poblado d'uns 11.000 habitants que es troba al Valles Occidental entre
Sabadell, Santa Perpetua de Mogoda i Caldes de Montbui. Aquesta poblacíó está
experimentan* un fort creixement demográfic ais darrers anys amb persones
vingudes de Tarea mes propera a Barcelona, i també ais darrers anys amb
persones de fora de l'estat espanyol, especialment del Marroc i Sud América.
Aquest creixement, amb tots els problemes que comporta també s'ha vist reflectit,
com no podia ser d'una altra manera al centre.

El grup d'alumnat amb e! qual es treballara aquest tema está format per 25 nois i
noies de 3r d'ESO. En general el seu funcionament com a grup és fluix, ja que la
majoria del grup té poques ganes de treballar i aprendre, arrossegant a aquells que
teñen mes ganes de treballar. Així mateix, el niveil general no és massa elevat, i ni
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hi ha alumnes que puguin i vulguin servir de recolzament ais seus companys, fet
que es va notar molí en el moment d'efectuar el debat. Aquests alumnes, mai
havien realitzat una experiencia semblant.

L'experiéncia es va realitzar al llarg de la segona avaluado.

Tant els objectius com els conceptes que s'indiquen en aquest treball fan referencia
únicament a aquells treballs específics que s'han realitzat per integrar dins del
curriculum les habilitats congnitivolingüístiques, es a dir, que no hi ha cap referencia
a objectius i continguts que formen part del llibre de text amb el qual treballaven els
alumnes.

Objectius

1. Conéixer els diferents factors i elements que formen el paisatge agrari.

2. Reconéixer diferents tipus de paisatges a partir de fotografíes.

3. Estudiar, comparar i contrastar les dades obtingudes de diferents fonts
d'informació directa (enquestes, treballs de camp, etc.) i indirecta (vídeos,
imatges, obres d'art, etc.),

4. Localitzar les zones geográfiques on es practica l'agricultura dé mercat i
de subsistencia

5. Elaborar ¡ndiVidualment textos justificatius-argu.mentatius a partir d'una
pauta donada o elaborada pels alumnes.

6. Elaborar en grup pautes per poder dur a terme textos de carácter
justificatiu-argumentatius.

7. Analitzar les noves tendéncies de la localítzació industrial i les relacions
que s'estableixen entre paísos desenvolupats i subdesenvolupats.

8. Conéixer els desequílibris en les relacions comerciáis nord/sud i l'efecte
negatiu d'aquest comerg en els paísos en subdesenvolupats o en vies de
desenvolupament.

9. Sensibilitzar sobre la situado de pobresa al Tercer Món i el paper negatiu
que han jugat els paísos desenvolupats en aquesta situado.

10. Analitzar les causes de la globalització económica a escala planetaria i
identificar íes grans regions económiques que controlen ('economía mundial ¡
els principáis moviments que s'oposen a la globaíització.

11. Elaborar i saber interpretar correctament diversos instruments de. treball
geográfic i historie com les gráfiques, les taules, els quadres estadístics...

12. Ser capa? de buscar informado a diverses fonts, analitzar aquesta
informado i desenvolupar un treball sobre un tema que es pugui plasmar de
diverses maneres: un text, una explicado oral a Caula, o un mural.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuáis.

1. Agricultura.

1.1. El sector primari. Els paisatges agraris.
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1.2. L'agricultura de subsistencia i de mercat.

2. La industria i els espais industriáis.

- 2.1. Localització de la industria al món.

3. El corriere.

- 3.1. El comer? internacional actual.

- 3.2. El comercjust

4. La globalització: cap a un sistema mundial.

Procediments

1. Análisi, interpretado i comparado de fotografíes sobre el paisatge agrari.

2. Análisi i comparado de textos escrits.

3. Elaborado de textos justificatius

4. Elaborado d'esquemes a partir d'un text.

5. Análisi de les noves tendéncies de localització industrial i de les
conseqüéncies a partir de diversos textos.

6. Elaborado d'un guió i un text justificatiu-argumentatiu a partir de l'exemple
de l'empresa Nike.

7. Análisi de les relacions comerciáis nord/sud a partir de diversos textos sobre
el comercjust.

8. Preparado i elaboració d'un mural.

9. Preparado i participado en un debat sobre la globalització

Valors, normes i actituds.

1. Interés per conéixer els aspectes positius i negatius de la globalització,

2. Sensibilització sobre el desigual desenvolupament económic i social al món.

3. Assumir la necessitat que som nosaltres, els habitants deis paísos
desenvolupats, els que tant de manera col.lectiva com individual hem d'intentar
de buscar altematives per contribuir a la soludó de la problemática deis paísos
del Tercer Món.

4. Reconeixement de la necessitat d'adoptar mecanismes per millorar la
qualítat de vida ais paísos pobres.

5. Actitud crítica davant de certes practiques de les grans empreses.
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Tftol de la unitat didáctica: ELS SECTORS ECONÓMICS: LA GLOBAUTZACIÓ

Curs: 2002-2003

Professor-a; MIGUEL SÁNCHEZ

Nivell: 3r ESO Nom del centre educaíiu: ÍES RAMÓN CASAS I CARBO

Poblado: PALAU-SOLITÁ I PLEGAMANS

Activitat

(només el titol)

1. El paisatge
agrarj.

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1,2

Continguts (només referenciats)

conceptes

1.1.

procediments

1

Actituds

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Explicado d'una fitxa per poder analitzar,
interpretar ¡ comparar els elements i factors que
formen un paisatge agrari.

Comentarí en gran grup, en petít grup i
individualment de diversos paisatges agrarts.

Material:

Fitxa d'anáüsi.

Fotografíes de paisatges agraris.

Problemes

(si s'escau)

• Els factors humans
impliquen uns
coneixements que moltes
vegades els alumnes no
posseeixen.

Resultats

Els resultats son satisfactoris
peí que fa ais elements
factors físics, ja que elí
alumnes després d'analitza
diversos paisatges, sor
capacos de distingir els
diferents elements i factors
fisics.

El resultat no és tar
satisfactori pe) que fa ais
factors humans, ja que
l'alumne té molts dubtes i no I
queden clars els conceptes.

La justificado i l'argumentació en Ciéncies Socials 161



Activitat

{només el tltol)

2. Agricultura
de
subsisténci
a i de
mercat.

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

3,4,5

Continguts (nomos referenciats)

conceptes

1.2.

procediments

2,3

Actituds

2,3,4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Veure un vídeo sobre ('agricultura ais paisas
desenvolupats i respondre un qüestionari.

Veure diapositives sobre agricultura ais paTsos en
vies de desenvolupament ¡ comentar.

Analitzar dos entrevistes a agricultors, un de
Franca í l'altre de Costa Rica. Els alumnes en
grups de dos treballaren una entrevista i ompliran
una fitxa. Posteriorment en grups de 4 (un grup
haurá treballat una entrevista i l'altre grup una
altre), compararan els resultáis obtinguts i ompliran
una fitxa.

Elaboració d'un text comparant les característiques
deis dos tipus d'agricultura seguint una pauta
donada.

Autocorrecció del text a partir d'una fitxa

Material:

Video: "L'agricultura a la CEE. L'hort l'any 2000".

Diapositives sobre agricultura a paTsos
subdesenvolupats.

Entrevistes a agricultors i fítxes per buidar
aqüestes entrevistes.

Esquema per elaborar el text.

Graella de autocorrecció

Problemes

(si s'escau)
Resultáis

Els resultats obtinguts amt
aquesta activitat son forcé
satisfactoris, ja que perrne
treballs amb materíais mol
diversos i el treball en grup i e
treball de reftexió individual
d'autocorrecció.
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Activitat

(només el títol)

3. Noves
tendéncies
de la
localització
industrial

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

5,6,7,11, 12

Continguts (només referenciats)

conceptes

2.1.

procediments

2,3,4,5,6

Actituds

2,4,5

Proces d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Treballar un text i un esquema sobre l'empresa
Nike que es troba a la página 165 del llibre de text.

Treballar altres textos sobre les causes de les
noves localitzacíons industriáis i les seves
conseqüéncies sobre els paísos del Tercer Món.

Elaborado de les pautes per elaborar un text
descriptiu, explicatiu, justificatiu i argumentaíiu
sobre la localització industrial. Aqüestes pautes
serán elaborades pels alumnes en grups de 4, i
postenorment es fará una posada en comú per tal
d'elaborar una única pauta

Finalment, els alumnes en grups de 4-5 buscaran
informació sobre el treball infantil i hauran de fer
una breu exposíció a classe explican! on hi ha mes
explotado infantil, quins tipus d'explotació infantil hi
ha, quines son les causes que expliquen aquesta
situado, quins son els responsables i qué es podría
fer per evitar aquesta situado.

Material:

Text i esquema página 165 llibre de text.

Textos, grafios i dibuixos sobre la localització
industrial i la deslocalització de la producció.

Problemes

(si s'escau)
Resultáis
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Activitat

(només el títol)

4. El corriere
internacional
actual: Comer?
just?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

8,9,11,12

Continguts (només referenciats)

conceptes

3.1,3.2

procediments

7,8

Actitud s

3,4,5

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Els alumnes treballaran diversos textos sobre la
composicíó del preu del plátan, els criteris del
comen; just i el proteccionisme deis palsos del
nord en el cas del sucre

El treball es completará amb la recerca de mes
informado i l'elaboració d'un mural sobre el tema.

Tot aquest procés es fará a partir del treball en
grup.

Material:

Textos d'Intermon-oxfam:

Quant i qué es queda el sud?

Criteris de comerc just.

El proteccionisme del nord: el sucre.

Problemes

(si s'escau)

Les dades en que es
basen els textos que
s'han treballat
corresponen a l'any
1995. Possiblement, es
podrien trobar textos amb
dades mes actuáis.

Resultáis
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Activitat

{només el títol)

5. La
global ització:
cap a un
sistema
mundial.

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

5, 9, 10

Continguts (només referenciats)

conceptes

4

procediments

2,3,9

Actituds

1,2,3,4

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Deteccló d'idees prévies: de manera oral, a classe
es van plantejant diverses preguntes per veure el
grau de coneixement que teñen els aiumnes sobre
el tema.

Lectura d'algun text sobre qué és la globalltzació,
les seves causes, conseqüéncies,...

Debat:

Preparado del debat: Es van dedicar dos sessions
a que els diferents grups que Intervenien en el
debat poguessín preparar-ho. Cada alumne
disposava d'un text per treure la Informado
necessária per defensar els seus punts de vista.

Realltzació del debat: tlndrá un format televlslu,
amb dos presentadors, que Introdulran el tema i
actuaran com a moderadors; públic que tindrá un
temps (15-20 mlnuts) al final del debat per plantejar
preguntes o bé donar la seva opinióp; I dos grups,
un defensará la globalització i l'altre no.

Cada membre de! grup es presentará amb un nom
ftcticf i un carree: Membre d'una ONG, membre del
Banc Mundial, del FMI, periodista...

Acabat el debat, cada alumne elaborará un text en
el qual fací una descrlpció, explicado, justificado I
argumentado sobre el tema de la globalització,
seguint una pauta donada.

Material:

Textos sobre la globalització. el Fórum de Davos i
el Fórum de Porto Alegre.

Problemes

(si s'escau)

El tema, és complex i a
mes

els textos que es van
donar ais aiumnes (tot i
ser de diaris o de llibres
de text), presentaven
dificultáis, per la qual
cosa s'han de reduir i
simplificar per tal que els
aiumnes puguln extreure
de manera mes fácil les
Idees

Resultáis

El resultat del debat va se
forca negatiu, ja que
prácticament no hl va have
debat, sínó que els diferents
partlcipants es van limitar e
exposar les seves raons peré
sense ser capacos de rebatre
ais altres i per tant fer ur
auténtic debat.

Pensó que la solucló a
problema está en dedica
alguna sessló mes a treballa
el tema i a preparar el debat
reduir i simplificar els textos
per fer-los mes entenedors.

(En el material que s'h£
presentat, la majorla deis
textos han estat reduíts
simplificáis).

Tot I aixó, també s'ha d'lndica
que els textos elaborats pels
aiumnes delxen veure ur
coneixements que en el deba
no es van posar de manífest.
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Análisi i valoració deis objectius de recerca

Objectius d'aprenentatge
(Conceptuáis i proced¡mentáis)

Objectius recerca Activitats

I.Verbalitzar el qué saben o el qué
creuen saber sobre l'agricultura de
subsistencia i de mercat i sobre la
globalització.
2. Comunicar i pactar, els sabers que
aprendrem del tema i el que aprendrem
a fer.

1. Analitzar les característiques
del diáleg a classe
a. Analitzar les característiques del
diáleg entre la mestra i els
estudiants per fer . aflorar les
percepcions que els alumnes teñen
sobre les migracions.
b. Consensuar els temes a treballar,
i explicitar que hem d'aprendre a
parlar i escriure ciéncies socials:

Diáleg de la professora
amb tot el grup classe:
- Activitats 2 i 5 de la
graella descriptiva de la
unitat didáctica.

Descriure,
argumentar

explicar, justificar i

3. Consensuar qué entenem per:
descripció, explicado, justificacio i
argumentado
4. Entendre les causes de les noves
localitzacions industriáis i les seves
conseqüéncies sobre els paísos del
Tercer Món.

2. Dissenyar, consensuar i validar
les bases d'orientació i les pautes
de treball
a. Dissenyar les bases d'orientació
de cadascuna de les tipologies
textuals. Consensuar les pautes de
treball amb els estudiants.
b. Validar les bases d'orientació

pro posa des i les pautes
consensuades, per elaborar els
textos a partir del material que cada
estudia nttreballa

- Activitat 3 de la graella
descriptiva de la unitat
didáctica.

5. Analitzar diversos textos que ens
permetin aprofundir en el tema de la
globalitzado des de diversos punís de
vista, per tal de poder elaborar raons i
arguments complets i pertinents.

3. Preparar el debat. Aprofundir
en el coneixement del tema
a. Proposar estratégies didáctiques i
activitats per aprofundir en el
coneixement del tema i teñir raons i
arguments fonamentats per
justificar, interpretar i argumentar.

- Activitat 5 de la graella
descriptiva de la unitat
didáctica.

6. Saber argumentar els punts de vista i
donar raons sobre les diverses
posicions respecte del tema de la
globalització tant a favor com en contra

4. Fer i analitzar el debat
a. Pactar una base d'orientació per
la preparado immediata del debat.
Orientar la manera de formular un
punt de vista i les raons o els
arguments que el fonamenten
b. Valorar la tipología d'arguments o
raons , així com la seva pertinenca i
completesa

- Debat del grup classe:
El debat s'estructurará
com un debat televisiu
amb presentadors,
participants en el debat i
públic.

8. Elaborar una síntesi general del
debat

5. Análisi deis textos fináis
a. Valorar la completesa ¡ la
pertinenca, peí que fa al tema i a les
competéncies lingüístiques que
utilítza.
b. Valorar la correcció del text peí
que fa a l'estructura.

- Elaborado d'un text de
manera individual en el
qual es fací una descripció,
explicado, justificado i
argumentado sobre el
tema de la globalització.
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Objectiu 1
Analitzar les característiques del diáleg a classe.

La utilització del diáleg obert amb el grup ctasse per tal de detectar el que saben els
alumnes sobre el tema proposat es va realitzar en dos fases de rexperimentació:

En primer lloc es va reaíitzar abans de comencar a treballar el tema de l'agricultura,
en el qual, es volia incidir en les diferencies entre l'agricultura de mercal i de
subsistencia, es passará un vídeo sobre l'agricultura ais paísos desenvolupats
"L'AGRICULTURA A LA CEE. L'HORT L'ANY 2000" amb un qüestionari sobre el
mateix i posteriorment es passaran i es comentaran unes diapositives sobre
l'agricultura ais paísos subdesenvolupats. El treball sobre aquests dos tipus
d'agricultura es va completar amb 1'análisi de dos textos que corresponen a dos
entrevistes realitzades a un agricultor de Costa Rica i un altre de Franca, a partir
deis quals els alumnes han de treballar en grups de dos, de quatre i de manera
individual, elaborant finalment un text a partir d'un guió donat i que posteriorment
s'avaluará a partir d'una fitxa d'autocorrecció.

Valoració: En un principi, eis alumnes no teñen unes nocions clares sobre que
significa agricultura de mercat o de subsistencia i de quines poden ser les seves
característiques, pero una vegada encetat el diáleg, a mida que anaven sorgint
idees i els alumnes desenvolupaven els conceptes sobre aqüestes agricultures es
podia observar que els seus coneixements eren bastant amplis. Aquest fet, va
quedar palés de manera molt mes evident quan després de veure el vídeo sobre
¡"agricultura de mercat i fer un qüestionari per fixar conceptes vam passar a parlar
en exclusiva de l'agricultura de subsistencia abans de passar les diapositives, ja
que entenien de forma forca clara que aquesta agricultura era el contrari de
l'agricultura de mercat.

En segon lloc, també es va realitzar aquest diáleg inicial en la detecció d'idees
prévies sobre el tema de la globalització abans de comencar a preparar el debat.
Aquesta vegada, el professor va anant plantejant diverses preguntes de manera
oral a la classe, com per exemple:

. Qué és la globalització?

. Quins son els grups antiglobalització? Qué pretenen?

. Quins son els globalitzadors? Qué pretenen?

. qué és el Fórum económic de Davos? Qué és el fórum social de Porto Alegre?

.Heu sentit parlat d'alguna manifestació antiglobalització?

- . Etc.

Valoració: En aquest cas, el diáleg no va ser tan positiu, ja que els coneixements
previs sobre el tema eren molt escassos i no va ser un diáleg gaire motivador pels
alumnes, per la quai cosa, seria millor plantejar e! diáleg a partir d'un qüestionari per
escrit que els alumnes puguin treballar primer en petit grup, buscant fins i tot
informado en el llibre de text, per després iniciar un díáleg entre el conjunt de la
classe.
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Objectiu 2
Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació i
les pautes de treball.

Abans de comengar a treballar en l'elaboració d'una base d'orientació, es va
treballar el guió amb el qual es va elaborar el text sobre l'agricultura de subsistencia
i de mercat, ja que en aquell guió es tenia com a punt de partida les preguntes:

a. Qué passa?

b. Per qué passa?

c. Quines son les raons?

d. Qué penses?

Amb aixó es pretenia que l'alumne fos capac d'entendre, assimilar i consensuar que
vol dirdescriure, explicar, interpretar i argumentar.

A continuació, es donava una graella amb una serie de preguntes genériques
(annex 1) a partir de les quals els alumnes en petits grups s'haunen de plantejar
preguntes concretes sobre et tema que ens ocupava que era el de la localització
industrial, i concretament l'exemple de l'empresa Nike. Una vegada que cada grup
havia treballat aqüestes preguntes, es feia una posta en comú on cada grup
exposava els seus resultáis, el professor anava anotant a la pissarra i a partir d'aquí
s'elaborava una pauta a seguir per tot el grup a l'hora de fer un text descriptiu,
explicatiu, justificatiu, i argumentatiu sobre el problema de la localització industrial a
partir de l'exemple de la Nike, (annex 2)

Quin és el problema?

En qué consísteix?

- Explica qué passa?

- Quins tipus de causes
interven en?

- Quines conseqüéncies
té?

- A quins collectius o
grups humans afecta?

- En quines teories o
coneixements es
fon a menta?

Amb quina
problemática mes global
té a veure?

- Quines son les causes
profundes?

-Qué en penseu?

Quines raons
justifiquen el vostre
punt de vista?

- Quines solucions o
alternatives proposeu?

DESCRIPCIO EXPLICACIO JUSTIFICACIO ARGUMENTACIO

- Qué és Nike?

-A qué es dedica?

- On es sitúen les
seves fabriques?

- Treballen nens en
aqüestes fabriques?

- Quant cobren els
treballadors de Nike?

Quins son els

- Per qué Nike sitúa les
seves fabriques en
paísos
su bd es en vol u pats?

- Per qué ni ha treball
infantil en aquests
paísos?

- Per qué els seus sous
son tan baixos?

- Per qué hi ha aquesta

Quins son els
responsables
d'aquesta situado
d'explotació laboral?

- Quina relació hi ha
entre l'explotació
laboral i la confrontado
paísos rics i pobres?

- Quines son les
causes profundes de la

- Quina és la meva
opinió sobre aquesta
situado?

- Quines son les raons
per expressar aquesta
opinió?

- Quines solucions es
poden proposar?
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DESCRIPCIO

ingressos anuals de
Nike?.

- Quina és la situado
laboral deis
treballadors?

EXPLICACIO

diferencia entre eís sou
del trebaliador ¡ el preu
finaldel producte?

- Per qué la situació
laboral deis treballadors
en aquests pa'ísos és tan
dolenta?

JUSTIFICACIO

situació de pobresa
deis paísos del Tercer
Món?

ARGUMENTACIO

Objectiu 3
Preparar el debat. Aprofundir en el coneixement del tema

Per tal de poder preparar el debat de manera que l'alumnat tingui un bon
coneixement del tema per poder interpretar, justificar i argumentar es van treballar
diversos textos per tal que els alumnes tinguessin una base teórica per saber qué
és la globalització, en qué consisteix, quins grups en preñen part a qui i com afecta.

Preparado del debat

El debat seguirá un format televisiu, amb presentadors, participants en el debat i
públic. Així, es dividirá la classe en 5 grups:

1. Dos presentadors

2.Un grup d'aiumnes 5-6 que participaran en el debat defensant les idees deis
grups antiglobalitzacíó

3. Un grup d'aiumnes 5-6 que participaran en el debat defensant les idees deis
grups globalització

4.El públic, que es dividirá en dos grups amb els alumnes restants.

- Cada alumne tindrá un text) que parlará sobre el tema. S'haurá de llegir el text
de manera acurada i extreure la informació que cregui convenient En el cas del
presentadors tindran uns textos sobre la globalització i sobre el fórum económic
de Davos i e! fórum social de Porto Alegre a partir deis quals hauran de preparar
la presentado del debat i alguna pregunta per comencar el debat i per realitzar
al llarg del debat si és necessari; Els grups participants en el debat hauran de
buscar en els seus textos eis elements favorables a les seves posicions i els
arguments que els pugutn servir per atacar les idees deis seus adversaris; En el
cas del públic, hauran de busca preguntes per reaiitzar ais participants en el
debat.

Un cop llegits els textos de manera individual, els alumnes es posaran el grup
per tal de prepara el debat.

Realització del debat

- Els presentadors, que tindran un nom inventat, hauran de presentar el debat
introduint que és la globalització i que son el fórum de Davos i Porto Alegre, i
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plantejaran la pregunta per comencar el debat. Al llarg del debat, hauran
d'actual també com a moderadors.

Al principi del debat cada integrant deis dos grups es presentaran amb un nom i
carree triat per ells (per exemple: empresaris, periodistes, membres d'ONG,
membres del FMI, del Banc Mundial...)-

Al final del debat s'han de deixar uns 15 minuts per tal que el púbiic pugui
participar en el debat, plantejant preguntes o bé donant la seva opinió

Objectiu 4
Fer i analitzar el debat

El debat com a tal no va existir, ja que els participants es van limitar a exposar les
seves raons pero sense ser capacos de rebatre ais altres i per tant fer un auténtic
debat.

En una xerrada amb el grup posterior al debat, aquest va indicar que el tema els era
forca complicat per tal de poder buscar com rebatre les afirmacions que feien els
membre de l'altre grup i que per aixó práctícament no hi havia existit debat.

Pensó que la solució al problema está en dedicar alguna sessió mes a treballar el
tema i a preparar el debat i reduir i simplificar els textos perfer-Ios mes entenedors.

(En el material que s'ha presentat, la majoria deis textos han estat reduTts i
simplificáis).

Per tant, el resultat del debat va ser forca negatiu. Tot i aixó, també s'ha d'indicar
que els textos elaboráis pels alumnes deixen veure un coneixements que en el
debat no es van posar de manifest.

Objectiu 5
Análisi deis textos fináis.

TITOL

S'ajusta al tema?

Es creatiu?"

PRESENTACIÓ DEL TEXT.

Sitúa el tema?

Com?

Aspectes positius i
negatius de la
globalització

Si

No

Si

Localització
industrial. L'empresa
Nike

Si

No

Si

L'agricultura a
paisos diferents

No

No

Si
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Descripció

Enumerado

Explicació

Generalització

GRAU DE CONEIXEMENT
DEL TEMA

Descripció. Es completa?

Explicació. És completa?

Justificació.

És pertinent?

És completa?

GRAU D'IMPLICACIO

Interpretado de la situació

És pertinent?

Es completa

Interpretado de les
alternatives

És pertinent?

Es completa?

CLASSIFICACIÓ DEL TEXT

Aspectes positius i
negatius de la
globalització

X

Si

Bastant, pero no
totalment

Si

Si

Si

Si

No dona alternatives,
ja que indica que és
perfecte

ÉS un text que es
podría classificar
básicament com
justificatiu i
interpretatiu

Localització
industrial. L'empresa
Nike

X

Si

És una explicació
torga embolicada

Si

Si

No

No

No

No

És básicament un text
descríptíu i amb un
cert grau de
justificació.

L'agrícultura a
pa'isos diferents

X

Si

No gaire, falta algún
element

Si

No

És una interpretació
mínima i poc pertinent

No

No

No

Es tracta "d'un text
básicament descriptiu

Valoració deis textos

Els tres textos aquí analitzats corresponen a tres moments de desenvolupament de
la unitat didáctica:

- El text sobre la globalització es situaría a final de la unitat didáctica i correspondria
a un text que es va realitzar després d'intentar realitzar un debat sobre el tema, que
ja s'ha explicat anteriorment. Aquest text, mostra com ja he indicat anteriorment que
el grau de coneixement sobre el tema que no es va manifestar en el debat oral, si
que es manifesta a nivell deis textos escrits que es van elaborar per part deis
alumnes.

- El text sobre l'empresa Nike es va realitzar a la part central de fa unitat didáctica a
partir d'una base d'orientació que havia estat elaborada i consensuada pels
alumnes a partir d'una proposta inicial del professor.

- El text sobre l'agricultura es va realitzar a l'inici de la unitat didáctica a partir d'un
guió elaborat peí professor amb l'objectiu de fer un text descriptiu, explicatiu,
justificatiu i interpretatiu.
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Títol:

En dos deis tres textos es considera que el títol s'ajusta al tema i ens indica que es
tractará en el text. Al tercer text, es considera que no s'ajusta al tema.

Peí que fa a la creativitat, no es considera que cap deis tres sigui creatiu, ja que
indiquen el tema genéric sobre el qual s'ha treballat.

Presentado del tema:

S'ha valorat que tots tres textos sitúen el tema en la seva presentado, pero a nivel!
únicament descriptiu, sense que en aquesta presentado hi hagi cap tipus
d'explicació.

Grau de coneixement del tema:

Peí que fa al grau de coneixement del tema, veiem que tots tres teñen una
descripció completa, la qual cosa mostra que aquest nivell que per altra banda és el
mes senzill sembla ja adquirit pels alumnes.

L'explicació ens tots tres casos no és totalment completa i fins i tot segons com en
algún text está poc clara.

La justificado és pertinent en tots tres casos, pero no es completa en els tres.

Grau d'implicació:

Peí que fa al grau d'implicació de l'alumne, es a dir, l'opinió que l'alumne té sobre el
tema que es treballa i com ha estat reflectida en el text, podríem considerar que en
general aquesta és baixa, ja que al text sobre la localització industrial prácticament
no existeix, al text sobre ('agricultura és mínima i només al text sobre la globalització
es dona una interpretado de la situado, encara que no es donin alternatives, per
considerar que és perfecte.

Una possible explicado a aquest fet, es que el text sobre la globalització es va
elaborar després d'un treball per fer un debat sobre el tema, aspecte que cree que
afavoreix que l'alumne pugui desenvolupar millor la seva opinió personal sobre el
tema.

Classificació del text:

Partint d'una classificació en quatre apartats ( descriptiu, explícatiu, justificatiu i
interpretatiu), tots tres textos son forca descriptius. El text sobre ('agricultura es
quedaría básicament en aquest nivell, ja que els altres aspectes teñen poc pes dins
del text. El text sobre la localitzadó industrial es pot considerar descriptiu-justificatiu,
ja que d'ona un conjunt de raons que son bastant completes i pertinents sobre la
situado plantejada. El text sobre la globalitzadó, es pot considerar justificatiu-
interpretatiu, ja que ens dona raons i argumenta diversos aspectes favorables a la
globalització.
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Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

L'explotació laboral infantil

3r d'ESO

ÍES Escola Industriáis (Sabadell)

Dolors Bosch, Montserrat Casas i Neus González

Context de l'experiénica

La proposta d'unitat didáctica que es presenta recull una experiencia realitzada a
tres grups de 3r curs d'ESO a I'IES Escola Industrial (Sabadell) durant el curs 2001-
2002.

En aquesta experiencia es pretenia experimentar algunes estrategies básiqués per
ensenyar i aprendre les habilitáis cognitivolingüístiques de: descriure, explicar,
justificar, interpretar i argumentar.

Entorn del centre

LIES Escola Industrial de Sabadell está ubicat en la zona céntrica de Sabadell. Té
mes de mil estudiants. Els estudiants son del barri, pero també hi ha. alguns
procedents de zones perifériques, especialment del barri de Torre Romeu

Característiques del grup classe

L'experiencia es va realitzar amb tres grups de 17 estudiants cadascú de tercer
d'ESO. La composició deis grups-classe és heterogénia per decisió expressa del
centre, amb diversitat de ritmes d'aprenentatge i diversitat d'interessos. Aquesta
diversitat permet que els estudiants amb certes dificultats aprengui deis seus
companys a través del treball cooperatiu i de grup, i alhora, aquells que no teñen
dificultats aprenen a viure, a comprendre i a respectar la diversitat.

Ais tres grups hi havia estudiants de la Unitat d'Adaptació Curricular (UAC). La
classe estava organitzada en grups de treball heterogenis, de 4 a 5 estudiants, amb
diversitat de ritmes d'aprenentatge, d'equilibri entre sexes i de diversitat
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d'interessos. Aixó significa que els grups de treball es van organitzar a proposta de
les professores.

Ubicació temporal dins del curs: programació i duració de la unitat didáctica

Es va realitzar en el curs 2001-2002 aprofitant un crédit variable anomenat "La
Geografía deis Conflicíes. Educado per la Pau", realitzat al llarg del tercer trimestre.

En la primera part del trimestre, totes les classes van treballar el mateix conflicte:
"L'explotació laboral infantil", i es van donar les pautes de com treballar un conflicte.
Es van dedicar 14 hores lectives al seu desenvolupament

En la segona part, els estudiants havia de triar i proposar un conflicte o problema
social rellevant per al seu estudi. Aquest cop, els grups es van organitzar lliurement
segons el conflicte que pretenien treballar, cosa que va implicar que els grups es
configuressin segons les afinitats i els interessos personáis.

Antecedents del grup respecte d'aquesta experimentado

Aquest crédit es realitza des de fa anys, encara que la selecció deis conflictes, o
deis problemes, canvia cada curs en fundó deis interessos deis estudiants i de la
problemática sociopolítica de! moment. Pero malgrat tot, l'eix vertebrador sempre és
el conflicte com a concepte social clau que serveix per estudiar problemes
socialment rellevants i significatius pels estudiants. Pero peí que fa a aquests grups-
classe en concret, era el primer cop que treballaven les habilitáis
cognitivolingüístiques. Pero, si estaven acostumats a funcionar en grups de treball
(treball cooperatiu), perqué una de les professores havia estat amb ells a 1r d'ESO,
on també es treballava així.

Objectius

1. Distingir entre treball i explotado laboral i entendre les característiques del
conflicte que genera l'explotació laboral infantil.

2. Comprendre les causes i les conseqüéncies de l'explotació laboral infantil.

3. Saber justificar i interpretar amb raons pertinents completes i convincents per
qué hi ha explotado laboral infantil.

4. Saber argumentar els punts de vista o les idees deis diferents agents que
intervenen en el conflicte.

5. Analitzar i entendre com actúen els diferents organismes internacionals per
intentar resoldre aquest conflicte.

6. Proposar actuacions individuáis i collectives per erradicar l'explotació laboral
infantil.

7. Fomentar el treball en grup i la participació a classe.

Continguts

Conceptuáis

1. Qué s'entén per explotado labora! infantil? Diferencies mes importants entre
el treball deis nens i nenes i l'explotació laboral infantil. Causes i
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conseqüéncies de ('explotado laboral infantil. L'explotació laboral infantil al
mon. Hi ha hagut explotado infantil en altres moments de la historia?
(recordem els nens i les nenes treballant a les fabriques téxtils del Valles).

Per qué diem que l'explotació laboral infantil és un conflicte? Lesiona els
Drets deis Infants? Qué es pot fer per lluitar contra l'explotació laboral
infantil? Intervencions de les administradons, d'organitzacions no
governamentals (ONG) i de campanyes de participado ciutadana.
Alternatives a l'explotació: Comer? just.

7. Hi ha maneres de veure i d'entendre l'explotació laboral infantil
segons els diferents implicáis en aquest conflicte?

Procedimentals . ¡
i

1. Comprensió i elaboració de mapes temátics. j

2. Recerca, selecció i classificació d'informació. . ;
i

3. Comprensió, interpretado i síntesi de textos escrits. '

4. Redacció de textos descriptius, explicatius, justificatius i interpretatius . ¡

5. Comprensió i relativització de punts de vista diferents sobre un mateix
problema .

6. Argumentado de les opinions personáis i de grup. i

Actitudinals

1. Conscienciació i sensibilització sobre la situado de marginado, explotació i
injusticia deis nens i nenes. í

2. Rebuig a les. desigualtats i a les injustícies i capacitat de prendre !
compromisos personáis i collectius d'intervenció.

3. Valorado positiva deis Drets deis Infants i deis Drets Humans.
i

4. Respecte per les opinions i maneres de pensar deis altres. '
5. Participado i responsabilitat en el treball en grup.
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Curs: 2001-2002 Nivell: 3r ESO

Professor-a: Dolors Bosch, Montserrat Casas, Neus González

Nom del centre educatiu: ÍES Escola Industrial

Poblado: Sabadell

Finalitat/s de la unitat didáctica

Conscienciar i sensibilizar sobre la situado de marginado, explotado i injusticia que pateixen milers d'infants al Planeta

Activitat

(només eltítol)

1 . Detecció
d'idees prévies:
qüestionari
individual

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Verbalitzar el qué
saben o creuen
qué saben sobre
¡'explotado
laboral infantil

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

-

Procedí-
ments Acti-tuds

-

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa)

Indivídualment, cada
estudian! emplena per escrít
el qüestionari.

Es comenta oralment les
respostes en el grup-classe, i
es van introduint alguns
continguts que es treballaran
al llarg de la unitat didáctica.

Material; fotocópies del
qüestionari.

Problemes

(si s'escau)

Cap destacable

Resultats

Els estudiants teñen uns
visió molt simple, senzille
i acotada de la vivénci.
deis infants explotáis.

No consideren e
conflictes en la sevE
globalitat.
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Activitat

(només el títol)

2. Comunicació
d'objectius

3. Realítzació de
les "Bases
d'orientació"

Objectius
d'aprenentatge

(només
referencíats)

Comunicar i
pactar (si s'escau)
el que aprendrem

Consensuar qué
entenem per
descrípció,
explicado,
justificado i
interpretado

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

-

Les habilitáis
cognitivolingüístiques

Procedi-
ments

Elaborado de
pautes per
realitzar les
producción s
escrítes

Acti-tuds

El con sen s
com a eina
que facilita i
possibilita
el treball en
grup

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa}

Es comenta oralment en el
grup-classe la proposta
d'objectius conceptuáis,
procedimentals i actitudinals i
es consensúa.

Material: fotocopia deis objectius
en forma "aprendrem a...".

En grups de treball (4-5
estudiants) sintenta establtr
el qué és i el qué no és
cadascuna de les habilitáis
cognitivolingüístiques.

En grup de treball s'intenta
consensuar els passos básícs
a seguir per fer un text
(=Bases d'orientació).

Material: fotocopia de la graella
"Qué és, qué no és".

Problemes

(si s'escau)

Cap destacable

La percepció inicial
és que sembla que
s'está fent una classe
de Mengua i no de
ciéncies socials

Resultáis

Es va aconseguir le
implicado deis estudiante
en el seu prop
aprenentatge

Es va constatar que le
descripció, l'explicació, Is
justificado i \z
interpretado no sor
sinónims.
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Activitat

(només el tito!)

4. Elaborado deis
textos
descriptius,
explicatius,
justificatius i
interpretatius
sobre la Savita,
el Ben, el
Marcelo i la
Dori.

5. Revisió deis
textos elaborats

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenaats)

1

2

7

1

2

7 "

Continguts (només referenaats)

Concep-tes

1

1

Procedi-
ments

3

4

3

4

Acti-tuds

1

5

5

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa)

Individualment, cada
estudiant fa un text descriptiu,
explicatiu, justificatiu í
¡nterpretatiu a partir del seu
material.

En el grup de treball cada
estudiants exposa els seus
textos i els problemes que ha
trobat.

Material: cada estudiant del grup
de treball té la fotocopia de la vida
d'un deis personatges (Ben, Dori,
Savita ¡ Marcelo).

Es formen grup nous.
reunint-se els estudiants que
han treballat el mateíx text-
personatge i posen en comú
els textos.

Els reelaboren per acabar
fent un, que hauria de ser el
millor possible.

Material: els textos que cada
estudiant ha produít.

Problemes

(si s'escau)

Es va demanar que
fessin textos
diferents, pero és
preferible fer un únic
text on els parágrafs
marquín la diferencia
entre descripció,
explicado, justificado
i interpreta ció.

Cap destacable.

Resultáis

Els mateixos estudiante
van constatar que per fe
el text justificatiu ens ve
faltar mes informado.

Els estudiants var
adonar-se de les
diferencies entre le
descripció, l'explicació, lé
interpretado i Is
justificado. I ho posen er
práctica.

La justificado i l'argumentació en Ciencies Socials 178



Activitat

(només el títol)

6. Elaborado d'un
mapa temátic
sobre
l'explotació
laboral infantil
al món, per
sectors.

7. Comparado de
les xifres i
comentan crftic

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenáats)

1

2

1

2

Continguts (només referencíats)

Concep-tes

1

1

Procedi-
ments

1

2

1

2

Acti-tuds

1

1

5

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa)

Individualment, cada
estudiant confecciona un
mapa temátic sobre
l'explotació laboral infantil, a
partir de la informado que té.

Material: fotocopia del planisferi
de Peters, fotocopia de les dades
estadfstiques que es disposen i
textos sobre la distríbució per
sectors de l'explotació laboral
infantil.

En grups de treball es
comparen els mapes i es
completen, amb l'objectíu de
millorar-los.

Material: els mapes que cada
estudiant ha confeccionad

Problemes

(si s'escau)

Cap que sigui
destacable

Cap destacable

Resultats

Es va fer un mapa on es
representava la situacic"
mundial de l'explotacic
laboral infantil, forcé
complet.

Aquesta activitat els VE
engrescar forca i var
millorar el mapa amt
mes informaciC
complementaria que var
tro bar.
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Activítat

(només el títol)

8. Presentado i
visionat del
vídeo "24 hores
al día"

9. Reatització d'un
qüestionari i
comentan
posterior

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

2

3

4

1

2

3

4

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

1

2

3

1

2

3

Procedi-
ments

2

2

5

Acti-tuds

1

2

1

2

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quín
material s'usa)

El grup-classe veu el video,
tot explicitant que no s'han de
prendre notes, perqué
l'objectiu és que centrin la
seva atenció en les imatges
(augmentar el grau d'atenció i
de percepció visual).

Material: Sala de vídeo i la cinta
"24 hores al dia".

Individualment. han de
respondre al qüestionari,
immediatament després de
veure el video.

En el grup-classe es
comenten oralment les
respostes que cada estudiant
ha fet, per poder completar el
máxim possible les respostes
donades.

Material: fotocopia del
qüestionari.

Problemas

(si s'escau)

Cal teñir en compte
les necessitats
técniques i d'espai
per veure un vídeo.

No va donar temps
de fer-ho, i es va
decidir incorporar-ho
a l'activitat núm. 10

Resultáis

Va ser un vídeo massE
llarg i de ritme lent. Pe
tant, caldria fer uns
selecció i fer un muntatge
nou.

Es van ampliar el;
coneixements de les
diverses cares de
l'explotació laboral infantí
i la postura de I'OIT.
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Activitat

(només el Uto!)

10. Análisi de la
vulnerado deis
Drets deis
Infants

11. Análisi de les
alternatives a
l'explotació
laboral infantil:
el comen; just

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1

3

5

6

7

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

2

2

Procedi-
ments

2

3

5

2

3

Acti-tuds

1

3

2

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa)

En grups de treball, Elegir i
analitzar la Declarado deis
Drets de l'lnfant.

En grup de treball, valorar
quin o quins de tots els drets
es vulneren en cadascun deis
casos presentats.

En el grup-classe es
comenten oralment els
resultats obtinguts per cada
grup de treball.

Material: fotocopia de la
Declarado deis Drets de l'lnfant i
fotocopia deis diferents casos
d'explotació laboral infantil.

En grups de treball. analitzar
les diverses alternatives que
les ONG proposen a
l'explotació laboral infantil.

En el grup-classe valorar
oralment les diferents
alternatives que existeixen.

Material: fotocopia de diferents
materials d'ONG,
campanyes, etc.

Problemes

(si s'escau)

Cap destacable

Les respostes
tendeixen a ser
"políticament
correctes".

Resultats

Es va constatar que
l'explotació laboral infanti
vulnera tots els Drets
deis Infants, excepte e
dret a teñir nom (tots els
infants en teñen un)

Accepten els principis de
corriere just i el boicot é
empreses que practiquer
l'explotació labora
infantil, pero es
distancien quan el:
implica renunciar a le
seva "realitat consumista'
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Activitat

(només &l tftol)

12. Elaborado d'un
mural sobre
l'explotació
laboral infantil
amb tot el
material recollit
fins al moment
(no es va fer)

13. Preparado i
realització del
debat
(empresaris,
infants
explotáis, ONG,
societat civil)

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Aquesta activitat
no es va fer per
falta de temps

4

5

6

7

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

-

3

Procedi-
ments

-

5

6

Actí-tuds

-

4

5

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quín
material s'usa)

-

Cada grup de treball, que
interpreta a un deis agents
implicats en l'explotació
laboral infantil, ha de preparar
els seus arguments per
defensar el seu
posicionament davant de la
resta

Material: tot el dossier treballat
fins al moment, i mes material
complementan que poden portar
els estudiants.

Problemes

(si s'escau)

-

Els és relativament
fácil preparar-se els
arguments del seu
posicionament, pero
teñen problemes per
contraargumentar

Resultáis

-

Van ser capacos de
trobar ¡ explicita
arguments per defensa
el seu posicionament
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Activitat

(només el títol)

14. Elaborado d'un
article
periodístic
sobre
l'explotació
laboral infantil

15. Elaborado d'un
qüestionari
final de reflexió

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

Tots, és una
activitat
d'avaluació
sumativa

Aquesta activitat
no es va fer per
falta de temps

Continguts (només referenciats)

Concep-tes

Tots

Procedi-
ments

4

5

6

Acti-tuds

2

3

Procés d'ensenyament-
aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin
material s'usa)

Individualment, cada
estudiant ha de redactar un
article periodístic a partir d'un
breu guió orientatiu sobre
l'explotació laboral infantil, on
apareguin les causes, les
conseqüéncies, alternatives...
i especialment la seva
interpretado. El text comenca
a fer-se a l'aula, pero s'haurá
d'acabar a casa.

Material: fotocopia del guió
orientatiu.

-

Problemes

(si s'escau)

Cap destacable

~

Resultáis

Els textos son forc£
bons, ja que es po
comprovar el domini de
les habilitáis
cognitivolingüístiques i e
grau de coneixemen
sobre l'explotació labora
infantil

--
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Análisi i valoració deis objectius de la recerca

Objectius d'aprenentatge

(Conceptuáis
procedí mentáis)

Objectius recerca
Activitats

1. Verbalitzar el qué saben o el
qué creuen saber sobre
l'explotació laboral infantil

2. Comunicar i pactar, eís sabers
que aprendrem del tema i el que
aprendrem a fer.

1. Analitzar les característiques del
diáleg a classe

a. Analitzar les característiques del diáleg
entre la mestra i els estudiants per fer
aflorar les percepcions que els alumnes
teñen sobre l'explotadó laboral infantil.

b. .Consensuar els temes a treballar, i
explicitar que hem d'aprendre a parlar i
escriure ciéncies socials: Descriure,
explicar, justificar, interpretar, justificar i
argumentar

Diáleg de la professora
amb tot el grup classe

3. Consensuar qué entenem per:
descripció, explicado, justificado
i interpretado

4. Entendre les característiques
del conflicte que genera
I'explotado laboral infantil i
comprendre les seves causes i
les seves conseqüéncies.

5..Aprofundir en la comprensíó
de l'explotació laboral infantil.
Entendre les característiques de
cada tipología textual

2. Dissenyar, consensuar i validar les
bases d'orientació i les pautes de
treball

a. Díssenyar les bases d'orientació de
cadascuna de les tipologíes textuals.
Consensuar les pautes de treball amb els
estudiants.

b. Validar les bases d'orientació
proposades ¡ les pautes consensuades,
per elaborar els textos a partir del material
que cada estudiant treballa

- Treball en grup reduTt ( 3-
4 estudiants). Elaborar les
pautes per redactar els
textos.

Treball individual:
Elaborado deis textos:
descriptiu, explicatiu,
justificatiu i interpretatiu

- Treball en grup reduTt.
Revisar els textos fets
individualment. Elaborar
un text escrit en grup

6. Aprofundir en la comprensió de
l'explotació laboral infantil. Era
necessari buscar mes
informado, per poder elaborar
raons i arguments complets í
pertinents.

3. Preparar el debat. Aprofundir en el
coneixement del tema

a. Proposar estratégies didáctiques i
activitats per aprofundir en el coneixement
del tema i teñir raons i arguments
fonamentats per justificar, interpretar i
argumentar.

Veure les activitats 6, 7, 8,
9, 10, de la graella resum
de la Unitat Didáctica

7. Saber argumentar els punts
de vista, les idees i les
actuacions deis diferents agents
que intervenen en el conflicte.
Proposar actuacions individuáis
i/o collectives per eradicar
l'explotació laboral infantil.

4. Fer i analitzar el debat

a. Pactar una base d'orientació per la
preparado immediata del debat. Orientar
la manera de formular un punt de vista i les
raons o els arguments que el fonamenten

b. Valorar la tipología d'arguments o raons
, així com la seva pertinenca i completesa

-Cada grup de treball
representa un deis agents
implicats en el conflicte i
prepara el debat des de la
seva perspectiva.

-Realització del debat,

8. És una síntesi general del
tema treballat.

5. Análisi deis textos fináis

a. Valorar la completesa i la pertinenga, peí
que fa al tema i a les competéncies
lingüístiques que utilitza.

b. Valorar la correcció del text peí que fa a
l'estructura.

Activitat d'avalúa ció
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Objectiu 1

Analitzar les característiques del diáleg a classe

És convenient comentar els temes a partir d'un diáleg obert amb tot el grup classe.
Aquest diáleg te dues funcions, la primera és fer aflorar i detectar el que els
estudiants saben, i la segona fundó és pactar el que no saben i volen saber o el
professor creu que han de saber. Es a dir, al final d'aquest diáíeg ha de quedar ciar
on es vol arribar i com s'hi arribará, per tant els objectius i els continguts. Quedará
confegit l'índex del temes a trebailar.

La manera de motivar aquest intercanvi de percepcions, opinions o sabers pot ser
molt divers: a través d'un qüestionari previ, a partir d'imatges, de material
audiovisual, etc..

En primer lloc plantegem qüestions com: qué sabem?, qué volem saber?, com ho
farem per aprendre alió que no sabem?, on podem trobar mes informado?, com ho
estudiarem? Com ens organitzem? Qui ens pot ajudar?...

En segon lloc les qüestions han d'anar dirigides a estructurar la informació que es
tingui, de manera que aquesta informació es converteixi en aprenentatge significatiu
i en coneixement. Les qüestions que han de dirigir el diáleg serán forcosament
variades i diferents en fundó de l'objecte d'estudi. Pero, malgrat les diferencies,
haurien de respondre a:

- Qué?: qué és?, qué fa?, qué diu?, qué vol?, qué pensa?, qué opina?, ...

Qui?: qui és?, qui ve?, qui intervé?, qui afecta?, qui és queixa?, ...

On?: on passa?, on va?, on viu?,...

Com: com és?, com passa?, com viu?, com se senten?, com ho entenen?,
com era abans?, com pot ser en el futur?

- Quan: quan passa?, quan val?, quan vens?, quants son?,

Per qué: per qué és així?, per qué passa?,...és a dir, tots els "per qué" que
siguin possibles

Valoració

Com a reflexions generáis sobre el diáleg inicial d'un tema hem constatat:

A. Respecte a les característiques del diáleg podem dir:

- Aprendre a parlar i a dialogar és fonamental per aprendre ciencia i per aprendre
a escriure ciencia

El professor ha de portar el diáleg molt pensat i molt preparat per poder-lo dirigir
cap a on convingui

Ha de ser un diáleg obert i motivador, de manera que convidi a participar a tots
els estudiants
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Ha de promoure les respostes i íes preguntes deis estudiants

S'han de plantejar les qüesttons clares perqué les entengui tothom i per tant tots
els estudiants puguin participar

Cal recollir totes les intervencions deis nois i noies i integrar-les en el discurs
general

Han de quedar ¡nterrogants oberts, dubtes per aclarir, aspectes per estudiar,
interessos per recollir i temes pertreballar.

Cal que eí professor apunti a la píssarra els temes que van sortint durant el
diáleg, els relacioni i els organitzi

Detecció d'idees prévies

La detecció d'idees prévies consisteix que el professor juntament amb el grup-
classe van construint una mena de mapa semántic.

A mida que els estudiants van dient en veu alta aquells conceptes que creuen que
están relacionats amb el tema a treballar, el professor ho va apuntant a la pissarra,
tot intentant que aquells que hi están relacionats quedin mes o menys vinculats
físicament a la pissarra.

DETECCIÓ D 'IDEES PRÉVIES COL- LECTIl^ES ICONSTRUCCIO A LA PISSARRA

TREBALLS MOLT DURS
QUE FAN ELS NENS
D'ALGUNS PAÍSOS

Trebailen per poder viure
(ho iicccssifcn)

Els pares no teñen
feinanilatroben

•No es queixen
•cobren rñenys que ets
adults
•teiien les mans peliícs

cobren moltpoc
o no cobren

*No hi ha eondicions
lúgiéiúqnes.
•Mal alimentas

•Trebailen mellos hores.
•Trebalkmoli durs. 1

EXPLOTACIO LABORAL
INFANTIL

ES VULNEREN
. ELSDRETS

DELS NENS

•

•No teñen temps per
jugar ní estar am b ia
familia

•Els maUracten
•eis enganyen
•n'abusen

•NOVÍUI al'escola: quan
sigiiíii grans no Uncirán m
formado ni feina

ES DONA EN
PAÍSOS POBRES

•D'África
•Sud América
•Asia (índia)

•En mines.
•En multinadonals
•en industries téxcíis

L'objectiu és ajudar a qué els estudiants vagin establínt relácions amb una certa
coherencia i ordre, des del primer moment.
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A continuació, els estudiants han de copiar el mapa semántic, que ha sorgit de
l'aportació del grup-classe i del professor, i relacionar les idees amb fletxes, amb
agrupaments, etc.

A final, s'aconsegueix teñir un primer document de treball, que s'anirá modificant i
ampliant al llarg de la unitat didáctica, per al final del procés d'ensenyament-
aprenentatge ser capacos de construir-ne un el mes complet possible.

Cal consensuar amb tots els estudiants els aspectes que es treballaran del
tema.

És una manera de motivar ais alumnes i a fer-los conscients del que han
d'aprendre, i per tant implicar-los en el seu procés d'aprenentatge

Explotado laboral infantil

Aprendrem a:

a. Saber diferenciar el treball infantil d'explotació laboral infantil.

b. Entendre les característiques del conflicte i conéixer les causes que el provoquen i
les conseqüéncies que genera.

c. Saber justificar i interpretar amb raons pertinents, completes i convincents perqué ni
ha explotado laboral infantil arreu del món.

d. Conéixer els diferents agents que actúen e n el conflicte i saber argumentar els seus
punts de vista.

e.. Analitzar i entendre les tasques que porten a terme els diferents organisme
internacionals per resoldre aquest conflicte.

f. Conscienciar-nos i sensibilitzar-nos sobre la situado d'explotació, injusticia i
marginado que pateixen miiions d'infants ais planeta.

g. Implicar-nos i proposar actuacions individuáis i collectives per solucionar aquest
conflicte.

h. Participar de manera activa i positiva en el treball individual en el treball en grup i en
els debats.

Comunicado d'objectius d'aprenentatge

El professor presenta al grup-classe alió que considera que és important aprendre i
treballar sobre el tema en qüestió.

Aquesta presentado consistetx basicament en compartir els objectius (allí on es vol
arribar, alió que ens proposem, alió que s'hauria d'aprendre...) i justificar-los. Els
objectius d'aquesta activitat son fonamentalment:

fer públic alió que s'ha d'ensenyar i alió que s'ha d'aprendre, per justificar-lo i
matisar-lo -si s'escau- i d'aquesta fer-los partícips al llarg de tot el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

implicar-los directament en el procés d'ensenyament-aprenentatge, ja que des de!
primer moment els objectius son el referent que ha de guiar el desenvolupament de
la unitat didáctica.

poder fer una avaluado conjunta tant deis estudiants a títol individual com del grup-
classe, per conéixer i analitzar si s'han assolit els objectius i en quin grau.
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B. Respecte a les competéncies lingüístiques, hem constatat que:

No havien treballat des d'aquesta perspectiva en els cursos anteriors, ni ho
treballaven en cap mes materia.

- Alguns alumnes tenien la impressió que feien llengua ¡ que no tocava, perqué
estávem a la classe de ciéncies socials

Pero malgrat aixó, els semblava interessant el treball que els proposávem i es
varen implicar en la feina .

Objectiu 2
Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació j les pautes
de treball

Per a poder consensuar amb els estudiants qué enteníem per descriure, per
explicar, per justificar i per interpretar, creiem que era necessari partir d'una base
d'orientació o guia de treball. Per tant, havíem preparat una base d'orientació per a
cada una de les competéncies lingüístiques. (Veure a l'annex....)

Aquesta base d'orientació ens adonarem de seguida que era massa complicada
pels estudiants, en canvi fou molt útil com a punt de referencia del professor. Com
es pot veure a la graella descriptiva de la unitat didáctica, es tractava de pactar o de
posar-nos d'acord en el que entendríem tots per: descriure, explicar, justificar i
interpretar.

Per aconseguir l'acord i perqué eis estudiants entenguessin les característiques de
cada tipología de text es va treballar en grups de tres o quatre nois i noies a partir
de la següent pauta:

descriure

Qué és Qué

no és

explicar

Quéés Qué

no és

justificar

Quéés Qué

no és

interpretar

Qué és Qué

no és

Valoració

Várem comprovar les dificultats que tenien per diferenciar cada una de les
tipologies, incloses les que aparentment son mes fácils, com son la descripció i
l'explicació. ja que son les que normalment es traben en els llibres de text. Veiem
alguns exemples extrets de la transcripció del treball en grup:

Professora (P). Descriure, qué és?

Alumne (A). Explicar una cosa

P. Diguem un exemple

A. Explicar detalladament una cosa, dient les característiques

P. Ara tu has dit "explicar", estem descrivint...

La justificació i l'argumentació en Ciéncies Socials 188



A. Enumerar les característiques

P. Qué vol dir explicar?

A. Explicar una cosa

P. Pero....?

A. És donar a conéixer el tema

P. Perexemple, amb el tema de ¡'explotado laboral infantil?

A. Hem d'explicar quins tipus de treball hi ha, les conseqüéncies, els motius

P. Va, que vol dir justificar?

A. Donar la teva opinió de manera que solidifiqui la conclusió. Solidificar la nostra
opinió perqué pensem que és la colecta.

P. Qué és justificar?

A, Donar raons

- P. Sí.....?

A. Dir el "per qué" del "per qué"

Malgrat !es dificultáis, varen acordar "que era" i "que no era" cada tipología textual i
cada estudiant va elaborar un text de cada tipología.. Vegem-ne dos exemples de
cada tipología

Textos descriptius

a. Savita, va ser explotada laboralment en una fábrica de teixit de la india.
Treballava, menjava i dormía a la mateixa sala. Si algú intentava fugir el
pegaven i els castigaven lligant-los al banc on treballaven. Tant sois
menjaven un cop al día i totes les ñores estaven asseguts davant s el teler
fent nusos i només tenien tres descansos al dia, per dormir geien a térra.
(J.S.)

b. fíen, és un noi que viu a Manila i es dedica a transportar grans pesos amb
el seu tricicle d'un lloc a l'aitre de la ciutat. La seva familia és molt pobre i es
dediquen a anar a l'abocador a recollir tot tipus d'escombraries, és una feina
molt arriscada que fan en molt males condicions de sanitat i higiene i sovint
es fan ferides facifs d'infectar-se.(A.B)

Textos explicatius

a. Savita és una nena de ¡'india que es veu obligada a anara treballar, com
molts altres nens , per obtenir diners per ajudar a la baixa economía de la
familia. Pero quan entra a la fabrica es veu obligada a treballar de forma
precaria, sense descans i només fent un ápat al dia, ja que així els amos
abarateixen els costos de la producció i obtindran mes beneficis, Molts ni
cobren perqué ¡'amo considera que va donar diners ais seus pares i els dona
aliments. (J.S.)
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b. Ben ha treballat en aquesta feina i en tan males condicions perqué ia seva
familia viu en la miseria, no teñen diners i ell amb el que pot vendré del que
recull a l'abocador aconsegueix pórtame algún i poder compara el menjar
de cada dia. És una feina molt arriscada, perqué a l'abocador treballen
sense guants i es fan ferides que no poden netejar i hi ha molt risc d'agafar
infeccions greus i si mengen ho fan amb les mans brutes i aixó també pot
portar moltes malalties (A.B.)

Textos justificatius

a. Molts nens i nenes que viuen en llocs on hi ha molta pobresa acaben
caient en xarxes de prostitució per a turistes, ells no busquen aquesta
situado, pero els que saben que necessiten diners pe la familia els
enganyen. Els nens i les nenes que entren en aqüestes xarxes no saben
com sortir-ne ja que son tractats com esclaus, tancats en bordeils,
enriqueixen ais que es dediquen al turisme sexual. Son pocs els que
aconsegueixen sortir-ne sois. La Dori se'n va sortiri ara está collaborant en
un centre d'ajuda per a nenes prostitutes. (J. S.)

b. Savita es veu obligada a treballar ja que a casa seva no hi ha prou
céntims i no pot anar a l'escola. Aixó es perqué el govem no dedica gaires
diners a fer escoles, carreteres, hospitals...perqué obre los portes a les
multinacionals perqué installin les seves fabriques a canvi de construir
carreteres, ponts , ports... proporcionant beneficis económics al país. Per
aixó els governs fan la vista grossa a l'expiotacio deis nens ja que no els
interessa que marxin les multinacionals. Ais empresaris els interessa el
treball deis nens, perqué cobren menys i treballen mes que no pas els
adults, fan millor els nusos de ¡es catifes, perqué teñen les mans petites i
treballen mes rapid que els grans. Aixó fa que els adults no tinguin ni trobin
feina i els infants estiguin treballant (A.B.)

Textos interpretatius

a. Cree que la causa de l'expiotacio laboral infantil no només la teñen es
empreses, aixó ve de lluny, pe comengar pariem de la mala distribució de la
riquesa al món, de la divisió en paísos rics i en paísos pobres. Cal posar una
solució. Cal posar una solució a aquest problema ja que cap nen del mon
mereix aquest conflicte (N.R.)

b. Jo cree que en aquests paísos les empreses han de donar fien ais nens ,
pero practicant el treball infantil no pas l'expiotacio del treball infantil, ja que
el treball infantil és una activitat que no suposa cap perill per al nen si te un
horari, un sou per aportar a la familia i temps per anar a l'escola, per jugar i
per descansar. En canvi l'expiotacio laboral infantil, comporta perills per las
nens i no poden assistir a l'escola ja que treballen moltes hores i ho fan en
unes condicions miserables (A.B.)

Valorado

Si observem aquests textos ens adonem que en general son forca complets, son
correctes, i pertinents. En general, sembla que es pot din

No hi ha cap problema per elaborar textos descriptius, en general.
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Els textos explicatius recullen algunes raons, pero en podrien recollir mes,
responen a pocs "per qué". Son textos correctes, pero podrien ser mes
complets. En general, les raons son pertinents.

Els textos justificatius generatitzen massa, ja que les justificacions son molt
generáis i poc precises. Es podría dir que els alumnes no es fan gaire
preguntes, és a dir, amb una sola pregunta es queden satisfets i no sembla que
vulguin anar mes enllá

Els textos interpretatius son pertinents, pero segurament podrien ser mes
complets. Fa la impressió que donen per suposat que darrera les afirmacions
que fan, el lector ja sabrá el que hi ha d'anar.

Aqüestes primeres conclusions, son fruit de l'análisi deis textos escrits, pero a nivell
oral s'expressen amb mes raons i amb raons mes completes i pertinents.

El que si es constata, que maigrat la dificuftat inicial de saber distingir les diferents
tipologies textuals, quan s'han posat a escriure ho han sabut distingir. Segurament
la plantilla sobre la que s'ha treballat per diferenciar cada un deis textos ha sigut útil
per ha entendre les diferents tipologies i els ha ajudat a la corréete elaborado del
text.

Per ('elaborado de textos escrits, és important que els alumnes tinguin ciar que cal
escriure per ser ílegit per una tercera persona. No es pot donar res per sabut,
comptant que el mestre o el futur lector ja sap el que s'escriu. Aixó suposa que hi ha
d'haver una bona motivació per potenciar les ganes i l'interés per escriure, com pot
ser la seva publicado a la revista de l'escola o la informado pot ser útil per altres
companys.

Objectiu 3
Preparar el debat. Aprofundir en el coneixement del tema

Per a poder justificar cal teñir un bon coneixement del tema, cal teñir prou elements
per a justificar i interpretar amb suficients raons i arguments. La justificado permet
trabar les raons ultimes d'alló que es pretén comprendre, i que es poden aplicar a
situacions semblants encara que estiguin allunyades en el temps i en l'espai. Els
arguments han de ser sólids, coherents, pertinents, precisos i científics.

En aquest punt queda evident que els estudiants no teñen prou coneixement per a
poder justificar. Els alumnes es van adonar que calia continuar trebaliant, buscant
nous materials, noves fonts d'informació i sobre tot saber treure conclusions de tot
el que havien treballat. Per expressar aquesta comprensió, que podriem considerar
mes rigorosa, havien de respondre a la qüestió: "el per qué"? deis "per qué" que
ja havien treballat tant de manera oral com per escrit.

Finalment calia opinar i prendre postura respecte del conflicte, és a dir, calia
construir la seva interpretado del conflicte. Els textos que correspondrien a la
justificado i a la interpretado els varen fer al final del tema, després del debat

El quadre resum de ['esquema sobre el qual várem treballar i que considerem válid
com a base d'orientació general, tant pe! professorat com per l'alumnat és el
següent es pot veure a l'annex....
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Descripció (descripdó/definicicV
narrado)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Qué és un conflicte?

Qué passa en aquest conflicte?

Qué és l'explotació laboral infantil (e//)?

Qué és el treball infantil? = Qué no és
1'e//?

Qué fan els infants explotats?

Qui intervé? = Qui son els
agents/protagonistes?

Qui son els afectats?

Quants son els afectats?

On passa \'eli?

On viuen els infants explotats?

Com viuen els infants explotats?

Com se senten els infants explotats?

Qué en pensen de \'eli els infants
explotats?

Qué en pensen de \'eli els altres
agents/protagonistes?

Explicado

Noté exolicació

El per qué
cadascuna de
res postes

de
les

Justificado

El per qué de cadascuna de les
raons anteriors per acabar
responent a les següents
preguntes:

Quines son les raons:
1. Polítiques (=relacions entre

estats)?
2. Económiques?
3. Socials?
4. Culturáis (=valors,

creences, re//gions, costums,
tradicions...)

Per poder acabar el text tot dient: "I
per tant, les raons
polft./econ./socials/cult. de
l'explotació laboral infantil son:"

Interpretado

1. Qué en Denses tu?
(Com ho veus tu? Qué
creus tu?)

2. Per qué ho creus?
En qué et bases per
pensar-ho? Quines son
les raons per justificar
la teva opinió, el teu
posidonament?

3. Quines alternatives
per resoldre el conflicte
proposes?

Argumentado

1.
2.
3.

4.

5

la meva ¡dea és que...
les meves raons son...
els arguments en contra-
de la meva opínk
son/poden ser...
convencería a algú qu
no em creu/que nt
opina en mateix amb...
l'evidéncia que donarií
per convencer ais altre
és qué...
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Objectiu 4
Fer i analitzar el debat

Preparado immediata i realització de) debat

Es va treballar i pactar com a base d'orientació per a preparar el debat la columna
d'argumentació del quadre anterior.

Se'ls va demanar que adoptessin la posició d'un deis agents que intervenien en el
conflicte. Qui o quins grups eren els implicats.

a) els infants explotáis,

b) els empresaris,

c) lesONGs,

d) la societat civil.

Cada grup havia d'explicitar quines raons justificaven el seu punt de vista i quines
sotucions o alternatives proposaven al conflicte. També se'ls va demanar que les
seves raons havien de ser convincents, tot fent servir arguments forts, que
poguessin resistir a les objeccions i a la crítica. En comencar el debat, es va
presentar un article de premsa de La Vanguardia del 7 de maig de 2002 "246
milions de nens al món pateixen explotado laboral infantil", que es basava en un
informe de la OIT. Així mateix, es pretenia presentar una realitat a la que es
pretenia que es plantegesin possibles solucions per resolder o paliar aquest
conflicte.

La professora va moderar el debat. Cada grup es va presentar i va manifestar els
seus arguments. Vam observar que s'esforcaven per dir el que pensaven, per
escoltar ais altres i per establir un diáleg que els permetés arribar a punts
d'aproxtmació que els facilitessin el consens en la recerca de solucions alternatives
al conflicte.

Análisi del debat

El debat es podría analitzar des de diferents perspectives. Tenint en compte la
classificació de C. Plantin i A. Weston, proposem els següents apartáis

1. Atenent a la tesi ia la seva fonamentacíó. El que nosaltres en diem presentado
de cada posició.

a. La tesi és l'anunciat del punt de vista. És rafirmació que es vol defensar.

b. La fonamentació son les afirmacions o raons que es donen per justificar la
tesi.

2. Segons la tipología d'arguments:

a. Per exemples o analogies. Casos semblants i rellevants

b. Per autoritat. Fent referencia a experts o altres fons documentáis
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c. Per les causes o per les conseqüéncies que comporta l'explotació laboral
infantil

d. Per deducció

3. Segons la validesa deis arguments:

a. Fiables. Que respon a la veritat

b. Pertinents. Que és corréete i apropiat tenint en compte el context.

c. Complets. Que dona mes de dues raons (aquest barem dependra de les
raons trebatlades durant la UD)

1. Atenent a la tesi i a la fonamentació
a. Tesi: Validesa:

-Respon al tema que es treballa = RT

-No respon = NRT

b. Fonamentació:

-Qui son Protágonistes:

N = nens expiotats

E = empresa

O = Organització No Govemamental

C = ciutadans

-Validesa:

F = fiable

P = pertinent

C = completa

validesa

RT

RT

Tesi

La riostra empresa és una
empresa de material
esportiu. 1 no fa explota
els nens i nenes que hi
treballen

Nosaltres si que estem
expiotats en e\ noste
treball

Qui

E

N

Fonamentació

Acomplim totes les mesures mediambientals
i també la legislado laboral . Tenim la nostra
empresa en aquest país, perqué el país ho
necessita i donem feina ais nens que
necessiten els diners per poder viure

perqué hi ha un ambient insalubre, és veritat,
amb la pols i tot ens intoxiquen

Ens estafen perqué ens donen uns salaris
molt baixos o no ens en donen. (...).Hi ha
nens que son massa joves per aqüestes
responsabilitats. La majoria no podem
estudiar per culpa del treball (...)i no tenim un
sou digne

validesa

F, P, C

F, P, C
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RT

R

Está malament
l'explotació laboral
infantil.

Estem en contra de
l'explotació laboral infantil

O

C

Perqué un nen menor no pot treballar tantes
hores (...). Segons els drets humans un nen
menor d'edat ha d'estar protegit, ha de teñir
educació, ha d'anar a l'escola 1 aixó un
explotat no ho te, no te temps d'anar a
l'escola.

Perqué no está be que els nens petits
estiguin treballant amb poca edat, de molt
petits. Creiem que haurien d'estar estudiant i
jugant

F, P, C

F, P

Valorado

Si s'observa la taula anterior, es pot comprovar que cada protagonista del debat
presenta la tesi i la fonamentació correctament. Presenten quin és el seu punt de
partida i la seva posició de manera entenedora.

Peí que fa a la validesa, és a dir, si respón al tema que es treballa en el cas de la
tesi, o si és fiable, pertinent i completa, en el cas de la fonamentació, hi ha algunes
diferencies que cal destacar.

Les tesis es poden considerar que totes elies responen al tema que és treballa. Peí
que fa a les fonamentacions, l'ultima, la deis ciutadans, és incompleta, té poca
consistencia, no hi ha raons que justifiquin el seu punt de vista. Diuen que no está
be que ets nens treballin, pero només donen una rao.

Respecte a la pertinenca, és compleix en totes les fonamentacions. Tamb es pot
considerar que totes les fonamentacions son fiables, encara que no s'hi estigui
d'acord.

En genera!, es pot dir que el que diuen respon al que se'ls hi ha demanat: exposar
breument quin era el punt de vista o ía posició del grup que representaven.

2. Segons la tipología d'arguments
Protagonistes: N = nens explotáis. E = empresa. O = Organització No
Governamental. C = ciutadans

Validesa: F = fiable. P = pertinent. C = completa

Tipología
d'arguments

Per exemples o
analogies

Arguments deis estudiants

Nosaltres tenim ajudes sanitáries, campaments a
pobles on hi ha nens explotáis ¡ els
ajudem...També defensem els nens menors
d'edat que no treballin, negociem amb les
empreses perqué agafin gent gran, perqué no
explotin els nens, fem assemblees per
conscienciar a la gent per ajudar els nens deis
paísos subdesenvolupats

A mes o sigui aquesta empresa está aquí, pero
passa amb molts altres llocs, en aquest país, en
altres paísos i en altres empreses

Qui

N E

1

O

1

c

Validesa

F

•

•

P

*

*

C

*
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Tipología
d'arguments

Per autoritat.

Per causes o
conseqüéncies

Arguments deis estudíants

Perqué no está be que els nens petits estiguin
treballant amb poca edat, de molt petits. Creiem
que haurien d'estar estudiant i jugant

Complim totes les mesures de seguretat i la
legislado laboral. Segons els papers que ens
porten teñen edat de treballar (es repeteix)

Segons els Drets Humans un menor d'edat no pot
fer feines com aqüestes, ha d'estar protegit, ha de
teñir educació, i aixó un nen exptotat no ho te
perqué tampoc no te temps d'anar a l'escola ...

La legislació laboral diu que ais 14 anys ja es pot
treballar. Nosaltres, primer els hi demanem la
documentació, si no en teñen, signat (un paper)
pels pares. Nosaltres ho tenim tot regularitzat,
...és tot legal (es repeteix)

Perqué un nen menor no pot treballar tantes
hores (...) . Segons els drets humans un nen
menor d'edat ha d'estar protegit, ha de teñir
educació, ha d'anar a l'escola I aixó un explotat
no ho te, no te temps d'anar a l'escola.

Tenim la nostra empresa aquí, perqué el país ho
necessita i donem feina ais nens que necessiten
guanyar-se la vida

Estem explotats perqué hi ha un ambient
insalubre, amb pols i tots ens intoxiquem

La majoria no podem estudiar per culpa del
treball, els treballs no son dignes, treballem
masses hores i hi ha nens que no poden aprendre
a llegir i a escriure, i no tenim un sou digne

Els nens venen perqué volen. Bueno, perqué la
situado els obliga perqué necessiten diners (es
repeteix)

Els pares els interessa que aquest nens entrin
per cobrar i per poder subsistir i mantenir la
familia. Treballen per mantenir la familia, (es
repeteix)

(Els contracto), perqué és mes rendible, sí;
perqué és mes jove, perqué és mes fácil
enganyar-lo, perqué te les mans petites (i pot fer
feines delícades)...(es repeteix).

Hem de treballar, perqué necessitem els diners
perqué els nostres pares no treballen, perqué a
ells no els deixen treballar (es repeteix)

Nosaltres com a empresa ens hem de guanyar la
vida, vale?. 0 sigui hem de buscar el máxim de
benefici i reduir el máxim el cost, vale?

Gent per treballar en sobre. Si regularitzes la
situado, si vols saber la seva edat real, aquest
nen en sortirá perjudica! (no podrá treballar i no
podrá subsistir)

Qui

N

1

2

3

4

E

2

3

4

5

6

7

8

g

o

2

C

1

Validesa

F

-

*

*

•

•

•

•

P

*

*

*

*

•

*

•

•

*

*

*

-

*

C

•

*

*

*

•

•
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Tipología
d 'arguments

Per deducció

Arguments deis estudiants

Ens estafen perqué ens donen uns salaris molt
baixos o no ens en donen. (...).H¡ ha nens que
son massa joves per aqüestes responsabílitats.
La majoria no podem estudiar per culpa del treball
(...)i no tenim un sou digne

També pensem que una de les solucions que hi
pot haver és que els empresaris baixin el seu
marge de beneficis per ajudar ais nens (no
haurien de treballar). Podrien mantenir els preus
deis seus productes, els empresari
aconsegueixen (contractar) els pares i deixen els
nens a í'escola (El salari deis pares és mes alt
que el deis nens, pero si baixen els beneficis
podrien contractar ais pares)

Procurem que aixó de l'explotació infantil millor
(que no n'hi hagi). Hi ha tendes que son de preu
just, nosaltres hi comprem. Paguem mes del que
hauríem de pagar (...), ho paguem amb el preu
just per ajudar ais nens. (si la poblado no
compres els productes d'aquelles empreses que
exploten els nens, l'explotació laboral infantil
deixaria de ser rendible)

Nosaltres voldríem treballar menys hores, teñir
mes sou i que hi hagi mes regularitat (mes
normes)

Qui

N

5

6

E O C

2

3

Valides a

F

*

*

*

*

P

*

*

*

*

C

*

*

•

Valoració per protagonistes. Criteris per fer la lectura

Per fer la valoració del debat ens fixarem en la tipología d'arguments que utilitza
cada un deis grups: nens, empreses, ONG i ciutadans. I de cada grup analitzarem
la validesa deis arguments que exposen: si son fiables, pertinents i complets. El
número que apareix en Íes columnes del "Qui", indica l'ordre d'intervencions de
cada grup. La única finalitat és la d'identificació de les intervencions, si fa falta fer-hi
referencia.

El grup deis nens que pateixen explotacio laboral

1. Aquest grup utilitza tres tipologies d'arguments, de les quatre possibles. Fan
servir arguments d'autoritat, de causes i conseqüéncies i de deducció.

2. Sorprenentment no utilitzen la que sembla que els hi podría ser mes fácil, els
arguments basats en exemples o d'analogia, ja que en el material utilitzat a
classe hi havia mes d'una dotzena d'exemples.

3." Malgrat els exemples anteriors, situats en ámbits geográfics molt diferents
del nostre, la seva apreciació de l'explotació infantil era vista ¡ interpretada
des d'una perspectiva molt occidental que evidentment és el seu punt de
referencia.

4. Per aítra banda la tipología mes utilitzada, és la de causalitat
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5. Respecte a la seva validesa, tots els arguments son fiables i pertinents, pero
en canvi no tots son complets. Segurament perqué el discurs oral a vegades
queda incomplet, amb frases o idees inacabades o poc matisades. Tots
havien treballat el mateix material i segurament alguns pensaven que no
calia explicitar-ho mes, ja s'entenia el que volien dir. Els arguments que és
consideren incomplets son els següents:

N2. És incomplet perqué no expliquen les situacions de insalubritat
en que consisteixen i perqué és donen.

N4. És incomplet perqué no especifiquen perqué no deixen treballar
ais seus pares o quines son les raons que impedeix que els
empresaris els contractin.

N6. És incomplet perqué no expliciten que acceptarien treballar,
pero d'una manera digne, pero no en situació d'explotació.

El grup d'empresaris

1. Aquest grup fa servir totes les tipologies d'arguments: arguments
d'exemples, d'autoritat, de causes i conseqüéncies i de deducció.

2. El grup d'empresaris fan moltes intervencions perqué se senten alludits
constantment per ela altres agents que intervenen en el conflicte

3. Sembla que els intervencions incompletes (6 de 9), ho son de manera
intencionada, perqué no acaba d'explicitar o donar les raons per motius
d'oportunítat en el moment d'expressar-les. Com es pot observar en la
transcripció del debat, posteriorment hi ha tres intervencions que completen
aquests intervencions (E7, E8 i E9) Els arguments son clars i contundents.

4. Es podría dir, que els primers arguments son éticament correctes per
defensar la seva posició d'empresaris, que és la mes difícil d'acceptar i de
defensar pels estudiants. A mesura que avanca el debat, els mateixos
empresaris amplíen i concreten els seus arguments reals, malgrat aixó els
pugui suposar una oposició frontal deis altres tres grups i hagin de defensar
posicions que personalment no hi están d'acord.

5. Aquesta ambivalencia entre el que ells defensarien personalment i el que
han de defensar com empresaris, és a dir, el que creuen que haurien de fer i
el que es veuen obligáis a defensar en el debat, segurament és la causa
que alguns des arguments siguin incomplets, i d'altres siguin poc fiables o
poc pertinents. Com es pot comprovar en les següents argumentacions:

E1. És un argument molt general, no incorpora cap referencia que
aquest problema és dona básicament en els paísos
subdesenvolupats, ni fa cap referencia perqué es dona en aquests
paísos.

E2. Per un costat és no fiable perqué en tota la unitat didáctica no
va aparéixer cap situació de treball infantil en régim de seguretat
laboral. Sembla que el que fa és delegar la responsabilitat de la
contractació anómala (nens petit) a la persona contractada. Sembla
que vulgui dir, si ells falsifiquen els papers nosaltres no en tenim la
culpa. Obvia la responsabilitat de l'empresa en la contractacíó deis
nens. Per altra banda tampoc és complet perqué no explica que
s'entén per mesures de seguretat laboral i sembla que el problema
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es centra en la legislado i tampoc s'explicita que hauria de dir
aquesta legislado

E3. No és fiable, perqué parla d'un context que no correspon al que
és dona en els paísos on hi ha explotado laboral infantil. Se sitúa en
el nostre context laboral, per justificar que la responsabilitat recau en
els pares (autorització signada) i sembla que exculpi a l'empresa o a
les autoritats govemamentals.

E4. Aquest argument es pot considerar poc fiable i poc complet.
Pero en tot cas és un argument contradictori. Per un costat obvia les
raons reals de la localització industrial, que normalment son raons
económiques. És a dir, les empreses es sitúen ais paísos
subdesenvolupats perqué els costos son mes baixos i per tant els
beneficis poden ser mes eleváis,. Aixó fa suposar que les necessitats
de la poblado o del país no son, en principi, raons empresarial
decisives per instal-lar una empresa en aquests paísos. Pero també
seria possible que aquests podría ser un argument válid per algún
tipus d'empresari. Sembla que el problema no está en la indefinido,
sino que considera inoportú explicitar-ho, mes endavant (E7, E8)
dona les explicacions que aquí s'obvien.

E5. No és complet perqué no explica la necessitat que teñen efs
nens i nenes de treballar per aportar recursos a la familia. No
especifica les causes de l'atur deis adults (mes exigents, mes
reivindicatius...) i la necessitat del treball deis nens i nenes.

E6. Poc complet perqué només dona una rao o argument que es
basa en la necessitat de mantenir la familia. És una rao o argument
pertinent, pero amb la informado que tenien podía ampliar
rargumentació. Aquest argument tant general, es repeteix diverses
vegades per diferents estudiants. Sembla que donen per suposat
que els interlocutors ja saben el significat ampli d'aquest argument.
Es limiten a fer l'anunciat.

El grup d'ONGs

1. La tipología d'arguments que utilitza aquest grup, és l'analogia i l'autoritat.
La primera per explicar que fan les ONGs en altres situacions semblants en
aquesta. I la segona fa referencia a la necessitat de respectar els Drets
Humans, per tant apellen a la Declarado Universal deis Drets Humans.

2. El grup que defensa la posició de les ONGs, només utilitza dos arguments i
només intervenen dues vegades de manera explícita, encara que de tant en
tant introdueixen comentaris breus (si, no, d'acord...) recolzant o rebutjant al
que diuen els altres.

3. Sembla que els arguments que podíen utilitzar les ONGs, ja els utilitzaven
els nens i nenes explotáis, i segurament consideraren que ja s'havia dit tot i
no calía repetir-ho.

4. Una rao d'aquesta manca de recursos argumentatíus, podria ser deguda al
que ja s'ha comentat en l'apartat que es parlava deis nens. La seva
apreciado de l'explotació infantil era mes vista i interpretada des de la nostra
manera de fer, que des de la realitat socio-económica i cultural deis nens i
nenes explotáis.
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5. Els arguments que utilitzen son fiables, pertinents i molt complets. La
completesa de les dues intervencions, també és possible que fos un factor
d'inhibició en altres moments del debat. Com que ja ho havien dit tot, no
calia tornar-ho a repetir.

El grup de Ciutadans

1. Aquest grup utilitza arguments de tipus deductiu i analógic, posant algún
exemple de com es pot contribuir a la disminució de l'explotació laboral
infantil

2. En el grup del ciutadans , els hi va passar una cosa semblant a les ONGs.
Han fet tres intervencionsm molt ben fetes, amb arguments molt válids, pero
han intervingut poc. Sembla que un cop ja s'han dit, potser no cal repetir.
Entre altres possibles causes, perqué els nens i nenes ja deien el que
segurament ells també haurien dit.

3. Totes les intervencions son molt fiables, pertinents i molt completes.
Justifiquen el seu punt de vista amb dues raons importants: Per. un costat,
es podría reduir l'explotació laboral infantil, si els empresaris redueixen els
beneficis empresarials. I per altra banda, cal que la poblado busqui i compri
els productes de preu just. Aquesta especial atenció ais productes de preu
just faría que els altres productes elaborats amb explotado laboral infantil no
es podríen vendré perqué ningú els compraría.

Valoracíó global del debat

Per aquesta valorado es tindran en compte tres punts de vista:

a. El primer en la participado de cada un deis protagonistes

b. El segon en la tipología deis arguments

c. El tercer en la característiques deis arguments: fiables, pertinents i
complets

La participado deis protagonistes

Respecte a les intervencions deis diferents grups implicats, es constata que els que
mes intervenen son els empresaris amb nou intervencions i els nens amb sis
intervencions. Els que menys han intervingut son les ONGs amb dues intervencíons
i els ciutadans amb tres intervencions. Els motius poden ser diversos, pero en
aquest cas concret les diferencies podrien atribuir-se, per un costat, a raons
d'aptituds comunicatives personáis en alguns deis estudiants del grup d'empresaris,
i per altra banda, a la proximitat d'opinions d'alguns grups. Segurament el grup
d'ONGs i de ciutadans es van situar en la defensa deis nens i nenes explotáis amb
postures molt semblants que va fer que disminuís la seva capacítat d'intervenir. Si
es comptabilitzen les intervencions conjuntes deis dos grups arriben a cinc, que és
una xifra semblant a les intervencions deis nens. Per tant, quan es planteja un
debat cal teñir en compte que els rols assignats ais diferents protagonistes del
debat estiguin ben diferenciáis.

Tipología d'arguments
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Peí que fa ais arguments que utilitzen els estudiants destaquen els causáis i els que
menys han utilitzat son els d'analogies o d'exemples, que només els utilitzen tres
vegades; fan servir els d'autoritat i els deductius quatre i tres vegades
respectivament.

Segurament aquesta polarització cap ais arguments causáis pot ser deguda a
l'enfocament que es va donar al tema, ja que es va treballar fonamentalment les
causes i les conseqüéncies de l'explotació laboral infantil.

Respecte deis arguments per analogía, no és gratuít que els estudiants hagin
comparat o contrastat la situació deis infants explotats amb la seva situado. No cal
oblidar que l'análisi que es fa deis conflictes gairebé sempre es fa des del propi
context, i mes en aqüestes edats.

També s'observa el treball que es va fer a classe amb els arguments d'autoritat, ja
que recorren en aquells elements d'autoritat treballats a classe (Declarado del
Drets Humans, Declarado del Drets deis Infants i legislado laboral-OIT).

En referencia ais arguments per deducció, vai a dir que son tres els utilitzats al llarg
del debat, pero els dos consideráis com a complets están plantejats també com a
alternatives al conflicte. Enfocament aquest, que es va donar al llarg de la UD.

Característiques deis arguments

En general es pot dir que tots els arguments son pertinents, en canvi hi ha forces
arguments incomplets i n'hi ha alguns de poc fiables.

Objectíu 5
Análisi deis textos fináis

Els textos que s'analitzaran a continuado corresponen a la última activitat del tema.
Tal com s'explica en la graella descriptiva de la Unitat Didáctica, cada estudiant
havia de redactar un article periodístic com a síntesi del que s'havia treballat sobre
l'explotació laboral infantil. Es tractava de fer un text justificatiu complet i ben
estructurat.

Per fer l'análisi s'han escollit set textos i s'ha seguit el guió que figura en
l'annex..(posar número de l'annex).. (Análisis de textos justificatius). En el següent
quadre es recull aquesta análisi.
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NOM
TlTOL

PRESENTACIÓ DBL TEXT
(enea pea lament)

S'ajusta al tema?

És creatiu?

Sitúa el tema?
Com?
• Descripdó
• Enumerado

Gen eral ització
• Explicado

GRAU DE CONEIXEMENT DE TEMA

Descripcíó (groe)

Explicado (verd)

Justificado (blau)

GRAU D'IMPUCACIÓ

Interpretado de la situado
(vermell)

Interpretado de les
alternatives (vermell)

Classificació del text

Es completa?

Es completa?

Es completa?

És pertinent?

Abans del debat

Es completa?

És pertinent?

Es completa?

És pertinent?

Es tracta d'un text fonamentalment...
Q Descriptiu
Q Explicatíu
• Justifícatiu
Q Interpretatiu
Perqué...
Arriba a la justificació-interpretació?
Com hi arriba?
Perqué és justificatiu-interpretatiu?

Després del debat

Es completa?

És pertinent?

Es completa?

És pertinent?
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Textos

N° d'ordre

1

2

3

4

5

6

7

Títol

S'ajusta al
:ema

si

si

si

si

sí

si

si

És creatíu

si, "infancia
torturada"

si, "infantesa
curta, drets de!
nens obfidats"

si, "es
respecten els
drets deis
infants?

si, "sense
temps per
jugar"

no," drets
deis nens"

si, "l'explotació
laboral
infantil :un
problema de
tota"

si, "Explotado,
explotáis i
explota do rs

Presentacjó text
(encapgalament)

Sitúa el tema

si

si

si

si

si

si

si

Com el sitúa?

descriu,
enumera i
generaliiza

descripció molt
general

descripció molt
general

descriu,
interpel.la al
lector

descripció molt
general

explicado molt
general

descripció molt
general

Grau
coneixement

Descripció

completa

completa, amb
aclariments
explicatius

poc completa

completa,
aclariments
explicatius

poc completa

poc completa,
anuncia el
tema

poc completa,
utilitza un
exemple

Explicado

completa

poc completa,
amplia la
descripció

poc completa

completa

només
completa
alguns
aspectes de la
decripció

completa

poc completa

Justificado

completa i
pertinent

completa,
elements
interpretado,
pertinent

poc completa,
pertinent

completa,
elements
interpretado,
pertinent

poc completa,
pertinent

poc completa,
pertinent

poc completa,
pertinent

Grau
d'implicació

Interpretado
de la situado

completa amb
la justificado,
pertinent

completa i
pertinent

poc completa,
forca pertinent

completa i
pertinent

poc completa,
pertinent

poc completa,
pertinent

poc completa,
pertinent

Interpretado
de les
alternatives

Classifícació del text. Es tracta d'un text básicament....

Descriptiu

pertinent i poc completa

completa i
pertinent

poc completa, pertinent

completa i
pertinent

poc completa,
pertinent

descríptiu

poc completa (enumera)
pertinent

poc completa, pertinent

Explicatiu

algún es
explicions
completen la
descrjpció

l'explicació
completa la
interpretació

Justificatiu

justifícatíu
complet

alguna
justificado,
completa la
interpretació

justificatiu, es
completa amb
alguna
interpretació

la justificado
completa la
interpretació

alguna
justificado,
completa la
interpretació

alguna
iustificació
completa la
interpretado

lustificació poc
fonamentada

Interprétate

Interprétala
poc comple

interprétate
complet

interpretatiu
poc comple
completa la
justificado

interpretatiu
molt complt

alguna
interpretad!
completa la
descripció

interpretatiu
completat a
algunes
explicación;
justificación

interpretatiu
poc comple
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Valorado general

Per fer !a valorado general deis textos elaborats pels estudiants al final del tema
ens fixarem en el quadre resum. Cada columna correspon a cada un deis ítems
analitzats, i seguint aquest mateix criteri es fan Íes següents valoracions.

Títol

En tots els textos el títol s'ajusta al tema , i s'ha considerat que només en el téxt
número 5, no es creatiu, perqué reprodueix el títol genéric sobre el qual es
treballava, és a dir "els drets deis nens".

Creiem que la concreció del títol és important en la mesura que reflecteix una
manera d'entendre el problema i que respon a l'enfocament que es vol donar al text,
o a l'aspecte o aspectes que es pretenen subratllar o ressaltar.

Presentació del tema o l'encapcalament

Tots els textos comencen amb una situado del tema, és a dir, expliciten del que
volen parlar. L'encapcalament serveix per presentar i situar el tema, per tant és un
deis requisits que han de complir totes les produccions escrites del estudiants sigui
quina sigui la seva tipología textual.

Aquest encapcalament en tots els textos correspon a una descripció i en alguns
casos incorpora l'explicació. Vegem-ne alguns exemples: els textos 1 i 4, que teñen
bones introduccions i els textos 6 i 7 que els encapcalaments son correctes, pero
incomplets.

El text 1, enumera i generalitza amb forca, sembla que pretén interessar al lector,
cridar la seva atenció per un tema que creu que és injust i que cal actuar. El text 4
apella ais drets del nen i interroga al lector sobre el seu compliment. En canvi en
els textos 6 ¡ 7 es traben presentacions correctes, pero incompletes, només
anuncien el tema del que volen parlar. En e! text 6 la presentació és una breu
explicado i en el text 7, es pot observar una presentació, o millor dit una afirmado.
Les dues son ¡ntroduccions molt generáis per considerar-les com a bones
introduccions, son anunciats massa genérics.

"Els drets deis infanís existeíxen. No a tot arreu es respecten. I en el treball infantil
quasi es vulneren tots: llibertat, protecció, oportunitats, educado, seguretat social,
servéis, desenvolupament bo, salut, servéis medies, alimentado, habitatge, jocs,
protecció de les autorítats (ais infants) (...), no a la crueltat, , no a ¡'explotado, no a
¡'esclavitud, no a la discriminado de cap tipus..."(Text 1. S.S.)

"Art. 1. Els drets deis nens.: El nen gaudirá de tots els drets de la declarado deis
drets deis nens , Aquests drets serán iguals per a tots els drets del mon. Qué
pensen vostés? (text 4. N.F.)

"Molts deis drets deis infants no son respectáis perqué hi ha explotado treball
infantil" (Text 6. M.R.)

" En tots els casos d'explotació es vulneren quasi tots els seus drets (els drets deis
nens), alguns mes que altres". (Text 7. P.J.)
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Grau de coneixement del tema

Per valorar el grau de coneixement del tema ens fixarem en la tipología de text que
elaboren els estudiants. Valorarem la completesa de la descripció, de l'explicació i
de la justificado i la pertinenca i només de la justificado i analitzarem la tipología de
les justificacions. Les descripció i les explicacions en tots els casos son pertinents i
en canvi no sempre es poden considerar completes.

Descripció

En totes les produccions escrites s'hi troben descripcions. En alguns casos la
descripció forma part de la presentado i en aitres casos forma part de l'estructura
central del text, pero sempre és un element important d'tnformació. En el text 1, la
descripció es traba en la presentado ( com es pot veure en la transcripció de la
presentado en l'apartat anterior).

En les produccions que la descripció forma part de l'estructura central del text,
sovint incorpora elements explicatius que la complementen, com es pot veure en el
següent text

"Els nens d'aquestes famílies han de treballar per aconseguir diners, perqué els
seus pares no teñen o troben treball, ja que els nens son mes innocents, i son mes
fácils d'enredar quan se'ls ofereix un treball, a on han de treballar molt i cobren poc,
per exemple en una multinacional. Aqüestes multinacionals exploten ais nens, fan
treballar ais nens menors d'edat, treballant gran part del día, donant-els-hi molts
pocs diners per fer-ho." ( Text 2. P. R.)

Exemples de produccions incompletes es troben en els textos 5 i 6. . El text 5
només fa referencia al dret a l'educació i en el text 6, només hi ha una afirmado que
es podría considerar l'anunciat del que es vol explicar.

" Hi ha molts drets que no es compleixen , per exemple el que diu que el nen ha
d'anar a ¡'escola per teñir una bona educado que sia gratuita i obligatoria fins les
etapes elementáis..." (Text 5. A. G.)

' En els pa'fsos pobres els nens han de treballar, pero no sempre en bones
condicions" (Text 6, M. R.)

Explicació

Les explicacions segueixen parámetres molt semblants a les descripcions. Les
produccíons 1, 4 i 6 , es poden considerar explicacions forca completes. Mentres
que les aitres son explicacions incompietes, encara que algunes d'elles, com la 2 i
la 5 complementen la descripció, tot formant una tipología de text mixt,
fonamentalment descriptiu enriquit amb elements explicatius. Vegem un exemple de
les explicacions considerades completes i un altre de les considerades incompletes
o poc completes:

En el segon parágraf del text 1, l'estudiant fa una afirmado que es podría entendre
com una justificado, pero que en el context de la producció escrita també es pot
considerar tot el parágraf com explicatiu, ja que explica el qué vol dir "explotar la
pobresa", es tracta d'un text de difícil classificació parcial. Segurament el mes
corréete és considerar el text globalment justificatiu, i donar al segon parágraf el
carácter explicatiu que requereix la justificado. El que fa l'estudiant és comencar
aquest parágraf amb una justificado Texplotació de la pobresa" que necessita de
l'explicació posterior per poder-la considerar pertinerit i completa.
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" L'explotació de la pobresa. (Perqué) Aquest nens provenen de famílies pobres, si
és que en teñen, eis pares, sí (rehallen, no guanyen el sufícient per mantenir la
familia, o pot ser que no treballin. Les feínes domestiques que realitzen normalment
les nenes passen bastant desapercebudes, ja que és un treball. que no aporta cap
benefici. Els empresarís contracten nens perqué son ma d'obra barata, no es
queixen, son indefensos, i hi ha feines que realitzen mes be que molts adults.
Rebén maltractes, i viuen en condicions inacceptables, precéries, no teñen bona
qualitat de vida, els roben la infancia." (Text 1. S. S.)

El text 5, és un deis poc complets, com es pot observar l'únic que fa l'estudiant és
explicar que els nens han de treballar perqué la familia és pobre. No explica perqué
es considera que hi ha explotado laboral. En aquest cas sembla que ho dona per
sobreentés, perqué en el mateix text opina que caldria respectar els drets deis nens
i nenes. Pero, malgrat e! possible sobreentés no es pot considerar com una
explicado completa.

"...hi ha molts nens que la seva familia és pobre i no teñen prou diners, llavors els
nens han de treballar o bé amb els pares o peí seu compte." (Text 5. A. G.)

Justificacions

Les justificacions, que es traben en els textos 1, 2, i 4 es poden considerar
completes i pertinents, pero totes les altres s'han de considerar poc completes
perqué son "grans afirmacions justificatives", pero poc fonamentades. Pero totes
elles son pertinents.

En el text 2 es pot considerar que la justificado del final del parágraf" Aquest drets
es vulneren" te suficients elements explicatius previs per considerar-la completa,
mentre que la justificado del text 5, és només l'anunciat, podem parlar d'una
justificado sense raonar o sense fonamentar, per tant és incompleta.

" (...) Eis nens que hi treballen (algunes multinacionals) han tingut una infantesa
molt curta, i en el moment en que hi van entrar, la seva infantesa es va acabar, i van
canvíar totalment de vida. Sovint aquests nens, no creixen en un entorn normal, no
teñen la protecció que hauríen de teñir, no gaudeixen de bona salut i fins i tot, a
vegades, els tracten amb crueltat (...). Aquests drets (els Drets del Infants) es
vulneren amb facilitat" (Text 2. P.R.)

"(...) els drets deis nens es lesionen, perqué els pa'fsos no son tots iguals, uns mes
ríes que altres, és un mon bastant desigual..:" (Text 5. A.G.)

Tipología de les justificacions

Respecte a la tipología de les justificacions es poden observar a la taula següent.
Les justificacions son de carácter social, económic i polític. El quadre només pretén
exemplificar el típus de justificado, no es recullen tots els raonaments o totes les
causes que els porten a la justificado. Només es pretén facilitar la seva identificado
en l'análisi deis textos. Recordem que la justificado és l'expressió del "perqué del
perqué".

Tipología de justificacions deis textos deis estudiants. Exemples

N° text

Texti

Socials

Els drets deis infants existeixen.
No a tot arreu es respecten

Económiques

L'explotació de la pobresa

Polítiques (o de poder)

No teñen protecció de
les autoritats
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Tipología de justificacions deis textos deis estudiants. Exemples

N° text

Text2

Text 3

Text 4

Text 5

Text 6

Text 7

Socials

Al món hi ha molía
pobresa.sobre tot a les famílies
deis paísos subdesenvolupats.
Els nens han de treballar (en
males condicions) perqué els
seus pares no troben treball (...)
ja que els nens son mes fácils
d'enredar (mes dócils)

Aquests nenes no gaudeixen deis
drets deis infanís

El 1959 es van escriure els drets
deis nens, que és vulneren sense
cap escrúpol.

No teñen dret a l'educació, a la
sanitat...

No es compleixen els drets deis
nens, encara que tots els nens i
nenes del món teñen els mateixos
drets.

Els drets del infants no son
respectáis

Els drets deis nenes es lesionen

Económiques

Les multinacionals exploten els
nens, els fan treballar molt i els
paguen poc

Els nens treballen perqué son de
paísos pobres i les famílies
necessíten els diners

Sovint els empresaris deis paísos
rics s'aprofiten de les necessitats de
les famílies per contractar nens que
han de pagar menys, i enriquir-se
(els empresaris)

...Perqué els paísos no son tots
iguals, uns mes rics que altres. El
món és bastant desigual

Les famílies son molt pobres i no
teñen altre alternativa (que treballar
)

Els nens han d'anar a treballar per a
algún ric empresari, perqué son
pobres

Polítíques (o de poder)

No teñen la protecció
que haurien de teñir

Els governs no ho
¡mpedeixen

Els governs deis paísos
que els nens son
explotáis, fan tot el
possible perqué no se
sápiga

(Els Governs) Haurien
de protegir els nens

El govern no els
protegeix

Si es concienciessin
( ) polítics i empresaris
que exploten els nens,
podrien millorar la vida
d'aquests nois

Grau d'implicació, a partir de la interpretació

Entenem per grau d'implicació, la interpretació que l'estudiant fa del problema.
Quina és la seva opinió sobre el conflicte de l'explotació laboral infantil i quines
alternatives ell creu que hi poden haver per pal-liar el problema, o per reduir o evitar
que hi hagi nens i nenes explotats laboralment.

Pe! que fa a la interpretació de la situació o del problema es consideren
completes les produccions 2 i 4, també és completa ta producció 1, si es te en
compte fa justificado previa. Les altres son poc completes perqué son opinions
massa simples o poc elaborades. Totes ells son pertinents. Vegem-ne alguns
exemples:

El text 2 es considera la interpretació de la situació completa perqué hi ha l'opinió
de l'estudiant en el mateix parágraf, mentre que en el text 6 l'opinió de l'estudiant és
només una frase al final d'una explicado o d'una justificado poc completa.

"Els nens han de ser tractats amb amor, han de teñir temps per poder relacionarse i
jugar amb altres nens, i poder teñir una educado, amb la que puguin teñir un futur
digne, amb les mateixes possibilitats que els altres nens del món." (Text 2. P. R.)

"(...) és per aixó que gairebé es vulneren tots els drets ..."; "(...) no teñen una altre
alternativa" (Text 6. M.R.)

Respecte a la interpretació de les alternatives o al pensar en com es podría
resoldre el problema. Els textos 2 i 4 son complets perqué presenten diferents
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alternatives o possibles solucions, mentre que els altres es consideren poc
complets perqué només presenten una o dues aiternatives. Totes elles es poden
considerar alternatives pertinents. Vegem-ne dos exemples, el text 2 com a complet
i el text 5 com a poc complet:

" Per poder fer que tot aixó acabi (1'explotació labora! d ela infancia) els primers que
hem d'actuar som nosaltres estimats lectors (recordem que es tracta d'un article
periodístic). Segur que molts de vostés quan van a comprar no miren d'on és la
roba que compren, o les sabates, estores, etc..

Dones si, senyors meus, la roba ha estat feta per nens esclavitzats. Si, vostés, i jo
mateix, deixem de comprar productes fets per nens, qué creuen que passará?
Potser acabarem amb 1'explotació laboral infantil, ja que deixarem a l'empresa a la
ruina. Pero i els milers de nens que depenen del seu treball per poder viure? Els
deixaríem al carrer ?.

Be, el que hem de fer és comprar en uns tipus de botiga anomenades de "preu
just". Pagarem mes pero será el preu just que haurien de pagar per el producte que
fa un nen. Pero estem segurs que els nens cobrarien mes, si nosaltres comprem en
aqüestes botigues? Ningú sap si és així o no, pero ho hem d'intentar.

Pero aixó no és tot. ONGs de tot el món intenten que els empresaris posin escoles
en les seves fabriques, per tal que els nens puguin aprendre. També intenten que
tinguin estones Margues lliures perqué puguin jugar.

Si ens posem a pensar hi ha milers de solucions, algunes fan que nosaltres haguem
de sacrificar-nos, i altres son simplement absurdes (pels empresaris) Com per
exemple que les multinacionals ajudin a les famílies contractant ais pares i mares
deis nens, encara que hagin de pagar mes per salaris, per seguretat social,
aguantar queixes, teñir menys hores ais seus empleats (reduir l'horari de treball),
donar festes, etc. Cree que si aixó passés, mes la nostra ajuda tot aniria molt millón

Pero no hauríem de seguir esperant gaire mes. Fa dies que les Nacions Unides van
proposar que nens del món parlessin en una conferencia sobre els drets deis nens.
Esperem que tingui algún factor positiu per remeiar tants problemes..." (Text 4.
N.F.)

" És molt difícil i complicat... que es respectin els drets deis nens i nenes, pero jo
proposaria que en tots els treballs hi hagués un control, encara que algú s'escaparía
hi hauria molts que s'atraparíen. També hi hauria d'haver una protecció per ais que
treballessín, com en la feina de recollir fulles de tabac, perqué així no tindríen tantes
infeccions i no es moríhen." (Text 5. A. G.)

Valoració global deis textos

Per elaborar aquest text o articíe periodístic es va donar el següent guió orientatiu,
sobre el seu contingut:

Títol

Drets deis nens i nenes que es vulneren amb ¡'explotado laboral infantil

Explicar i justificar perqué es lesionen aquests drets

Opinió personal de com es pot aconseguir que es respectin els drets deis
nens i nenes

Opinió personal sobre el que podem fer nosaltres per lluitar contra
1'explotació laboral infantil

La justificado i 1'argumentació en Ciéncies Socials 208



En aquest apartat s'analitzará cada una de íes produccions escrites de manera
global.

En els apartats anterior s'ha fet 1'análisi parcial en fundó de la competencia
lingüística que utilitzaven els estudiants, o dit d'una altra manera, el grau de
coneixement del tema en fundó de la competencia lingüística que aplícaven.

No és pot afirmar de manera absoluta que la descripció denota un nivell de
comprensió mes baix que la justificado, perqué depén del qué es descriu i de com
és la descripció i del qué és justifica i de com és fa la justificado. Pero en el
problema de l'explotació laboral infantil, de gran relleváncia social i molí significatiu
pels estudiants, entenem que la justificado requereix un nivell de comprensió mes
elevat que la descripció deis fets, encara que el coneixement d'aquests fets sigui
imprescindible per entendre la dimensió i la complexitat del problema o del
conflicte..

Així mateix, el fet de teñir criteri i opinió propia sobre aquest conflicte social i sobre
quines poden ser les possibles altematives per donar-hi solucions diverses, també
exigeixen un nivell de coneixement elevat. Per altra banda, el grau d'implicació ,
també pot significar una millor comprensió del conflicte, el que facilita prendre
actituds de compromís per buscar solucions a problemes socials, encara que no
ens afectin personalment. És en aquest sentit, en fa implicado personal, que parlem
de la formado d'actituds i de valors democrátics i del compromís personal i
collectiu pera la construcció d'un futur millor.

Si s'observen les quatre columnes de rúltim apartat del quadre on es sintetitza la
classificació global deis textos, es pot veure com tots els textos es poden considerar
produccions justificatives amb elements interpretatius, o produccions interpretatives
complementades amb justificacions o explicacions. De fet el que es demanava ais
estudiants és l'elaboració d'un article periodístic justificatiu, és a dir, d'un text
justificatiu. Per tant, el resultat és el que s'esperava, tant per la demanda que es
feia ais estudiants, com perqué tenien prou coneixement del tema per poder
justificar.

Les justificacions i les interpretacions deis set textos analitzats es poden considerar
totes elles pertinents, e! que varia és la seva completesa. Es consideren
justificacions o interpretacions incompletes si donen només un o dos raonaments, i
es consideren completes o ben fonamentades quan hi ha tres o mes raons o
arguments. Vegem-ne les análisis globals de cada text:

Text 1. "Infancia torturada"

És un text justificatiu compiet i ben estructural, amb una interpretado pertinent, pero
poc fonamentada, només fa una proposta per intentar resoldre el problema.
Proposa no comprar productes elaboráis per infants explotats.

El text consta d'un títol i de tres parágrafs. El títol ja és suggerent, és un títol que
resumeix com interpreta l'autor l'explotació laboral infantil.

En el primer parágraf, fa la presentado amb una descripció, que de fet, és una
denuncia o manifest contra l'explotació laboral infantil: "els drets de l'infant
existeixen. No a tot arreu es compleixen" A continuado descriu quins drets son els
que es vulneren i que és el que no hauria de passar.
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El segon parágraf comenta amb una justificado que diu: "L'explotació de la
pobresa" ., que podem interpretar com: "L'explotació laboral infantil representa
l'explotació de la pobresa". Les raons que dona a continuado es refereixen a la
pobresa de la familia, a la dificultat que els pares teñen per trobar feina, ais baixos
salaris deis nens i nenes, a la seva docilitat, no es queixen, etc., que per algunes
feines ho fan millor que els adults, etc. I també hi afegeixen algunes conseqüéncies
pels infants, com la mala qualitat de vida i que "els roben la infancia", és a dir no
poden ser nens, no poden fer alió que fan la majoria de nens del mon, com jugar o
anar a l'escola... Per tant es pot considerar una justificado moit completa i pertinent.

El tercer parágraf vol donar alternatives, pero és íncomplet, només en dona una
alternativa, que es pot considerar pertinent.

Text 2. "Infantesa curta. Drets del nen oblidats"

És un text interpretatiu complet, amb alguna justificado que Tacaba de completar.
És un text ben estructurat i tant la interpretado com la justificado son pertinents.

El text consta d'un títol, també suggerent que resumeix l'opinió de ('autora sobre
l'explotació laboral infantil: "Infantesa curta. Drets del nen oblidats"

El primer parágraf, de dues ratlles, és una descripció que serveix per presentar el
contingut de fons del text.

El segon és una descripció amb algunes explicacions en el que s'informa del que és
l'explotació laboral infantil i dona alguns elements del perqué existeix en alguns
llocs del món. Aquests segon parágraf es complementa amb l'explicació del
parágraf tercer.

En el quart i en el cinqué parágraf hi ha la justificado i la interpretado, tant de la
situado del conflicte, com de les alternatives per buscar solucions. Dona suficients
raons, arguments i alternatives de solució, com per considerar tant la justificado
com la interpretado completes i pertinents. Vegem el següent fragment:

" Els nens que hi treballen, han tingut una infantesa molt curta i en el moment en
que hi van entrar la seva infantesa es va acabar, van canviar totalment de vida.
Sovint aquests nens, no creixen en un entorn normal, no teñen la protecció que
haurien de teñir, no gaudeixen de bona salut, i fins i tot, a vegades, els tracten amb
crueltat.

Els nens s'han de tractar amb amor, han de teñir temps per poder relacionar-se i
jugar amb els altres nens, i poder teñir una educado, amb la que puguin teñir un
futur digne, amb le mateixes possibilitats que els altres nens del mon." (P.R.)

En aquest text no és fácil separar la justificado de la interpretado, ja que s'utilitzen
les dues competéncies a la vegada, s'intercala el raonament científic amb l'opinió
personal, que te en compte el que s'ha estudiat, pero també el que creu o en pensa
Tautora del text. Segurament algunes coses que ella pensa, no están en els llibres
que ha consultat, pero formen part de la seva manera de veure i d'entendre el món.

Text 3. "Es respecten els drets deis infants?"

Aquest text és básicament justificatiu, amb alguna interpretado que serveix per
complementar-la. És un text ben estructurat, amb raons i arguments pertinents, tant
a la justificado, com a la interpretado.

La justificació i ('argumentado en Ciéncies Socials 210



El text consta d'un títol en forma d'interrogant. És un títol suggerent, que pretén
interrogar al lector.

La presentado del tema és una descripció de dues ratlles, on s'afirma que en el
món ni ha explotado labora! infantil, per tant, sitúa el tema correctament. En el
segon, tercer i quart parágraf, hi ha el ñus de la justificado.

Si es miren els parágrafs aílladament segurament son poc complets, pero si tenim
en compte els tres parágrafs conjuntament la justificado és forca completa. En el
segon parágraf detalla quines conseqüéncies te pels nens l'explotació laboral
infantil. Parla deis problemes que comporta peí seu desenvolupament físic i mental,
deis horaris de treball que no els permet fer res mes, de la manca d'assisténcia
médica, del mal estat deis habitatges i de la-seva mala alimentado,...

En el tercer i quart parágraf hi ha el ñus central de la justificado. Les famílies son
pobres, el país també és pobre i els governs no impedeixen que hi hagi explotado
laboral infantil. I en el quart parágraf explica perqué alguns empresaris prefereixen
contractar nens que adults.

En l'últim parágraf hi ha la interpretado, que en si mateixa és poc completa i te un
to molt pessimista, pero serveix per complementar la justificado. Vegem el que diu:

" Cree que els pares d'aquests nens teñen molt a dir. Les associacions no
governamentals poden ajudar a abolir aquesta práctica fent pressió ais governs, ja
que aquests sempre teñen la última paraula. Nosaltres podríem fer moltes coses,
com ara participar en manifestacions ... Pero cree que no faríem gran cosa, ja que
els "rics " mouen el món i aixó no els convindrá"

Text 4. "Sense temps per jugar"

És un text básicament interpretatiu i molt complet. En aquest text la justificado
serveix per complementar la interpretado, que és el que domina en el text.

És un text ben estructurat i molt complet, amb raons i arguments suficients í tots ells
pertinents. Redacta en parágrafs curts que faciliten la comprensió del text

El text consta d'un títol suggerent, que, com en textos anteriors reflecteix el que
pensa l'autora del text, de l'explotació laboral deis infants.

En el primer parágraf sitúa el tema recordant l'article primer deis Drets deis Nens i
acaba el parágraf de presentado interpeilant al lector amb un: "qué pensen
vostés?"

En el segon, tercer i quart parágrafs, descriu i introdueix alguna explicado sobre la
refació que hi ha entre l'explotació laboral infantil i la vulneració deis drets deis nens
en alguns paísos del món.

En el cinqué, sisé i seté parágrafs, hi ha el nucli de la justificado, seguida de
parágrafs descriptius i explicatius que amplíen la informado i donen elements
explicatius per comprendre les causes i les conseqüéncies de l'explotació laboral
deis infants a la vegada que complementen la justificado.

La part interpretativa és mol completa i presenta diverses alternatives, tant
generáis, com personáis. Quan s'ha analitzat la interpretado s'ha recollit part de la
transcripció d'aquests textos.

Text 5. "Drets deis nens"
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És un text básicament descriptiu, amb algunes explicacions. Intenta fer una
justificació, pero está mal plantejada i poc fonamentada. És una afirmació buida de
contingut, no hi ha cap rao o argument que doni sentit en aquesta possible
justificació. Vegem com es planteja :

"La meva opinió seria que els drets deis nens es lesionen perqué els paísos no son
tots iguals, uns son mes rics que altres, és un món bastant desigual".

El text está ben estructurat, segueix el guió que es va donar, pero és un text mo!t
senzill, amb pocs raonaments, encara que els que hi ha son pertinents.

El text consta d'un títol, en aquest cas es limita a posar el títol genéric. "Els drets
deis nens". Per presentar el text utilitza una descripció de dues ratlles, és una
presentado molí general, pero corréete de contingut

En el primer paragraf hi ha una breu descripció i explicado de les conseqüéncies de
l'explotació laboral del infants, pero és molt incompleta, perqué només parla de la
manca d'escolarització.

En el segon parágraf hi ha la possible justificació que ja s'ha comentat. El tercer
parágraf torna a ser descriptiu comparant la situado escolar deis nens explotáis
amb la situado escolar deis nens espanyols. Comparado poc correcta i molt
incompleta.

L'últim parágraf correspon a la interpretado, que també és incompleta, encara que
les raons son pertinents.

Text 6. "L'explotació del treball infantil: un problema de tots"

És un text básicament ¡nterpretatiu, que es complementa i completa amb
explicacions i algunes justificacions.

És un text molt curt (no arriba a una página), pero ben estructurat. Consta d'un títol
que refiecteix l'opinió de l'autora sobre l'explotació del trebalí infantil. És un títol
suggerent que convida a la implicado personal i col.lectiva.

En el primer parágraf fa la presentado del conflicte amb una frase descriptiva i una
explicativa.

Com ja s'ha dit és un text interpretatiu, en el que utilitza la descripció i l'explicació
imprescindible per donar la informado justa per poder fer la interpretado.
L'explicació és una mica mes completa. Per completar la interpretado s'ajuda d'una
justificació també molt genérica i amb poques raons o arguments.

El parágraf interpretatiu és mes compfet, presenta tres possibles altematives,
encara que de manera gairebé telegráfica. Tot el que diu és pertinent, pero faltaría
mes informado i mes raonaments per justificar algunes de les afirmacions que fa.

Text 7. "Explotació, explotats i explotadors"

Com en el cas anterior es tractat d'un text curt, básicament interpretatiu, encara que
ho és mes peí to que utilitza que peí contingut própiament dit. És un text ben
estructural, pero poc treballat.

El text consta d'un títol suggerent, pero que després treballa poc. Presenta el text
amb una descripció de dues ratlles, pero que l'afirmació que fa és corréete i
pertinent, encara que massa general.
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En el segon parágraf fa una justificado, pero está poc fonamentada, es una
afirmado genérica que per ser considerada justificado caldria fonamentar-la. El que
diu és pertinent, pero fa la impressió que no está ben aprés. Ho intenta fonamentar
amb un exemple que és válid, pero no suficient.

L'últim parágraf és l'interpretatiu. Aquest interpretado considerada en el conjunt del
text i com a conclusió del mateix text, es mes completa i és pertinent. Per tant, es
pot dir que és un text interpretatiu que ajudat de la descripció, de l'explicació i de la
justificado resulta forca complet ¡ pertinent. Vegem el text complet:

" En tots els casos d'explotació es vulneren quasi tots els seus drets, alguns mes
que altres.

Aquests drets es lesionen ja que les famílies deis nens explotats no teñen altre
remei que posar-los a treballar per algún ric empresari. Aquests empresaris ja els
va be fer treballar a nens, ja que cobren menys que els adults, no es queixen tant i
son petits de mida. Aquesta última característica a molts els va molt be, com per
exemple ais camps de tabac. Com les fulles del tabac son molt frágils, al passar
una persona gran es poden trencar fácilment, en canvi si passa un nen petit, les
possibilitats son menors.

Si concienciessim ais pares, polítics i empresaris que exploten ais nens, podríem
millorar la vida d'aquests nois. En canvi, nosaltres, una de les coses que podríem
fer, és no comprar productes fets per les empreses explotadores" (Text 7. P.J.)

Conclusions o valoracions globals deis textos fináis analitzats

Recordem que l'ordre que es va donar ais estudiants era l'elaboració d'un article
periodístic on es justifiques perqué l'explotació laboral infantil vulnerava els drets
deis infants i que creien que es podia fer per evitar-ho (veure el guió a l'inici
d'aquest apartat)

D'acord amb aquesta ordre, tots els textos deis estudiants son textos justificatius i
interpretatius, pero cal ressaltar les següents constatacions:

Un text justificatiu, perqué sigui complet i pertinent, ha d'incorporar
necessáriament fragments descriptius que sitúen i informen del tema,
problema, fet o situado que és pretén justificar. Fragments explicatius que
donin els elements causáis necessaris per donar completesa i pertiñénfá a
la justificado. Finalment la incorporado de la part interpretativa representa
l'evidéncia que s'ha entes el problema, concretada aquesta evidencia en el
grau i en la manera de l'implicació de l'estudiant, per trobar-hi perspectives
de minoraren el futur i formes individuáis o collectives d'intervenció.

- També sembla evident que per arribar en aquest text final, cal identificar i
treballar préviament, i de manera parcial, les característiques de cada
tipología de text. Es a dir, cal que els estudiants identifiquin i elaborin
descripcions i explicacions completes i pertinents.

Per arribar a la justificado cal una rigorosa i abundant informado del tema.
Només és pot escriure alió que se sap. El professorat ha de facilitar la
búsqueda d'informació i utilitzar les estratégies didáctiques adequades
perqué els estudiants la puguin entendre i la puguin interpretar, per
convertir-la en coneixement.

- Tots els textos, teñen un bon nivell de pertinenca, pero efs nivells de
completesa son diferents. Hi ha un grau d'implicació acceptabie, que
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d'alguna manera es pot entendre que hi ha ("empatia suficient com per
posar-se en el lloc de l'infant explotat. En tots els textos, es proposen o es
consideren possibles solucions per millorar la situado d'aquests nens. Es
pot considerar que els estudiants han entes el problema, i que demostren o
expressen un acceptable nivell d'implicació, per poder pensar camins
d'intervenció individuáis o coMectius, que facilitin la resolució del conflicte.
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L'ensenyament-aprenentatge de les ciéncies socials
implica el desenvolupament d'unes capacítate

Pero també Calen uns continguts
procedimentals: habilitáis

PropGSEim plantejar-ho a partir de J.-;jL
W

Conflictes
actuáis, rellevants, significatius i propers

1. Cal ensenyar i aprendre a

La base es disposarde

INFORMÁCIÓ

Procesar-la per saber qué son, com
son, a on es donen...

6. Es genera i es busca mes informado,
pero en un nivell superiora finida I

j a i teñir cada cop-rnésinforníadó ¡per
i u r n Í P I nn¿%\ tant ensenyar/aprendre a tauscar-la

Comprendre-la i establir relacions
causa-efecte:

! explicar (el perqué)

-Contrastar ¡ expressar punts de vista amb rigor
raonant-los ijustificant-los
'Proposarsolucions basades en el diáleg, el
consensí el respecte

argumentar (debat)

5.1 aixija es pot
(jrenüre posidópa

Aplicar-la per interpretar la realitat (els
conflictes)

interpretar (jo cree que...) j

3. Pera continuació

Aprofundir la comprensió
justificar (el per qué deis perqué) !

A. Un cop esconeixen [otes les
opcions,tesis, plantejaments...
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Títol de la unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del professor

La població

3r ESO

ÍES Banús (Cerdanyola del Valles)

Roser Cañáis

Entorn del centre

L'experimentació de les propostes didáctiques i les produccions deis alumnes
obtingudes s'ha realitzat a I'IES Banús de Cerdanyola (Valles Occidental) amb un
grup de 3r d1 ESO al llarg del curs 02-03.

LIES Banús és un institut públic que es va crear l'any 1992 per iniciar
¡'experimentado de l'Educació Secundaria Obligatoria.

Actualment és un centre de tres línies on s'imparteix ESO i Batxillerat d'Humanitats,
Científic i Tecnológic.

Característiques del grup classe

El grup d'ESO amb el qual s'ha realitzat aquesta experimentado és el 3r C. La
professora de ciéndes socials d'aquest grup és Na Carme Núñez la qual m' ha
fadlitat poder dur a terme l'experimentació deis materials elaborats per a ia recerca
i ha compartit amb ¡Musió i gran professionalitat aquesta tasca.

El grup 3 C está integral per 25 alumnes heterogenis amb diferents ritmes d'
aprenentatge, que a grans trets, es podría retratar de la següent manera:

- 5 alumnes que manifesten una bona actitud i predisposició per a l'aprenentatge
així com bones capacitáis cognitives

10 alumnes que presenten determinades dificultats d'aprenentatge, amb bons
hábits de treball adquirits i predisposició per aprendre.
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4 alumnes amb capacitáis per aprendre pero amb escassa motivado.

6 alumnes amb importants dificultats per aprendre.

Ubicació temporal dins del curs: programado i durada de la unitat didáctica

La Carme ha condutt la programado de ciéncies socials al llarg del curs de tots els
grups de 3r d1 ESO consistent en dos crédits comuns: el primer de geografía, que
ha tingut una durada de setembre a gener, i el segon d'história, des de febrer fins a
juny. Les sessions de dasse son tres a la setmana (dilluns, dimecres i dijous):

La meva intervenció en el grup 3r C no ha estat constant al llarg del curs per les
dificultats que em suposava fer compatible la meva tasca professional no vinculada
a la docencia temporalment. I ha consistit en:

Compartir i consensuar el tercer nivel! de concreció de la programado del crédit
de geografía, de manera que, sense modificar la seqüenciació de les unitats
didáctiques, m'ha permés introduir activitats dissenyades per a desenvolupar les
competéncies cognitivo lingüístiques garantint alhora la coherencia .entre
ambdues.

Dirigir les sessions de dasse per dur a terme rexperimentació de les propostes
didáctiques dissenyades per a la recerca i gravar algunes de les sessions així
com recollir produccions escrites deis alumnes, per a anaützar posteriorment.

Participar en el procés d'avaluació de l'alumnat.

Antecedents de! grup respecte d'aquesta experimentado

El grup no ha fet un treball sistemátic previ sobre les competéncies cognitivo
lingüístiques tot i que teñen un bon bagatge peí que fa a les capacitáis de descriure
i explicar el per qué deis fets i fenómens socíals, les seves causes així com les
conseqüéncies que poden teñir copsant al darrera una cfara intenció de fonamentar
l'aprenentatge en la racionalítat.

Peí que fa a les competéncies "de justificar i argumentar ha calgut fer un treball
previ per compartir significáis i donar eines per tai que els alumnes s'apropiín deis
procediments que faciliten la seva adquisició.

Justificació de la proposta

Els continguts han estat organitzats en base a problemes rellevants del món actual
des d1 una perspectiva interdisciplinar de les ciéncies socials per tal de provocar
situacions polémiques d' on emergeixen interessos contraposats deis diferents
agents socials que intervenen.

Els problemes. rellevants que s'han escollit están relacionáis amb les unitats
didáctiques del temari de geografía de 3r d1 ESO i també s'ha procurat que
connectin amb noticies d1 actualitat. En la majoria deis casos es tracta de qüestions
que permeten diverses interpretadons per tal de crear la necessitat de triar les
raons mes fortes i aprendre a:

Pensar sobre el món que ens ha tocat viure

Formar punts de vista ben fonamentats
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Plantejar propostes alternatives per a construir
sostenible

un món mes just i mes

No s'han treballat totes les competéncies lingüístiques en cada tema perqué és molt
ferragós i la unitat acaba durant massa temps. Creiem que és milíor anar treballant
les competéncies de forma sistemática d'una en una i a través de diferents temes,
de manera que quan ¡ntrodutm la segona, la primera ja hi és implícita, així els
alumnes van apropiant-se deis procediments propis de cadascuna d'elles.

A continuado presentem la programado de tot el curs i en la columna de la dreta
apareix assenyalat en negreta les capacitáis lingüístiques que s'han treballat en
cada unitat.

Les competéncies lingüístiques en l'aprenentatge de les ciéncies socials

LLigÓ-TEMA

1. LAPOBLACIÓ

2. AGRICULTURA

3. EL MAR

4. LA INDUSTRIA

5. ELS SERVÉIS

CONTINGUTS/

PROBLEMÁTICA

Cal limitar el
creixement de la
poblado mundial?

Cal subvencionareis
pagesos deis paísos
rics?

El desastre ecológic
de l'accídent del
Prestige.

La d esloca litza ció
industrial i la
globalització

L'ús de les noves
tecnologies de la
informado

ACTIVITATS

1. Idees prévies: Qüestions: Qué passa amb la balanza
de poblado-recursos? Quin problema es planteja? Cal
frenar el creixmement de la poblado mundial? I
vosaltres qué creieu?

2. Text descriptiu i explicatiu individual

3. Gravado del debat

4. Text argumentatiu individual final.

1. Textos argumentatius de dos grups. Creusquecal
subvencionar I1 agricultura i la ramaderia deis paísos
rics?

2. DEBAT entre dues posicions confrontades mentre la
resta fan d'observadors externs.

3. Text argumentatiu individual. El futur de ¡'agricultura
ais paísos rics i ais paísos pobres.

1. Fitxes de treball en grup per sistematitzar l'elaboració
d'un treball escrit atenent a les capacitáis de
descriure, explicar, justificar i argumentar. Quines son
les preguntes que guien cadascuna de les capacitats?

2. Treballs individuáis

1. Exercicis idees prévies. La deslocalitzacio industrial

2. Text incial: La globalització és una conseqüéncia del
progrés i és l'únic camí cap al desenvolupament.

3. DRAMATITZACIO escenificado (obrer en atur,
empresari, obrer d'un país pobre, president país
pobre) amb observadors externs.

4. Text argumentatiu final individual: Creus que el
fenornen de la globalització contribuirá al progrés de la
humanitat?

1. Fitxes de treball en grup per sistematitzar l'elaboració
d'un treball escrit atenent a les capacitats de
descriure, explicar, justificar i argumentar. Quines son
les preguntes que guien cadascuna de les capacitats?

2. Gravado del procés de discussió en cintes d'audio

3. Treballs en grup
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6. LACIUTAT
La rehabilitado d'un
barri urbá degradat

1. Graella per guiar la discussió en grup per tal de
defensar la proposta de remodelació d' un barrí
degradat

2. Debat gravat

3. Informe final del grup on s' argumenta la proposta.

Objectius

1. Conéixer la percepció deis alumnes sobre el creixement de la poblado al
món.

2. Comunicar els objectius d1 aprenentatge de la unitat per tal que els alumnes
els facin seus.

3. Conéixer les característiques del creixement de la poblado ais paísos ríes i
pobres

4. Obtenir informado de manera comprensiva i aprendre a estructurar-la per
elaborar nou coneixement

5. Redactar un text descriptiu i explicatiu guiat sobre el creixement de la
poblado mundial

6. Conéixer les teories neomalthusiana , poblacionista i creixement sostenible

7. Elaborar un punt de vista propí sobre el problema del creixement demográfic
i justificar-lo amb raons suficients i pertinents.

8. Preparar ¡'argumentado per defensar un punt de vista en el joc de la
conferencia mundial de poblado.

9. Exposar amb correcció els diferents posicionaments sobre la necessitat de
frenar el creixement de la poblado al món, arguments i contraarguments.

10. Respectar i valorar les opinions deis altres

11. Posar-se en lloc d' un altre per entendre fes seves motivacions en relació a
un problema.

12. Escriure un text d'opinió sobre els creixement de la poblado mundial i els
seus límits

13. Teñir una actitud positiva i participativa a classe

Contingúts

Conceptes

1. Les xifres del creixement de la poblado mundial

2. Les causes i conseqüéncies del creixement de la poblado al món

3. El creixement desigual de la poblado: paísos rics i pobres

4. El creixement de la poblado i els recursos naturals

5. Teories sobre el creixement de la poblado: Neomalthusians, Poblacionistes i
el Creixement sostenible

6. Les conferencies internacionals de poblado
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Procediments

1. Lectura i resum d1 un text periodistic

2. La organització de la informado en un mapa conceptual

3. Comentan de! mapa del creixement de la poblado mundial {descripció i
explicado)

4. Descripció d'una imatge que representa la relació entre el creixement de la
poblado i els recursos de la Terra.

5. Elaborado de les raons que sostenen ei punt de vista de cada delegado
representada a la conferencia mundial de poblado.

6. Debat sobre els límits del creixement de la poblado al món

7. Redacció d' un text d' opinió sobre els límits del creixement de la població

Actituds, valors i normes

1. Demana la paraufa i espera el torn abans d'intervenir en veu alta

2. Tingues una actitud positiva, participativa i de collaboració a classe.

3. Respecta i valora les opinions i aportadons deis companys

4. Entendre que Paportació de tots enriqueix el coneixement

5. Participa activament en un debat

6. Valora la necessitat d'un creixement sostenible
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Títol de la unitat didáctica: LA POBLACIO

Curs: 3r ESO Nívell:

Professor-a: Carme Núñez i Roser Cañáis

Nom del centre educatiu: ÍES Banús

Poblado: Cerdanyola

Finalitat/s de la unitat didáctica:
Coríéixer com és el creixement de la poblacíó al món
Aprendre a organitzar la informació i a exposar-la de forma estructurada
Saber participar en un debat

Activítat

(només el títol)

1. Preguntes oráis
sobre els nombre d1

habitants que ni ha
a la Terra que
orientin la discussió
del grup classe.

2. Plantejar quines
poden ser les
preguntes clau de
cadascuna de les
capacitáis
lingüístiques?
(graella o dibuixos)

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

1-2

Continguts (només referenciats)

con ce píes

Les xifres del
creixement de
la poblado
mundial

procediments Actituds

Demana la
paraula i
espera el tom

Abans d'
intervenir en
veu alta

Accepta
l'aportació deis
aítres per
enriquir el
coneixement

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

La professora pregunta ais alumnes:

Us heu preguntat alguna vegada quants habitants hi ha al món?

I a Espanya? i a Catalunya?

Anota les xifres que diuen els alumnes en veu alta amb les
indicacions de fred o calent segons s'aproximin o s'allunyin.

Finalment escriu: LA POBLACÍÓ MUNDIAL VA ASSOLIR
6.000.000.000 D'HABITANTS L'ANY 1999

I pregunta provocatívament:

- Aixó és molt o poc? Quins interrogants us suggereix aquesta
xifra?

Els alumnes van formulant-se preguntes que s' apunten a la
pissarra i que servirán per introduir els continguts del tema.

A partir deis dibuixos que simbolitzen els quatre típus de discurs í
utilítzant com exemples les preguntes que han aparegut en la
formulació de les idees prévies, els alumnes proposaran quines
poden ser les preguntes clau que orienten cada tipus de discurs.

Material: Quadre deis dibuixos amb les bafarades buides

Problemes

(si s'escau)
Resultáis



Activitat

(només el titol)

3. Lectura ¡ resum d'
un text periodfstic

4. Completar un
mapa conceptual

5. Fer el comentan
del mapa del
creixement de la
poblado mundial

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

3

4

5

Continguts (només referenciats)

conceptes

Els models del
creixement
demográfic:
paísos rics i
paísos pobres

Les causes i
conseqüén-

cies del
creixement de
la poblado al
món

El creixement
desigual de la
poblado
mundial

procediments

El resum del
contingut d'
una noticia de
premsa

La
organització
de la
informado en
un mapa
conceptual

Elaborado
d'un text
descriptiu i
explicatiu

Comentan del
mapa del
creixement de
la poblado
mundial

Actitud s

>

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Lectura col.lectiva de la noticia Ya somos 6.000millones de
personas en la Tierra.

Es cerquen les ¡dees principáis per parágrafs i el tema de la
noticia.

S'aclareix el significat de les paraules desconegudes

Resum del text.

Material: Noticia El Mundo 12-10-99

A partir de l'esquelet d' un mapa conceptual s' ha completat amb
les causes i conseqüéncies del creixement lent de la població ais
paísos rics i amb les causes í conseqüéncies del creixement mes
rápid ais paísos pobres.

Material: Mapa conceptual

Col-lectivament s'elabora una base d' orientado per a redactar una
descripció i explicado del mapa amb la guia de la professora.

Els alumnes s' autocorregeixen el text a partir deis criteris
establerts en la base d' orientado i el tornen a escriure amb un
processador de textos.

Material: mapa del creixement de la població mundial, base d'
orientado per a redactar un text descriptiu i explicatiu

Problemes

(si s'escau)

La noticia és
molt extensa.
Es podría
haver
seleccionat la
part mes
rellevant

En
l'autocorrecció
no sempre son
capacos de
completar el
que falta.

Resultats

s'ha
facilitat
molt la
comprensí
ó del
contingut
del text

Els
alumnes
teñen
resumida i
organitzad
a la
informado

que els
caldrá per
redactar el
text
explicatiu

Els textos
escrits
després
de
l'autocorre
cció son
mes
complerts i
pertinents.
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ActMtat

(només el títol)

6.1 Descriure el
dibuix d' una
balanca que
sospesa la poblado
mundial i els
recursos.

6.2 Explicar qué pot
passar si la poblacio
mundial continua
creixent

6.3 Cercarla
justificado de les
diferents teories
científiques en
relació al
creixement de la
poblado i ais
recursos de la
Terra.

6.4 Creus que cal
frenar el creixement
de la poblacio
mundial? Exposa
les teves raons

6.5 Qué diries a un
altre que pensa
diferent que tu?

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenciats)

6-7

Contínguts (només referenciats)

conceptes

El creixement
demográfic i
els recursos
naturals

Les teories
Neomalthusia
nes,
poblacionistes
idel
creixement
sostenible.

procediments

Descripció d'
una imatge
que
representa la
relació entre el
creixement de
la poblacio i
els recursos
de la Terra

Actituds

Valora la
necessitat d'
un creixement
sostenible

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Descriure la imatge d'una balanca que sospesa la poblacio
mundial i els recursos naturals a partir de les qüestions:

- qué passa? - quin problema es planteja?

Explicado sobre sí cal frenar el creixement de la poblacio mundial
en base a les teories neomalíhusiana i poblacionista

Els alumnes redacten el propi punt de vista: Creus que cal frenar
el creixement de la poblacio mundial? Per qué?

Material:Fitxa de la balarla amb la teoría neomalthusiana i
poblacionista

Problemes

(si s'escau)
Resultats
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Activitat

(només el tltol)

7. Elaborado del
punt de vista que
cada delegado
haurá de defensar
en el debat així com
les raons que el
recolzen i la
contraargumentadó
al punts de vista
contraris a partir de
la carpeta de
documentado.

8. Debat sobre els
Ifmits del
creixement de la
població mundial

9. Redacció d' un
text d' opinió sobre
els límits del
creixement de la
població mundial

Objectius
d'aprenentatge

(només
referenáats)

8-9-10-11

12

Continguts (només referenciats)

conceptes

Les
conferencies
mundials de
població

procedí ments

Elaborado de
les raons que
sostenen el
punt de vista
de cada
delegació
representada
a la
conferencia.

Debat sobre
els iímits del
creixement de
la població al
món

Redacció d1 un
text d' opinió
sobre els
Iímits del
creixement de
la població

Actituds

Participado
activa en el
debat i
respectuosa
amb el torn de
paraula i amb
les opiníons
deis altres

Procés d'ensenyament-aprenentatge

(Qué es fa, Com es fa, Quin material s'usa)

Representacio d1 una conferencia mundial de població per discutir
si cal o no frenar el creixement demográfic.

Els alumnes en grups de quatre representaran els ¡nteressos de
diferents col.tectius.

1)obtenir la informació necessáría per elaborar la tes¡ i les raons
que la sostenen

2) Elaborar la test i la seva argumentado

3) Escenificar el debat

4) Resumir els punts d'acord i desacord

Material: Cárpeles de documentado per a cada delegació, graella
per preparar l'argumentació

Individualment els alumnes redacten un text on exposen el seu
punt de vista sobre el problema i les raons que el recolzen
argumentatiu a partir de [a base d'orientació que préviament s'ha
establert conjuntament

Material:

Problemes

(si s'escau)

Les fases de
preparació del
debat son molt
importants per
tal que el debat
tingui contingut

Hi ha alumnes
que els costa
participar i
d'altres que
constantment
demanen la
paraula

Resultats

Es una
activitat
altament
motivador
a
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Análisi i valorado deis objectius de la recerca

Objectius d'a preñen tatge Objectius de la recerca
Activitats
enseny/aprenent

1. Conéixerla percepctó
deis alumnes sobre el
creixement de la poblado
al món

2. Comunicar els objectius
d' aprenentatge de la
unitat per tal que els
alumnes els facin seus

3. Conéixer les
característiques del
creixement de la poblado
ais paísos ríes i pobres

4. Obtenir informado de
manera comprensiva i
aprendre a estructurar-la
per elaborar nou
coneixement

1. Analitzar les característiques del diáleg en la
construcció del coneixement

a. Analitzar quin paperté el diáleg entre els
alumnes i la professora per a explicitar les
percepcions que teñen sobre el creixement de la
població al món.

b.Consensuar els temes a treballar

- explicitar que hem d'aprendre a parlar i escriure
ciénctes socials: Descriure, explicar, justificar,
interpretar, justificar i argumentar

- explicitar que les competéncies lingüístiques son
un instrument per aprendre i comunicar el
coneixement

1. Preguntes oráis sobre
els nombre d' habitants
que hi ha a la Terra que
orientin la discussió del
grup classe.

2. Plantejar quines poden
ser les preguntes clau de
cadascuna de les
capacitáis lingüistiques?
(graella o dibutxos)

3. Lectura i resum d1 un
text periodístic

4.Completar un mapa
conceptual

5. Redactar un text
descriptiu i explicatiu guiat
sobre el creixement de la
població mundial

6. Conéixer les teories
neomalthusiana ,
poblacionista i creixement
sostenible

7. Elaborar un punt de
vista propi sobre el
problema del creixement
demográfic i justificar-lo
amb raons suficients i
pertinents.

2. Dissenyar, consensuar i validar les bases
d'orientacíó i les pautes de treball

a. Dissenyar les bases d'orientació per a
descriure i explicar el mapa del creixement de la
població mundial.

Consensuar les pautes de treball amb els
estudiants.

b. Validar les bases d'orientació proposades i les
pautes consensuades, per elaborar el comentan
del mapa

c. Dissenyar la base d'orientació per a
l'argumentació:

- com es formula un posicionament i els arguments
que el fonamenten (suficients, pertinents)

d. Validar la base d' orientado proposada a partir
de l'activitat de la fitxa de la balanca

5. Fer el comentan d" un
mapa des creixement de la
població mundial

6.1 Descriure el dibuix d'
una balanca que sospesa
la poblado mundial i els
recursos.

6.2 Explicar qué pot passar
si la població mundial
continua creíxent

6.3 Cercar la justificado de
les diferents teories
científiques en relació al
creixement de la població i
ais recursos de la Terra.

6.4 Creus que cal frenar el
creixement de la poblado
mundial? Exposa les teves
raons

6.5 Qué diries a un altre
que pensa diferent que tu?

8. Preparar l'argumentació
per defensar un punt de
vista en el joc de la
conferencia mundial de
població

3. Preparar el debat. Aprofundir en el
coneixement del tema

a. Proposar estratégies didáctiques i activitats
per aprofundir en el coneixement del problema
del creixement de la població mundial i produir
raons i arguments fonamentats per justificar
un posicionament determinat.

b. Pactar una base d'orientació per ta preparado
immediata del debat. Orientar la manera de
formular un punt de vista i les raons o els
arguments que el fonamenten

7. Elaborado del punt de
vista que cada delegado
haurá de defensar en el
debat així com les raons
que el recolzen i la
contraargumentació al
punts de vista contraris a
partir de la carpeta de
documentació.

9. Exposar amb correcció
els diferents
posicionaments sobre la
necessitat de frenar el
creixement de la població

4. Fer i analitzar el debat

a. Valorar la dinámica del debat: es demana la
paraula, es respecta el torn d'intervencion, nombre
d' intervencions...

8. Debat sobre els límits
del creixement de la
població mundial
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al món, arguments i
contraarguments.

10. Respectar i valorar les
opinions deis altres.

11. Posar-se en lloc d' un
altre per entendre les
seves motivacions en
relació a un problema.

12. Escriure un texí
d'opinió sobre els
creixement de la poblado
mundial i els seus límits

b. Valorarla qualitat de l'argumentació:

b.1 Segments temátics

b.2 Segments lingüistics

b.3 Validesa de les tesis

b.4 Validesa de la fonamentació

c. Valorar la tipología d'arguments

5. Análisí deis textos fináis

a. Valorar la completesa i la pertinenga, peí que fa
al tema i a les competéncies lingüístjques que
utilitza.

b. Valorar la correcció del text peí que fa a
I'estructura

c. Valorar la millora qualitativa de la interpretado
en relació ais canvis que es produeixen en el
posicionament individual com a conseqüéncia de
l'argumentació en el debat.

9. Redacciód' un text d'
opinió sobre els límits del
creixement de la poblado
mundial

Objectiu 1.
Analitzar les característiques del diáleg en la construcció del
coneixement

La professora inicia la sessió amb una pregunta provocativa amb la intenció que els alumnes
activin un doble diáleg: d'una banda amb ells mateixos per tal d1 evocar idees prévies i d1 una
altra amb els companys per tal d'acceptar el coneixement que aporten els altres a partir de
raons fonamentades i rebutjar les respostes sense fonament.

Us heu preguntat alguna vegada quants habitants hi deu haveraí mon?

Els aiumnes comencen a donar dades i s'apunten a la pissarra, algunes están justificades
amb raons d" altres no. Se'ls demana que s'ho rumiín i escullin quina de les xifres pot ser la
correcta i per qué?

Rebutgen les xifres que s'han dit a l'atzar i les que no son raonables com per exemple:

és impossible que a la Terra hi hagi mil milions d'habitants perqué a la Xina ja n'hi ha
mes de mil dos-cents cinquanta milions.

Els alumnes donen per bones les dades que están justificades amb arguments d'autoritat
com:

- perqué ho he Hegit al ¡libre

perqué tinc una noticia del diari que ho diu.

Finalment la professora confirma que la xifra mes aproximada és la que estableix el capítol del
llibre on diu: Segons la ONU ¡a poblado de la Terra va assolir 6.000.000.000 l'octubre de
1999.

Amb la xifra anotada al centre de la pissarra, la professora planteja una pluja d'idees:

Quins interrogants ens podemplantejar sobre aquesta dada?

La professora guia la discussíó per tal que apareguin qüestions com:
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Quines causes expliquen el creixement de la poblado.

Si la poblado continua creixent, hi cabrán tots?

Hihaura recursos suficients pera tothom?

Aquest creixement deu ser un fenomen recent o antic?

Com es reparteixen perla superficie de la Terra?

Valoració

Sembla que a partir de! diáleg es genera una interacció entre els alumnes i la professora i
entre els mateixos alumnes que pot donar lloc a nou coneixement.

El paper que juga la professora en aquesta discussió és molt important, i creiem que hauria
de teñir en compte les següents orientacions:

Encetar la discussió entre els alumnes a partir d' una qüestió oberta

Guiar la discussió tot acceptant totes les aportacions d'entrada i mostrant que no totes
valen (es rebutgen les que no están justificades i les que están justificades amb raons
no valides).

Facilitar la participado de la majoria d1 alumnes possible.

Donar informado al final si els alumnes no troben una resposta válida

Fer adonar que el diáleg és també una manera d'aprendre a partir de l'aportació
d'idees de tots plegats.

Reflexionar al voltant del paper que té la llengua: per a obtenir el coneixement i per a
comunicar-lo.

A partir de totes les idees que hauran sorgit la professora les ordenará de manera que
quedaran establerts els continguts del tema de la poblado pero abans de tancar la relació de
continguts, la professora pot deixar que els alumnes formulin altres qüestions que els
agradaría aprendre del tema i que.no hi queden reflectides.

Per explicitar com podem d'aprendre ciéncies socials a través de les competéncies
lingüístiques la professora vol fer adonar ais aiumnes que en el diáleg apareixen diferents
tipus de discurs: la descripció, rexplicació, la justificado i l'argumentació i ho ¡Ilustra amb
exemples deis que han sortit en el diáleg anterior.

- Quan he escrít a la pissarra: Segons la ONU la poblado de la Terra va assolir
6.000.000.000 ¡'octubre de 1999 he descrit una situado mitjangant una dada.

Quan ens preguntem quines deuen serles causes del creixement de la poblado estem
fent una explicado.

Quan donem raons per tal de justificar el nostre punt de vista sobre si hi haurá
recursos per tots, estem interpretant.

Quan busquem en el llibre qué diu la teoría del creixent sostenible sobre la necessitat
d'utilitzar els recursos renovables estem donant raons fonamentades en el
coneixement científic per justificar un fet o un fenomen.

La professora reparteix uns dibuixos amb les quatre competéncies lingüístiques que es
treballaran: Descriure, explicar, justificar i argumentar i els proposará que per grups pensin
quines preguntes podrien ser útils per trebaliar cadascuna d'elles utilitzant exemples que han
sortit en la discussió anterior.

El tipus de preguntes que apareixen son:

Descriure: qué passa? Qué veig? Com és? Quines característiques té?

Explicar: Per qué passa? Quines son les seves causes? Quines conseqüéncies té?

Interpretar: En qué es basa la meva opinió?
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Argumentar: Com puc defensar la meva opinió davant d'altres punts de vista?

Justificar: Per qué pensó aixó?

Els alumnes reconeixen fácilment la descripció i l'explicació perqué la utilitzen sovint en textos
i activitats que realitzen en moltes árees: descripcions en activitats de llengua, descripcions i
explicacions de fenómens naturals en ciéncies experimentáis, explicacions de causes i
conseqüéncies en ciéncies socials...

En canvi, per caracteritzar la justificado, la interpretado i l'argumentació han aparegut
preguntes semblants i la professora ha fet la següent distinció:

Justificar: En quins coneixements científics es basa aquest fet? Quina teoría explica un fet?

Interpretar: Jo qué pensó? Quina és la meva opinió?

Argumentar: Quines raons justifiquen el meu punt de vista? ué li diría a un altre que pensa
diferent? Com l'intentaria convencer?

Valoració

Peí tipus de preguntes que apareixen, sembla que la interpretado i l'argumentació son molt
semblants i el que diferencia ambdues competéndes lingüístiques és la intenció del discurs.

El discurs interpretatiu expressa el posicionament individual i les raons que el fonamenten i la
seva intenció és comunicar aquest pensament. En canvi el discurs argumentatiu també
expressa un punt de vista, pero en canvi la intenció és modificar el pensament deis altres. El
discurs argumentatiu confronta diverses interpretadons amb el propósit de convencer.

Tot i amb aixó, es tracta d'una primera aproximado. Caldrá aprofundir en cadascuna de les
competéndes lingüístiques a través de molts exemples i de exercitar ía tipología discursiva
amb la finalitat que, poc a poc, els alumnes la interioritzin. Aquesta és una tasca complexa per
la qual cosa la professora creu que en la primera unítat didáctica cal treballar les
competéndes a partir de seqüéncies curtes i no pas totes alhora.

Objectiu 2

DISSENYAR,
LES PAUTES

CONSENSUAR
DE TREBALL

1 VALIDAR LES BASES D1 ORIENTACIÓ 1

L'activitat proposada consisteix en fer un comentan del mapa del llibre que tracta sobre el
creixerñent de la poblado al món.

La professora proposa ais alumnes que facin un guió per orientar com ha de ser el comentan.

A continuado es posen en comú tots els guions per tal d'elaborar-ne un entre tots, que será
finalment el que farem servir per fer el comentan individual.

Cal teñir en compte que abans d'abordar l'explicació de! mapa els alumnes han realitzar una
activitat previa que consisteix en obtenir informado sobre les causes i les conseqüéncies del
baix creixement de la poblado en els paísos rics i del creixement mes elevat de la poblado en
els paísos pobres. Aquesta informado s'ha estructurat en un mapa conceptual que han fet
servir per fer el comentan.

Primer de tot explicarem que es veu en aquest mapa. Direm en quins pai'sos del món la
poblado disminueix, en quins paísos del món la poblado creix poc i en quins paísos del món la
poblado creix mes i en quins pai'sos creix moltíssim. Direm exemples de cada.
En segon lloc, explicarem perqué hi ha paísos on la poblado disminueix i perqué hi ha paísos
on la poblado creix i perqué n 'hi ha que creixen moltíssim.
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En tercer ¡loe explicaren) quines conseqüéncies te aquest creixement en efe paísos ríes i en eis
paísos pobres.
I al príncipi hauríem de posar-hi un titol que resumeixi de que tracta el comentan.

A continuado reproduím dos deis guions elaboráis pe!s alumnes:

1) Comengar explicant de qué tracta el mapa segons efe colors de la ¡legenda.
2) Descriare la informado que dona el mapa continent per continent i dient en quins pai'sos la

poblado creix mes o menys.
3) Explicar les causes per qué la poblado creix mes en efe paísos pobres que en efe paísos

ríes.
A partir de les diferents propostes es consensúa una base d'orientació a partir de la qual cada
alumne redacta el seu comentan:

1. TITOL: resumir de qué tracta el mapa

2. INTRODUCCIÓ: exposar breument de qué tracta el mapa segons els colors
de la llegenda.

3. DESCRIPCIÓ: indicar quins paísos teñen el creixement mes alt i mes baix
seguint un ordre (per continents, per colors,...)

4. EXPLICACIÓ indicar fes causes que expliquen per qué hi ha pai'sos on el
creixement de la poblado és alt i per qué hi ha paísos on és baix (utilitzant les
causes de resquema).

Indicar les conseqüéncies que té l'alt creixement de la poblado pels paísos
pobres i el baix creixement que té pels paísos rics.

A partir de la base d'orientació consensuada la professora elabora una fitxa d' autocorrecció
per tal que cada alumne es corregeixi el seu text fet en esborrador. A la llum de la fitxa cada
alumne escriu el seu text en word completant aquells punts incomplerts o esmenant possibles
errors.

Mitjancant les fitxes d'autoavaluació la professora pot comprovar el grau d'apropiació de les
pautes establertes conjuntament en la base d1 orientado. A l'hora també permet ais alumnes
interioritzar millor les pautes generáis que serveixen per descriure i explicar un fet o fenómen
a partir de fonts d' informado diverses própíes de les .ciéncies socials: mapes, gráfics,
estadístiques, fotografíes, croquis...

La professora dissenya una fitxa per introduir la problemática deis límits del creixement de ia
poblado. En aquesta fitxa els alumnes treballen la descripció i l'explicació i s'introdueix la
justificado com la recerca de les diferents raons que els experts donen sobre aquest
problema.

A continuado s1 introdueix la interpretado i l'argumentació a partir de l'estructura següent:

- formulació del propi posicionament sobre si cal o no frenar el creixement de la
població al món (interpretado)

-justificado del posicionament amb raons pertinents i suficients

- formulació deis arguments que donaríem a un posicionament diferent o contrari

- exposicio de propostes que puguin fer possible el punt de vista defensat

La justificació i l'argumentació en Ciéncies Socials 229



Després de completar la fitxa es contrasten les respostes entre tots i la professora n'escull
alguns exemples i els escriu a la pissarra amb la intenció de copsar quina relactó teñen amb
íes tesis neomalthusianes i/o poblacionistes, i fer adonar que les raons mes adequades son
les que es relacionen amb les teories estudiades. (criteri de pertínenca)

També és molt interessant fer paleses totes les raons possibles que els alumnes hagin
formulat per tal que cadascú pugui completar la seva argumentado amb altres raons i triar
aquelles que siguin mes rellevants (criteri de completesa).

A partir de la fitxa del creixement de la poblado i els recursos els alumnes en grups de quatre
discuteixen quina estructura hauria de teñir un text argumentatiu i, de la mateixa manera que
hem fet en la base d1 orientado de la descripció i l'expicació, es tracta de consensuar entre
tots quina pot ser l'estructura d' un text argumentatiu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TITOL Indica la idea principal

INTRODUCCIÓ Exposa breument

TESI Indica el punt de vista de
posicionament)

RAONS 0 ARGUMENTS Exposa
vista

CONTRAARGUMENTS Exposa
díferent

PROPOSTES Exposa de
posicionament defensat

de qué anem a parlar

l'autor en relació al problema (opinió o

les raons que justifiquen el seu punt de

les raons en contra d'un punt de vista

quina manera es pot materialitzar el

Val a dir que amb mes o menys completesa gairebé la majoria de grups van establir la
mateixa seqüéncia perqué la fitxa previa els condicionava en aquest sentit.

Es va discutir entre tots per trobar la manera d'expresar amb claredat qué enteniem per un
títol adequat, quina fundó havia de teñir la introducció, de quines formes diferents podíem
introduir la tesi (jo cree, pensó que, el meu punt de vista és,...). També es va acordar que
s'havia de teñir en compte les diferents teories (poblacionista, neomalthusiana, creixement
sostenibie) per formular les raons que justificaven el propi posicionament. Es va discutir qué
enteniem per contraargument i finalment, semblava que si es feien propostes de com es
podría aconseguir controlar el creixement de la poblado es reforcava encara mes el propi
posicionament.
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La professora analitza els textos argumentatius produíts a partir deis seguents criteris:

1. Els alumnes exposen amb claredat la seva opinió sobre el problema estudiat?

2. El seu punt de vista está relacionat amb les teories estudiades?

3. Les raons adduides son coherents amb el punt de vista que recolzen?

4. Les raons son suficients?

1. Els alumnes exposen amb claredat la seva opinió sobre el problema estudiat?

Valorado:

Mes de la meitat deis alumnes exposen amb claredat la seva opinió (60%). Els que no no fan
teñen dificultáis per expresar-se amb ia qual cosa els discurs és poc dar.

Proposta:

S'hauria de treballar mes l'estructura del text escrit i en general els recursos lingüístics
necessaris per redactar utilitzant un. téxic mes precís i una construcció sintáctica de les
oracions mes correcta.

2. El seu punt de vista está relacionat amb les teories estudiades?

Valorado:

L'opinió de la majoria s' ajusta a les teories estudiades (80%). Els punt de vista deis alumnes
son:

> poblacionistes 20%

> neomalthusians 10%

> poblacionistes i neomalthusians 70%

La majoria es pronuncien en part a favor de la tesi neomalthusiana i en part a favor de ia tesi
poblacionista perqué la professora va deixar dar que no hi ha una resposta única per aquest
problema i que per tant, son válids alguns arguments d' uns i altres.

Només apareix un punt de vista que respon a una apreciado subjectiva. Aixó fa pensar que a
partir del treball fet no s'ha generat nou coneixement.

Apareix una altre text on no exposa el seu punt de vista.

Proposta:

Repetir les activitats de la fitxa amb amb ajuda.

3. Les raons adduides son coherents amb el punt de vista que recoizen?

Valorado:

La majoria justifica la seva opinió amb raons adequades al punt de vista exposat (70%). El 30
% restant o bé no exposa cap rao o exposa un punt de vista í utilitza raons de! punt de vista
contrari. Hi ha una alumna que es posiciona clarament poblacionista i a mes contraargumenta
les raons de la tesi neomalthusiana.
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Pro posta:

Fer veure ais alumnes que un text argumentatiu té una estructura formada per l'exposició de
la tesi o punt de vista i de les raons que la sostenen.

Repetir el text.

4. Les raons son suficients?

Valorado:

Les raons adduídes son:

> suficients 10%

> es poden completar 60%

> inadequades o inexistents 30 %

La majoria d'alumnes exposen raons adequades pera que es podrien completar.

Pro posta:

Si s'hagués corregit l'exercici que resumeix les raons de cadascuna de les tesis
neomalthusiana i poblacionista abans de redactar el text argumentatiu és possible que el
nombre de raons adduídes fos mes alt.

Valoració

Sembla convenient discutir conjuntament quina ha de ser la base dh orientado que guia el
procediment per redactar textos descriptius, explicatius, interpretatius, etc. Per tal que els
alumnes tinguin clars els passos a seguir. Així, a base de veure models i discutir diferents
maneres de fer-ho cadascú arribará a construir i interioritzar la seva propia pauta
procedimental.

Peí que fa ais aspectes qualitatius deis textos, sembla molt necessari que e! professorat de
l'equip docent prengui consciéncia de la importancia que té la Mengua en ei procés
d'aprenentatge deis atumnes, peí que fa a la comprensió de la informado i a la reconstrucció
del coneixement. Si el professorat comparteix aquesta manera de fer les mancances
observades en la valoració deis textos produíts pels alumnes es podrien resoldre millor. Per
exemple, és molt important treballar conjuntament amb el professorat de llengua l'estructura
de cada tipología discursiva, els recursos iingüístics propis de cadascuna o Tus deis nexes
mes adequats.

Objectiu 3.

PREPARAR EL DEBAT

Es tracta de representar una conferencia mundial de poblado on els alumnes agrupats per
delegacions han de defensar si cal o no limitar el creixement de la poblado al món.

La professora explica qué son les conferencies intemacionals i quins son els seus objectius
exemplificant-ho amb la conferencia de poblado de El Caire (1996).
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Es reparteix una carpeta amb documentado per tal que el grup estabteixi quin és el seu
posicionament davant del problema. En la carpeta h¡ ha diferents textos per ajudar a preparar
('argumentado: raons a favor, en contra, exemples, dades estad ístiques...

Els alumnes, per delegacions fan una lectura deis materials i seleccionen la informado per tal
de preparar el punt de vista de la seva delegació, les raons a favor i les raons en contra.

La professora comprova com han preparat e! debat i ajuda a completar l'argumentació, si no
apareixen les raons de mes pes.

a) Síntetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i amb cíaredat si cal o no frenar
el creixement de la poblado mundial segons la delegació que us hagi tocat representar:

"Nosaltres creiem que és molt urgent i necessarí (o no) frenar el creixement de
¡a poblado mundial..."

b) A continuado exposeu els arguments que justifiquen la vostra tesi: Els arguments han
de ser:

pertinents, és a dir han d'estar fonamentats en les teories que hem
estudíat (poblacionista, neomalthusiana, creixement sostingut)
coherents amb la ideología del grup que heu de representar

• suficients, cal fer esment del máxim d'arguments possibles
• forts per resistir la crítica deis altres

Hem de prescindir de les nostres opinions personáis ja que es tracta d'un exercici
d'empatia.

(És recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionar els
arguments mes forts i rellevants i eliminar els no pertinents, ja que es tracta de
convencer i resistir les objecdons deis altres)

c) Fínalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden plantejar per
poder portar a terme la vostra tesi i així teñir mes forca de convenciment. Han de ser
propostes coherents amb les ca ráete rístiqu es o ideología de la delegació que representeu i
també han de ser factibles, és a dir, possibles de realitzar.

Valoració

Cal destacar la importancia de la preparado previa del debat. En aquesta fase els alumnes es
posicionen respecte al problema plantejat i elaboren els arguments a favor i les contra
argumentadons possibles. Convé dedicar temps suficient per preparar l'argumentació
acuradament, si no, o bé els alumnes exposen ordenadament el seu punt de vista i la
confrontado d'idees no es produeix, o bé la dinámica que es genera és la de discutir a partir d'
idees amb poc fonament o sense validesa, com sovint assistim a certs debats televisius.

Un altre aspecte molt important és la tria i preparado deis materials que els alumnes
utilitzaran per fonamentar el seu punt de vista. El professorat ha de vetllar que les fonts
d'informació (premsa, estadística, bibliografía, pagines web) s'adeqüin a la comprensió de
l'alumnat i proporcionin un amplí ventall de raons, dades, exemples per justificar la seva tesi.
Sovint el professorat ha de fer l'esforc d' adaptar-les perqué siguin d'utilitat.

Objectiu 4.

FER I ANALITZAR EL DEBAT

Es representa una conferencia internacional de poblado per discutir si cal o no frenar el
creixement de la poblado mundial, tenint en compte que els recursos de la Terra son limitats.

La professora presenta el tema de debat i presenta les delegacions que hi participen.
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Es deixen clares les normes de participació:

- per demanar la paraula cal aixecar la má i esperar el torn

cal exposar amb claredat el punt de vista que es vol defensar

- es dona un torn de réplica per qui ho demani tenint en compte que té prioritat qu¡
vulgui contestar per allusions directes.

La professora actúa de moderadora i el seu paperconsisteix en:

- establir els torns de paraula i de réplica

- centrar la discussió si es desvia el tema

animar tothom a participar

interpretar i puntualitzar el discurs deis alumnes per ajudar a fer-lo entenedor.

S'obre un torn de paraules perqué cada delegado exposi el seu punt de vista i les raons que
el recolzen.

Després d'haverfet la roda, es dona peroberta la discussió.

Al final del debat la professora intenta consensuar alguns punts.en comú per arribar a acords
a mode de conclusió.

L'anátisi del debat és dificultosa per dues raons:

hi ha moltes intervencions inaudibles i el discurs és discontinu.

Només es disposa d'un fragment gravat del debat.

Es decideix reelaborar-lo tot interpretant el sentit de les intervencions a mesura que es visiona
la gravado en vídeo.

a. Valorar la dinámica del debat.

a.1 La participació ha estat molt desigual. Vat a dír que hi ha una delegado (ecologistes) ha
monopolitzat la discussió intervenint moltes vegades i contra argumentant totes les posicions
clarament poblacionistes. En canvi hi ha altres delegacions que han ¡ntervingut poc i que la
professora ha hagut d'interpelar directament per tal que participessin (xinesos). Només dos
alumnes no han intervingut gens.

Sembla poc productiu forcar la participació si per motius de inseguretat, por al ridícul, o
timidesa els alumnes no es disposen a discutir en veu alta. En canvi, és molt convenient que
la moderadora condueixi, centri i resumeixi per orientar el debat, i fins i tot, censuri els
alumnes mes agosarats, contundents i agressius, xistosos,... que poden fer fracassar
l'activitat.

a.2 Els alumnes han respectat forca les regles del joc pactades inicialment. S' ha demanat la
paraula amb la má aleada, s' ha respectat el torn de paraula, s'ha donat prioritat de réplica ais
directament implicáis. En alguns moments no s'ha tingut prou respecte per les posicions que
algunes delegacions havien de defensar (feministes o Vaticá) i s'ha ridiculitzat alguns
d'aquests posidonaments.

Valoració:

Així dones, caf destacar la importancia de pactar préviament amb els alumnes les regles del
joc i crear una ambientado adequada per fomentar la participació. Convé destacar també la
importancia del paper moderador del professor, procurant que la seva intervenció passi el
mes desapercebuda possible, ja que el que ens interessa és el discurs que construeixen els
alumnes al llarg de la discussió.

b. Valorar la qualitat de l'argumentacíó.
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b. 1 Segments temátics

En el debat analitzat apareixen quatre segments temátics principáis, després d'eliminar
aquells que s'apartaven molt del tema.

a) La discussió sobre si cal o no frenar el creixement de la poblado al món tenint
en compte que els recursos de la Terra son limitats.

b) La necessitat o no de limitar el nombre de filis en els paísos de tercer món per
sortir de la pobresa mitjancant ajudes.

c) La necessitat d'establir polítiques natalistes ais paísos rics on la poblado
envetleix.

d) El dret a escollir els filis que es volen teñir o la necessitat de limitar aquest dret i
l'ús deis mitjans anticonceptius.

Els quatre primers temes han aparegut en ia seqüéncia anterior en la qual s'ha prepara! el
debat, de manera que gosem establir que els alumnes han enriquit el seu coneixement sobre
el tema.

El darrer tema ha aparegut espontániament fruit deis interessos deis propis i alumnes i en
fundó de la dinámica que el debat ha generat.

Respecte a les concfusions s'observa una clara necessitat d'arribar a acords, tot i que es fa
difícil peí fet que els alumnes representen en aquest debat el rol d'un determinat grup que no
sol coincidir amb el seu propi punt de vista. Per aixó a l'hora d'establir les conclusions la
professora demana que els alumnes facin un posicionament personal abans d'arribar a
acords, la qual cosa facilita ta tasca.

Eis acords adoptats s'emmarquen en un posicionament relativista (ni a favor deis
poblacionistes ni deis neomalthusians) i des de l'empatia (posicionant-se tenint en compte els
interessos deis diferents grups socials) tot reconeixent els principáis probiemes de fons; la
necessitat de protegir l'equilibri medí ambiental i l'eradicació de la pobresa al món:

"Cal controlar el creixement de la poblado mundial, sense arribar ais extrems de
prohibir a les parelles teñir filis per tal d'evitar la destrucció del medi ambient i per
aconseguir que els paisos pobres surtin de la pobresa".

b.2 Segments lingüístics

Per intentar conéixer com els alumnes elaboren el discurs argumentatiu en el debat, hem
analitzat quines competéncies cognitivo lingüístiques utiützen per construir-lo. Volem
comprovar quines de les competéncies que hem treballat apareixen en el discurs
argumentatiu deis alumnes.

Préviament establirem que entenem per cadascuna d' elles:

DESCRIPCIO: Enumerado de quatitats, propietats o característiques d'un fet o fenomen
soda!.

EXPLICACIÓ: Discurs que dona raons que ajuden a ia comprensió deis fets i fenómens
mitjancant les causes que els generen i les conseqüéncies que produeixen.

JUSTIFICACIÓ: Discurs que dona les raons profundes, generalitzables mitjancant teories
científiques i que permeten establir les causes ultimes deis fets i fenómens.

INTERPRETACIÓ: Discurs on apareix un posicionament o punt de vista propi fonamentat
amb raons fiables, pertinents i suficients. Sol indoure propostes per fer viable el
posicionament.

ARGUMENTACIÓ: Discurs on apareix un posicionament o punt de vista fonamentat amb
raons fiables, pertinents i suficients amb la intenctó de convencer al receptor i fer-lo
canviard'opinió.
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El debat que hem realitzat a l'aula comenta amb l'exposició deis posicionaments de les
diferents delegacions i les raons que recolzen el seu punt de vista a partir deis ¡nteressos de
cada grup, amb la intenció de comunicar ais receptors el seu punt de vista. Per tant, es tracta
d' un discurs interpretatiu amb l'estructura següent:

PUNT DE VISTA + RAONS QUE EL FONAMENTEN

Es constata que en la interpretado hi sol aparéixer el discurs justificatiu ja que les raons es
basen en teories del coneixement. Veiem l'exemple següent:

"Nosaltres no diem que s'hagi de frenar el creixement, díem que s'ha de controlar
perqué tot i que els recursos es poden substituir el que no podem fer és anar-los
esgotant un darrere l'altre. Cal buscar solucions per trobar un punt d' equilibrí perqué la
poblado pugui seguir creixent sense perjudicare! medí ambient".

Es tractaria d'una interpretado fonamentada en la teoría del creixement sostenible, per tant és
un discurs justificatiu en la mesura que fa recurs d'una teoría com a rao principal per justificar
el seu posicionament.

El discurs argumentatiu apareix a partir del moment en qué es produeix la contra
argumentado perqué, tot i que l'estructura és la mateixa, la intenció és una altra: convencer
al destinatari.

"Dones nosaltres no hi estem o" acord. No pots prohibir a una persona que tingui filis i
tampoc li pots prohibir que no en tingui. Cadascú és lliure de fer el que vulgui".

En aquest cas usa un valor universal acceptat i compartit com la llibertat de les persones com
un argument de pes per intentar convencer a 1'interlocutor.

També pot aparéixer el discurs explicatiu dins de ¡'argumentado. Per exemple:

"Nosaltres creiem que els governs no han de donar tantes ajudes a les ONG perqué a
paisos com el nostre el que cal és que el govern incentivi la natalitat per exemple fent
guarderies".

Es comprova també que en debat analitzat no apareix el discurs descriptiu ni narratiu.

Així dones, en el debat proposat a partir de la simulado d'una conferencia internacional de
poblado on cada grup. defensa un punt de vista en fundó deis ¡nteressos d'un coMectiu
determinat (que sovint no té a veure a amb el posicionament propi deis alumnes), predomina
el discurs interpretatiu quan es tracta de deixar clara la posició que defensa cada grup.

El discurs argumentatiu apareix quan s'enceta la contra argumentado ja que llavors la intenció
es convencer l'altre.

b.3 Validesa de les tesis

Es tracta de comprovar que les tesis tinguin validesa, és a dir que responguin al tema
treballat.

En el debat analitzat apareixen 13 tesis de les quals 8 responen totalment al tema que s'ha
treballat i que son resultat del treball fet en grup en el qual cada delegado havia de preparar
la seva argumentado a partir d'una carpeta de documentació.

Les altres cinc tesis apareixen com a réplica o contra argumentado en fundó de l'orientació
que va prenent el debat i que soien desviar-se del tema central. Malgrat aixó, algunes d' elles
aporten nou coneixement sobre el tema. Per exemple:

"Nosaltres pensem que ha de ser la mateixa gent que prenguin consciéncia que cal
controlarla natalitat"

En canvi d1 altres esdevenen anécdotes, desqualificacions o "gracietes" que no aporten nou
coneixement. Per exemple:

"Si vosaltres no permeteu els métodes anticonceptius i aqüestes coses, si ens quedem
embarassades ilavors us enviaren) els filis al Vaticá perqué ens els cuideu".
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Quan el debat desemboca cap a un punt mort el paper del professor com a moderador és
molt important per tornar a centrar el tema.

Fent l'análisi per delegacions, val a dir que totes estableixen, almenys, una tesi válida,
sobretot, al principi del debat, excepte la delegado de I'ONG que intervé com a réplica a un
altre grup.

b.4 Validesa de la fonamentació

Es tracta de comprovar si les raons i arguments son:

> fiables (veritables o falses)

> pertinents (coherents amb la tesi que recolzen)

> completes (apareguin el major nombre de raons establertes en la preparado del
debat).

I també de comprovar si apareixen contra arguments i propostes per reforcar la tesi.

Gairebé totes les raons que justifiquen les tesis son certes. Algunes, pero, les consideraria
parcialment certes. Per exemple:

"Grades a la tecnología el creixement económic está assegurat".

Molt poques es poden considerar falses, com per exemple:

"Al llarg de la historia quan un recurs s' ha esgotat ha estat substituít per un altre".

La gran fiabilitat de les raons i els arguments indica que els alumnes han incorporat nou
coneixement i han assolit una bona comprensió del tema.

En relació al criteri de pertinencia la majoria de raons i arguments son coherents amb la tesi
que recolzen de manera que el discurs argumentatiu i interpretatiu esdevenen coherents en la
majoria deis casos, tant si la tesi té validesa com si no. Per tant, sembla que majoritáriament
els alumnes s'han apropiat de ('estructura del text interpretatiu i argumentatiu que s'ha
establert mitjan9ant la base d'orientació.

Respecte a la completesa, es considera completa la fonamentació si el nombre de raons que
apareixen s'ajusten a les raons que els alumnes podien aportar a partir de la documentado
lliurada a cada delegado.

Per facilitar l'análisi s'ha establert la següent gradado:

MOLT si en la fonamentació apareixen totes íes raons treballades

FORQA si en la fonamentació apareixen totes les raons treballades menys una o dues.

POC i apareixen menys de la meitat

GENS si només n'hi apareix una o cap

De les vuit delegacions que han participat en el debat,

1 delegado ha fet una fonamentació molt complerta (feministes)

- 4 delegacions han fet una fonamentació forca completa (ecologistes, católics, xinesos,
catalans)

3 delegacions han fet una fonamentació poc completa (capitalistes, ecologistes
sostenibles, ONG)

Així dones, cal destacar la importancia que té el treball previ a la preparado del debat per tal
que els alumnes facin ús del major nombre possibles de raons i arguments per defensar una
tesi.

També val a dir que, si bé la professora va comprovar que totes les delegacions completessin
la fonamentació amb el máxim nombre de raons, alhora d'exposar-les en públie, els factors
personáis influeixen molt en la dinámica del debat (per exemple en el lideratge). Per exemple,

I
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es va comprovar que la delegado deis ecologistes sostenibies apareixien en el seu esborrany
dues de les raons de mes pes que en el debat no van aparéixer:

- la pobresa és una rao per la qual ais paísos pobres la gent té molts filis ja que els filis
son un ajut económic i una asseguranca per a la vellesa deis pares.

Els recursos de la Terra son limitats, pero ben gestionats poden fer possible 1'equilibri
ecológic del planeta.

També és interessant assenyalar dues de les característiques del díscurs argumentatiu que
apareixen en aquest debat: I

L'ús de contra arguments

La formulado de propostes.

Ja hem dit abans que el debat própiament s'inida després que les delegacions exposin els
seu punt de vista. A partir d* aquí s'obre un tom de paraules on els grups o bé argumenten les
seves propostes o bé repliquen amb contra arguments, i grades a aquests, el debat pren una
orientado determinada que el fa mes espontani alhora que encadena el discurs.

En les contra argumentacions solen aparéixer raons diferents a les que han utilitzat per
preparar el debat i, peí seu contingut, sembla que els alumnes tendeixen a abandonar el rol
assignat per defensar o refutar idees própies. Veiem un parell d'exemples:

- Exemple de raons emprades de les que van preparar les delegacions abans del debat:

"Nosaltres no diem que s'hagi de frenar el creixement, diem que s'ha de controlar"'.

- Exemple de raons espontánies:

"Dones si no permeten l'ús d'anticonceptius que siguí el Vaticá qui doni ajudes a la
gent"

o bé:

"Nosaltres no creiem que s'hagi de donar tantes ajudes ais paísos del tercer món
perqué hi ha molts governs corruptes...".

En el debat els grups també fan propostes que concreten com portar a terme el punt de vista
que defensen. Les propostes reforcen la tesi perqué la fan mes realista i viable. En aquest
sentit, diríem que teñen fundó d'argument.

Per exemple:

"... per controlar el creixement de ¡a poblado cal fer-ho amb liéis que penalitzin teñir
mes d' un fill".

"...en paísos com el nostre cal que el govern incentivi la natalitat per exemple fent
guarderíes".

c. Tipología d'arguments

Per analitzar la tipología deis arguments s'ha fet servir la classificació que fan Anna Cros i
Montserrat Vilá en el seu article 9

9 9 Cros, Anna i Vilá, Montserrat. "La discusión oral: argumentos y falacias". Textos de didáctica de la
lengua y la literatura. N° 29. Gener 2002. Ed. Grao. Pág. 35. ¡
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1. Argument de causa i Estableix una refació lógica amb els fets
conseqüéncia

2. Argument d'autoritat Cita una autoritat acceptada peí destinatari

3. Argument del modet Invoca una autoritat que esdevé un model a imitar

4. Argument del benefici Justifica una tesí a partir del benefici que proporciona
una acció determinada

5. Argument construít a partir Es fa referencia a un fet concret per arribar a una
de l'exemple conclusió que es pot aplicar a un altre fet o que es pot

generaiitzar a d' altres fets del mateix tipus

6. Argument construít a partir Es basa en un exemple semblant al que es defensa o
de l'analogia: 'comparado i bé en una imatge a la qual es pot associar
metáfora

7. Arguments quasilógics o Arguments que es construeixen a partir de premisses
deductius generáis i que reprodueixen les relacions que

s'estableixen en els sistemes lógics i matemátics.

Raonament deductiu anomenat sillogisme. El
siflogisme lógic parteix d' una premissa real ¡ expressa
una veritat irrefutable, (entimema)

En el debat sobre els límits de la poblado els arguments que mes apareixen son els des
causa conseqüéncia, alhora que molts d'aquests també son deductius de l'estil

Si P = Q i Q = R, llavors P = R

Per exempte:

Cal frenar el creixement de la poblado perqué:

Si la poblado creix, s'exploten mes recursos

Si s'exploten mes recursos, es deteriora el medi ambient

Llavors si la poblado creix, es deteriora el medi ambient.

Així dones, cal destacar la importancia que té el treball previ a la preparado del debat per tal
que els alumnes facin ús del major nombre possibles de raons i arguments per defensar una
tesi.

També val a dir que, si bé la professora va comprovar que totes les delegacions completessin
la fonamentació amb el máxim nombre de raons, alhora d'exposar-les en públie, els factors
personáis influeixen molt en la dinámica del debat (per exemple en el lideratge). Per exemple,
es va comprovar que la deíegació deis ecologistes sostenibles apareixien en el seu esborrany
dues de les raons de mes pes que en el debat no van aparéixer:

ía pobresa és una rao per la qual ais paísos pobres la gent té molts filis ja que els filis
son un ajut económic i una asseguranca per a la vellesa deis pares.

Els recursos de la Terra son iimitats, pero ben gestionáis poden fer possible l'equilibri
ecológic del planeta.

També és interessant assenyalar dues de les característiques del discurs argumentatiu que
apareixen en aquest debat: I

L'ús de contra arguments
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La formulado de propostes.

Ja hem dit abans que el debat própiament s'inicia després que les delegacions exposin els
seu punt de vista. A partir d1 aquí s'obre un torn de paraules on els grups o bé argumenten les
seves propostes o bé repliquen amb contra arguments, i grades a aquests, el debat pren una
orientado determinada que el fa mes espontani alhora que encadena el discurs.

En les contra argumentacions solen aparéixer raons diferents a les que han utilitzat per
preparar el debat i, peí seu contingut, sembla que els alumnes tendeixen a abandonar el rol
assignat per defensar o refutar idees propies. Veiem un parell d'exerriples:

- Exemple de raons emprades de les que van preparar les delegacions abans del debat:

"Nosaltres no diem que s'hagi de frenar el creixement, diem que s'ha de controlar".

- Exemple de raons espontánies;

"Dones si no permeten l'ús d'anticonceptius que siguí el Vatica qui doni ajudes a la
geni"

o bé:

"Nosaltres no creiem que s'hagi de donar tantes ajudes ais paísos del tercer món
perqué hiha molts governs corruptes...".

En el debat els grups també fan propostes que concreten com portar a terme el punt de vista
que defensen. Les propostes reforcen la tesi perqué la fan mes realista i viable. En aquest
sentit, diríem que teñen fundó d'argument.

Objectiu 5.
ANÁLIS DELS TEXTOS FINALS (Taula 2)

Abans de fer el debat els alumnes han fet un trebalt previ en grup que consisteix en obtenir
raons a favor del punt de vista que els toca defensar a partir de diversos textos.

La professora revisa que les raons obtingudes siguin adequades i suficients.

Durant el debat els alumnes han contrastat diferents tesis sobre els límits del creixement de la
poblado mundial així com les raons a favor i en contra.

Finalment han redactat un text interpretatiu final a mode de conclusió sobre el tema on han de
justificar el seu punt de vista.

De l'análisi deis textos individuáis fináis se'n desprenen les següents valoracíons i propostes
de millora:

1. El 70% deis alumnes exposen la seva opinió amb claredat.

Valorado:

El 30 % que no l'exposa no ha compres qué es demanava en aquest text i en comptes d1

argumentar el seu punt de vista, o bé valoren com ha anat el debat o bé continúen defensant
la tesi de la grup que li ha tocat representar.

Pro postes:

Cal que el professor s'asseguri que tots els alumnes han entes l'objectiu de l'activitat. Potser
es pot formular d'una altra manera. Per exemple, Redacta un text d'opinió per un diarí on
exposis el teu punt de vista sobre si cal o no limitar el creixement de la poblado mundial.

2. Les raons adduídes son adequades maioritáriament (70%)

Valorado:
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Tots els alumnes que han exposat amb claredat la seva opinió, l'han fonamentat amb raons
coherents amb la tesi que defensen. Els arguments están basats majoritáriament en les
raons de la tesi del creixement sostenible.

3. Les raons adduídes son:

- suficients 30%

es poden completar 40%

- ¡nadequades o inexistents 30 %

Valorado:

Ha augmentat el nombre d'alumnes que han donat un nombre suficient de raons. Tot i amb
aixó encara un 40% no dona un nombre suficient de raons.

Propostes:

Proposar ais alumnes posar en comú els seus textos en grups de quatre per adonar-se de les
raons que addueixen els companys i que es podrien incorporar per completar el propi text.

4. La majoria d'alumnes no fa propostes d'actuació a mode de conclusió 60%

Valorado:

Tot i que es va donar una base d'orientació sobre l'estructura del text argumentatiu, sembla
que la rnajoria no l'han tingut en compte.

Propostes:

En comptes de donar la base d'orientació feta s'hauria d'haver elaborat conjuntament amb els
alumnes. Convé que abans de redactar un text argumentatiu els alumnes n'hagin llegit alguns
de ben fets tot identificant la tesi, els arguments que la sostenen i si es fan propostes
d'actuació.

5. Pocs alumnes mantenen l'opinió inicial:

Mantenen la mateixa opinió i les raons que la sostenen (30%)

Milloren ja que en Fopinió inicial no exposaven el seu punt de vista o bé les raons que adduten
no eren adequades (20%)

Matisen i enriqueixen l'opinió inicial relativitzant mes els seus punts de vista i incorporen

noves raons (30%)

Canvien l'opinió inicial i substitueixen les raons inidals per altres mes ben formulades (10%)

La resta no ha compres l'objectiu de l'activitat (10%)

Valorado:

Tot i que un tere deis alumnes mantenen l'opinió inicial és significatiu veure que dos deis
alumnes que no havien fet bé el text inicial ara l'han millorat.

També cal destacar que un 40 % deis alumnes milloren qualitativament els
seus textos després de contrastar el propi coneixement amb el deis altres.
Básicament es tracta d' una millora qualitativa en el sentit que relativitzen mes
la seva opinió (10%), incorporen noves raons mes explicatives (20%) i canvien
d'opinió canviant els arguments per altres mes explicatius i mes ben formulats.
(10%).
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Propostes:

Convé treballar l'empatia des de les programacions de ciéncies socials per aprendre a
relativitzar el propi pensament, admetre les raons deis altres i matisar que no tot és blanc o tot
és negre, sino que hi ha matisos. Així els alumnes minoraran la seva capacitat per interpretar
els fets i fenomens socials tot desenvolupant un pensament mes crític.
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Taula 1 Analisi deis textos argumentatius iniciáis sobre els límíts del creixement de la poblado

Alumne

I. García

A. Veas

J. Orneo

S. Calvo

A. Leal

MC Reyes

J. Navarro

J. Rodríguez

V. Calero

A. Módenes

Esposa amb
claredat la

seva opinió?

Si

X

X

X

X

X

X

No

X

X

X

X

L'opinió
s'ajusta a les

teories
estudiades?

Si

X

X

X

X

X

X

X

X

No

X

Aquests punts de vista
son

Pobla
ció.

Neomalth

X

X

X

Tots
dos

X

X

X

X

X

X

X

Les raons
adduTdes son
adequades ?

Si

X

X

X

X

X

X

No

X

X

Les raons adduTdes son
suficients ?

Si

X

Es podría
completar

X

X

X

X

X

No

X

X

X

Observacions

Fa una bona contra argumentado ais
neomalthusians

Recursos lingüfstics molt pobres

No addueix raons que justifiquin el seu
posiclonament

Están mal repartits
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Taula 2 Análisi deis textos interpretatius fets després del debat

Alumne

1. García

A. Veas

J. Orrico

S. Calvo

A. Leal

MC Reyes

J. Navarro

J. Rodríguez

V. Calero

A. Módenes

Exposa
amb

claredat la
seva

opinió?

Si

• X

X

X

X

X

X

X

No

X

X

X

Les raons
adduides

son
adequades

?

Si

X

X

X

X

X

X

X

No

X

X

X.

Les raons adduides son
suficients ?

Sí

X

X

X

Es podría
completar

X

X

X

X

No

X

X

X

Fa
propostes
d'actuació

com a
conclusió?

Si

X

X

X .

X

No

X

X

X

X

X

X

Canvis respecte a 1 opinió inicial

mant
é

X

X

X

millora

X

X

matitza i
enriqueix

X

X

X

canvia

X

Observacions

Molí bona elaborado del raonament

No ha entes l'objectiu del text i manté la
tesi que havia de defensar en el debat

No opina només valora com ha anat el
debat

Ara esposa ciarament la seva opinió

Abans no es posicionava darament ara
és poblacionista

Abans era poblacionista ara matisa dient
que cal controlar el creixement

Manté= manté ta mateixa opinió i les raons que la sostenen
Millora = ja que en l'opinió anterior no exposava ciarament el punt de vista o les raons no eren adequades
Matisa i enriqueix = matisa l'opinió inicial incorporant noves raons.
Canvia= canvia l'opinió inicia! i substitueix les raons iniciáis per altres mes fortes i pertinents.
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Conciusions

Al finalitzar el disseny de la unitat didáctica i la seva aplicado a l'aula, volem
encoratjar el professorat a treballar les competéndes lingüístiques des de Tarea de
ciéncies socials, pels beneficis que s'obtenen, tant per part del professorat com de
l'alumnat.

El diáleg genera una interacció entre els alumnes i la professora i entre els
mateixos alumnes que pot donar lloc a nou coneixement, i alhora possibilita una
motivado mes gran deis alumnes.

Els alumnes, aprenen amb mes motivado i incrementa ei seu interés en la
formulado de punts de vista justrfrcats quan es treballa a partir de problemes del
món actual.

Es recomanabie de trebaliar aquest tipus de propostes amb el professorat de
llengua de manera que Talumnat copsi la coherénda del plantejament didactic.
Així mateix és desitjable adoptar aquest plantejament per part de tot l'equip
docent. D'aquesta manera sembla que si les bases d' orientado per treballar les
diferents competéndes lingüístiques son les mateixes per totes les árees
curriculars, Talumnat les interioritza amb mes rapidesa i la dinámica de treball en
cada materia és mes ágil.

El recurs didactic del debat o el joc de simulado és una bona eina didáctica per
treballar les capacitáis d1 interpretar i argumentar. Tot i amb aixó, sembla que
quan els alumnes han de defensar el seu propi punt de vista, teñen mes
dificultáis. En canvi, sembla mes fácil si es tracta d' un joc de simulado, ja que
el rol que efs toca representat, sempre i quan ho facin de bon grat, posa mes
distancia entre la problemática i Tindividu.

El professorat no ha de preparar tots els materials. En molts Ilíbres de text
apareixen propostes de debat o jocs de simulado. Es recomanabie pero teñir
molta cura del materia! que empra l'alumnat per a preparar les seves
interpretacíons i argumentacions per garantir que la informado pugui esdevenir
coneixement.

Finalment, treballar a partir d'aquesta proposta, contribueix a desenvolupar en
Talumnat les competéndes sodals necessáries per a teñir una millor
comprensió del món que ens ha tocat viure i educa ciutadans mes capacitáis
per a desenvolupar actituds compromeses amb els valors democrátics.

La justificado i l'argumentació en Ciéncies Socials 245



Cinquena part

Conclusions generáis

A continuado, es presenten les conclusions a qué hem arribat després de l'análisi i
la valorado de cadascuna de les unitats didáctiques experimentades. S'ha optat per
mantenir la mateixa estructura que l'análisi i la valorado deis objectius de recerca.

Objectiu 1. Analitzar les caractenstiques del dialeg a classe

1.1. Respecte a les competéncies lingüístiques, hem constatat que:

a. En la comunicado d'idees prévies les respostes deis alumnes solen ser
intuitives, senzilles i poc elaborades, malgrat siguin temes mes o menys
viscuts (migracions).

b. No havien treballat des d'aquesta perspectiva en els cursos anteriors, ni ho
• treballaven en cap mes materia i els costa expressar-se amb propietat en un

principi.

c. Pero malgrat aixó, els semblava ¡nteressant el treball que els proposávem i
es varen implicar en la feina.

El dialeg és un instrument fonamental i present al llarg de tot el procés
d'ensenyament-aprenentatge. Cal que estigui en tots els moments de la Unitat
Didáctica (detecdó d'idees prévies, comunicado d'objectius, presentado
d'activitats, conclusions...).

1.2. Respecte a les caractenstiques del dialeg podem dir:

a. Aprendre a parlar i a dialogar és fonamental per aprendre ciéncies socials i
per aprendre a comunicar ciéncies sodals, tant per escrit com oralment, el
que s'ha aprés.

b. El professor ha de portar el dialeg molt pensat i molt preparat per poder-lo
dirigir cap a on convingui per garantir l'aprenentatge deis estudiants.

c. Ha de ser un dialeg obert i motivador, de manera que convidi a participar a
tots els estudiants.
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d. Ha de promoure les preguntes i les respostes deis estudiants.

e. S'han de plantejar les qüestions clares perqué les entengui tothom ¡ per tant
tots els estudiants puguin participar

f. Cal recollir totes les intervencions deis nois i noies i integrar-les en el discurs
general

g. Han de quedar interrogants oberts, dubtes per aclarir, aspectes per estudiar,
interessos per recollir i temes per treballar.

h. Cal que el professor organitzi a la pissarra o en d'altres suports
{transparéncies, muráis...) els conceptes que van sortint durant el diáleg i els
relacioni i els organitzi, per construir conjuntament el coneixement.

i. Cal assegurar la comprensió deis conceptes a partir del retorn que fan els
estudiants en el diáleg. Cal garantir que totls ells comparteixin els significáis.

1.3. Peí que fa a la funció del professorat en l'articulació del diáleg consisteix
en:

a. Encetar una discussió a l'aula a partir d1 una qüestió oberta

b. Guiar la discussió tot acceptant totes les aportacions d'entrada i facilitar que
els estudiants descobreixin que no totes son valides (es rebutgen les que no
están justificades i les que están justificades amb raons no valides).

c. Facilitar la participació de la majoria d' alumnes possible.

d. Donar informado al final si els alumnes no troben una resposta válida.

e. Fer adonar que el diáleg és també una manera d'aprendre a partir de
l'aportació d'idees de tots els participants.

f. Reflexionar al voltant del paper que té la llengua: per a obtenir el
coneixement i per a comunicar-lo.

Objectiu 2. Dissenyar, consensuar i validar les bases d'orientació
i les pautes de treball

Després de comprovar la dificultat que representa pels alumnes entendre les
diferencies entre les diferents tipologies textuals proposem que a partir de les bases
d'orientació peí professorat que figuren a Ifinal d'aquest treball caf consensuar amb
els alumnes qué entenem per cadascuna de les competéncies.

Hem experimentat dues possibles maneres de fer-ho:

1. Hem validat la següent graella a partir de les preguntes que els alumnes formulen
per a cadascuna de les capacitats. Així s'elaboren unes pautes senzilles i properes
a l'alumnat perqué parteixen de les seves idees prévies .

descriure
Qué és | Qué

explicar
Quéés Qué

justificar
Qué és Qué

interpretar
Qué és Qué

La justifícació i l'argumentació en Ciéncies Socials 247



Quéveig?
Com és?
Quines

característique
sté?

Qué passa?
A qui li

passa?
A on passa?

- Etc.

no es
perqué

passa?
per qué és

així?
quines son

les seves
causes?

quines
conseqüéncie
sté?

no es
en qums

coneixements
científics es
basa?

quina teoria
ho explica?

quines son
les raons
socials.
económiques,
polítiques,
culturáis...

no es
Qué en

pensó?
Qué opino?
Quin és el

meu punt de
vista?

Quines
solucions s'hi
poden donar?

no es

Davant les dificultáis que hem constatat una segona possibilitat és anar ¡ntroduint
les diferents competéncies d'una en una, comencant primer per la descripció i
l'explicació.

A mesura que es van introduint noves competéncies lingüístiques, Íes anteriors van
quedatn incloses. És a dir, en un text justificatiu cal trabar també descripcions,
explicacions i interpretacions, pero és important que els estudiants sápiguin quines
son les que es prioritzen a cada situado

2. Una altra proposta práctica seria partir deis textos elaboráis pels alumnes sense
pactar préviament una base d'orientació. Aleshores es trien aquells textos a criteri
del professor on apareixen possibles descripcions, explicacions i justificacions i
conjuntament alumnes i professor analitzen aquests textos. Es tria com exemple un
fragment descriptiu i se'n dedueixen les seves característiques que és el mateix que
plantejar quines preguntes cal respondre. Un cop s'ha fet aquesta análisi es
planteja qué cal fer per convertir aquest text descriptiu en explicatiu i aleshores els
alumnes ho apliquen a cadascun deis seus textos i així successivament amb
cadascuna de les competéncies.

Tipus de text

Descripció o
text descriptiu

Exemples

(fragments de textos
d 'estudiants)

Característiques del text
(connectors..,)

Pas a l'explicació o text
explicatiu

(preguntes que podem
fer)

Tipus de text

Explicacióo
text explicatiu

Exemples

(fragments de textos
d'estudiants)

Característiques del text

(connectors...)

Pas a la justificado o
text justificatiu

(preguntes concretes
que podem fer)

En general, podem dir que hi ha pocs problemes per elaborar textos descriptius, si
els alumnes teñen suficient infonmació. En els textos explicatius hi ha poques raons,
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encara que responen a la pregunta del per qué. Per tant, son pertinents pero poc
complerts.

Els textos justificatius i interpretatius generatitzen massa, ja que les justificacions
son molt generáis i poc precises. Es podría dir que els alumnes no es fan gaire
preguntesm queden satisfets i no sembla que vulguin anar mes enllá

Per l'elaboració de textos escrits, és important que els alumnes tinguin ciar que cal
escriure per ser llegit per una tercera persona. No es pot donar res per sabut,
comptant que et mestre o el futur lector ja sap ei que s'escriu. Aixó suposa que hi ha
d'haver una bona motivado per potenciar les ganes i l'interés per escriure, com pot
ser la seva publicado a la revista de l'escola o la informado pot ser útil per altres
companys.

Així dones, per tal que els alumnes adquireixin aqüestes competencies cal
aprofundir a través de molts exemples i models i d'exercitar la tipología discursiva
amb la finalitat que, poc a poc, els alumnes la interioritzin. Aquesta és una tasca
complexa per la qual cosa creiem que per comencar a treballar en aquesta línia
caldria treballar les competencies lingüístiques a partir de seqüéncies curtes i no
pas totes alhora.

Objectiu 3. Preparar el debat. Interioritzar i reelaborar en el
coneixement per compartir

Per a poder argumentar cal teñir un bon coneixement del tema, cal teñir prou
elements per a justificar i interpretar amb suficients raons i arguments. Els
arguments han de ser sólids, coherents, pertinents, precisos i complerts.

Per aconseguir-ho és fonamental la preparado previa i la motivado deis alumnes.
Peí que fa ais continguts del debat el professorat selecciona uns materials (que eis
alumnes i el professor han buscat abans). Aquests materials recolliran a través de
diferents fonts d'informació les idees, les raons, els exemples, etc. per construir la
tesi i la seva fonamentadó. El professorat ha de vetltar perqué les fonts
d'informació (premsa, estadística, pagines web, etc.s'adequin a la comprensió de
l'alumnat i proporción) un ampli ventall de raons, dades, exemples per justificar la
seva tesi i alhora vetllar perqué tots els grups disposin d'informació suficient i
equilibrada. Sovint el professorat ha de fer l'esforg d'adaptar-les perqué siguin
d'utilitat. Respecte a la motivado cal ajudar els alumnes a muntar I'escenificado
perassumirel rol assignat.

En ía preparado previa tindrem en compte els següents aspectes:

a. Sintetitzar breument la tesi que s'ha de defensar

b. Exposar quines son les raons que fonamenten la tesi

c. Dir quins arguments utilitzaria per convencer el que creu el contrari

d. Analitzar quins poden ser els arguments en contra de la propia tesi

e. Evidenciar la rao de pes que fonamenta la tesi
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Altres consideracions importants son:

En relació a l'objecte de debat convé problemes socíals rellevants, que
siguin significatius per l'alumne i d'actualitat ja que permet utilitzar els
problemes de l'entorn o els que es conetxen a través del mitjans de
comunicado.

En relació ais punts de vista sobre la qüestió a debatre és fonamental que
els posicionaments siguin diferenciáis perqué facilitin el contrast de punts de
vista i el debat sigui possible.

- En fundó del tema i del grup classe es poden plantejar punts de vista
propers per poder crear empaties i enriquir amb matisos els seus arguments.
Sembla que aquest plantejament és possible en grups ben estructuráis i
amb bon nivell de comprensió.

El professorat ha de revisar i orientar e! treball de preparado per ajudar a triar i
expressar correctament les raons de pes, fiables, pertinents, complertes... per
garantir que el debat sigui rigorós, ben orientat i útil.

Per tant, podem afirmar que l'ensenyament-aprenentatge de les habílitats
cognitivolingüístiques no es fa seguint una seqüéncia cronológica segons els
cursos. No creiem que primer s'ha de fer una i després l'altra i així successivament,
sino que totes han d'anar avancant en grau de complexitat, i per tant,
d'aprofundiment en el coneixement del tema. Així, la introducció de les habilitats
cognitivolingüístiques ha de ser una constant durant tot el procés d'ensenyament-
aprenentatge. Pero certament, és en la preparado del debat quan es reelaboren
tots els coneixements que des de l'inici s'han anat ensenyant i aprenent.

Objectiu 4. Fer i analitzar el debat

4.1 . Valorar la dinámica del debat

Cal destacar ta importancia de pactar préviament amb els alumnes les regles del joc
i crear una ambientado adequada per fomentar la participado.

Ha de quedar molt ciar .que el debat consisteix en analitzar el problema des de
diferents punts de vista amb la intenció d'establir un intercanvi d'opinions complet i
enriquidor. D'aquesta manera s'aprén a solucionar problemes de forma col-lectiva a
través del diáleg i tenint en compte l'opinió deis altres. Perqué el resultat sigui
satisfactori cal fer-ho de manera ordenada i procurant que tothom participi de
manera activa.

Els aspectes que s'han de pactar podrien ser:

a. Exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sostenen.

b. Seguir amb atenció les intervencions que es fadn per poder confirmar o refusar
els arguments que s'exposin.
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c. No repetir arguments que altres hagin plantejat, així com contestes directes a un
altra persona que generen discussions parcials, pero que no ajuden al debat
conjunt.

d. Altres aspectes a teñir en compte son:

- Ajustar-se al tema

Expressar-se de forma clara i concisa

Respectar els torns de paraula donats peí moderador

Respectar les opinions deis altres

Participar de manera activa

Manifestar una actitud crítica i no dogmática

Formar-se una opinió propia sobre el tema

Convé destacar també la importancia del paper moderador del professorat,
procurant que la seva intervenció passi el mes desapercebuda possible, ja que ef
que ens interessa és el discurs que construeixen els alumnes al llarg de la
discussió.

Sembla poc adequat forcar la participado si per motius de inseguretat, por al ridícul,
timidesa o manca d'aptituds comunicatives oráis, els alumnes no es disposen a
discutir en veu alta. En canvi, és molt convenient que el professorat faci de
moderador per introduir, reconduir, centrar i resumir per orientar el debat, i si cal,
censuri els alumnes mes agosarats, contundents o agressius... que poden fer
fracassar i'activitat. Per aquests motius cal usar técniques de participado, per anat
integrant a tots els estudiants en la dinámica del debat.

4.2. Análisi del debat atenent a la tesi i la fonamentació

Les tesis exposades en la presentado de cada grup es poden considerar
completes, fiables i pertinents perqué son resultat del treball fet préviament a la
classe. Les fonamentacions d'aquestes tesis son pertinents i fiables pero no sempre
completes ja que la finalitat és que es vagin aprofundint al llarg del debat. Es pot dir
que el que diuen respon al que se'ls hi ha demanat: exposar breument quin era el
punt de vista o la posició del grup que representaven.

En general, es pot observar, que els alumnes a t'hora de formular les tesis i les
fonamentacions ho fan amb uns arguments que expressen un grau de coneixement
i de complexitat molt mes gran que no pas en les afirmacions o comentaris que
feíen en ¡'avaluado inicial. Les opinions expressades en el debat també son molt
mes elaborades. Així dones, Taita fiabilitat i pertinenca de les raons i els arguments
indica que els alumnes han incorporat nou coneixement i han assolit una millor
comprensió del tema.

4.3. Tipología deis arguments

Es constata que els arguments utilitzats majoritáriament pels alumnes son del.tipus
causa-conseqüéncia. Es pot explicar peí fet que la causalitat i el discurs explicatiu i
justificatiu s'ha trebaüat molt en la majoria de temes. Es important saber buscar
raons per explicar els fets i fenómens socials que, sovint, son multi causáis í establir
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quines conseqüéncies poden teñir, per comprendre'ls i per fer propostes i prendré
decisions que orientin quin món volem.

Hem trobat arguments per analogía en els temes mes vívencials.

Els arguments d'autoritat i els d'exemple apareixen en fundó deis materials
treballats en la preparació previa.

Val a dir que els alumnes no havien treballat la tipología d'arguments. Segurament
fóra interessant proposar activitats per aprendre a reconéixer i emprar els diferents
tipus d1 arguments que puguin ajudar a construir una argumentado mes forta,
completa i pertinent.

Finalment, en. la valorado del debat s'observa la necessitat d'arribar a acords,
propostes altematives o conclusions compartides, tot i que es fa difícil peí fet que
els alumnes representen un rol determinat que no sol coincidir amb el seu propi
punt de vista. Per aixó a ['hora d'establir les conclusíons la professora demana que
els alumnes facin un posicionament personal abans de fer propostes altematives, la
qual cosa facilita la tasca.

Objectiu 5. Análisi deis textos fináis

Conclusions o valoracions globals deis textos f ináis analitzats

5.1. Segons el títol i la presentado del tema o l 'encapsalament

Hem comprovat que en general els textos deis estudiants responen a les
indicacions que el professorat ha donat sobre la tipología del text que han
d'escriure.

Titol: La concrecíó del títol és importan! en la mesura que reflecteix una
manera d'entendre el problema i que respon a l'enfocament que es vol donar
al text, o a raspéete o aspectes que es pretenen subratllar o ressaltar.

Presentado del tema o l'encapgalament. Tots els textos cbmencen amb
una situado del tema, és a dir, explíciten del que voien parlar.
L'encapgalament serveix per presentar i situar el tema, per tant és un deis
requisits que han de complir totes les produccions escrites del estudiants
sigui quina siguí la seva tipología textual.

5.2. Segons el grau de coneixement del tema

Descripció: En totes les produccions escrites s'hi troben. En alguns casos
la descripció forma part de la presentado i en altres casos forma part de
l'estructura central del text, pero sempre és un element important
d'informació. En les produedons que la descripció forma part de l'estructura
central del text, sovint incorpora elements explicatius que la complementen.

- Explicado: Les explicacions segueixen parámetres molt semblants a les
descripcions. Tot formant una tipología de text mixt, fonamentalment
descriptiu enriquit amb elements explicatius

La justificado i l'argumentació en Ciéncies Socials 252



- Justificado: Un text justificatiu, perqué siguí complet i pertinent, ha
d'incorporar necessáriament fragments descriptius que sitúen i informen del
tema, problema, fet o situado que és pretén justificar. Fragments explicatius
que donin els elements causáis necessaris per donar completesa i
pertinenca a ta justificado. Finalment la incorporado de la part interpretativa
representa l'evidéncia que s'ha entes el problema, concretada aquesta
evidencia en el grau i en la manera de l'implicació de l'estudiant, pertrobar-hi
perspectives de millorar en el futur i formes individuáis o col-lectives
d'intervenció.

També sembla evident que per arribar en aquest text final, cal identificar i treballar
préviament, i de manera pardal, les característiques de cada tipología de text. Es a
dir, cal que els estudiants identifiquin i elaborin descripcions i explicacions
completes i pertinents.

Per arribar a la justificado cal una rigorosa i abundant informado del tema. Només
és pot escriure alió que se sap. El professorat ha de facilitar la búsqueda
d'ínformació i utilitzar les estrategies didáctiques adequades perqué els estudiants
la puguin entendre i la puguin interpretar, per convertir-la en coneixement.

5.3. Segons el grau d'implicació, a partir de la interpretado

Tots els textos, teñen un bon nivel! de pertinenca, pero els nivells de completesa
son diferents. Hi ha un grau d'implicació acceptable, que d'alguna manera es pot
entendre que hi ha l'empatia suficient com per posar-se en el lloc de l'infant
explotat.

En tots els textos, es proposen o es consideren possibles solucions per millorar la
situado d'aquests nens. Es pot considerar que els estudiants han entes el
problema, i que demostren o expressen un acceptable nivell d'implicació, per poder
pensar camins d'intervenció individuáis o col-lectius, que facilitin la resolució del
conflicte.

5.4. Valorado global deis textos

Fruit del debat i la confrontació, els alumnes gradualment enriqueixen el seu
raonament amb noves evidencies i admeten dubtes en el seu pensament. D'una
resposta simplista i estereotipada es progressa envers un pensament mes
conscient i complex de la realitat.

Segons el tema els alumnes poden defensar mes d'una tesi en la seva interpretado
final perqué son capacos de veure que cap té tota la rao. Si en un primer moment
es posicionen incondicionalment a favor, posteriorment matisen la seva
interpretado, acceptant part de les raons deis companys. Per tant l'alumnat aprén a
relativitzar ja que es mostra mes prudent en els judicis i possibilita la coexistencia
d'altres opcions i opinions.

Plantejades aqüestes condusions i valoradons generáis, cal teñir en compte que
les expectatives que ens podem ptantejar han de teñir en compte tres variables:

la práctica deis estudiants a treballar amb aquesta metodología

el grau de complexitat del tema

la madurado personal de cada estudiant i, també, la del grup
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Per acabar, algunes reflexions sobre les aportacions d'aquest treball resprecte de la
formado democrática del josves.

Seria molt agosarat per part nostra, afirmar que els nois i noies que han participat
en l'experimenlació d'aquesta recerca han aprés a ser bons ciutadans i ciutadanes
amb conviccions i practiques democrátiques. Per aixó, citarem algunes raons que
creiem mes evidents:

- en primer lloc, perqué no tenim evidencies clares i contrastades sobre la
"consolidado" de les conviccions i practiques i comportament democrátics en
els aprenentatges deis nois i noies estudiats. Podríem dir que ho han
demostrat en l'ámbit escolar i es pot interpretar que está present en les
produccions escrites i en d'altres activitas realitzades a l'aula, com poden ser
els debats. Pero, entenem que la consolidado en l'ámbit de la participado i
el compromís social está per demostrar.

En segon lloc, perqué no és possible comprovar-ho en un període de temps
tan curt com és el d'un curs escolar.

En tercer lloc, perqué les conviccions, les actituds i els comportament
democrátics s'evidencien en el fer diari, en els hábits de convivencia basats
en el respecte, el diáleg, en la solidaritat, en la partidpació i en el compromís
social, que en definitiva es converteix en una manera d'interpretar la realitat
social i en una manera d'intervenir-hi per millorar-la.

Malgrat totes aqüestes dificultáis per poder afirmar amb rotunditat que la nostra
proposta garanteix la formado de la ciutadania democrática, estem en condicions
d'afirmarque:

entenem que un ensenyament i un aprenentatge basat en la comprensió
deis problemes, fets i fenómens socials de manera reflexiva i crítica, facilita
la formado democrática de la ciutadania,

entenem que l'adquisició de les competéncies lingüísitiques és un bon camí
per formar ciutadans i ciutadanes amb conviccions, actituds i comportaments
democrátics,

- entenem que els nostres alumnes han aprés que:

el valor del diáleg i del debat és fonamental i básic perqué les
persones s'entenguin, que el diáleg i el debat seveix per
expressar l'opinió personal, pero cal també saber escoltar i saber
respectar les opinions deis altres,

el valor de la discrepancia ben informada i respoectuosa és poder
opinar i teñir criteri propi, pero que per aixó cal estar informal, cal
saber buscar, seleccionar i interpretar la informado i cal
comprendre-la per teñir opinió. Aprendre ciéncies socials vol dir
analitzar i comprendre els problemes i els fets socials des de la
relativitat del coneixement sodal. Una bona comprensió requereix
d'una análisi en profunditat deis diferents punts de vista, de les
possibles interpretacions i solucions i que finalment cal teñir uns
criteris personáis que cal saber expressar amb claredat,
rigurositat i coherencia,

el valor del posicionament i del compromís també implicar
plantejar-se el "poder ser". El posicionament personal fa que
siguin capacos d'entendre la necessitat de participar de manera
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responsable en la resolució de problemes socials i de contribuir
en la construccio d'un futur millor. Així es passa de plantejar-se el
"qué" i el "com" per comencar a pensar en el "qué" i el "com"
podría ser".
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Sisena part

Instruments utilitzats

En aquest apartat es presenten els instruments que s'han fet servir per a
l'elaboració, la interpretado i l'avaluació de les produccions escrites, i per preparar,
realitzar i valorar el debat.

Tots aquests íntruments pretenen ser útils i aplicables a qualsevol situado d'aula en
la que es pretengui trebalalr les competéndes lingüístiques.

índex deis instruments utilitzats a les unitats didactiques
La lectura cooperativa

- Descripció i explicado del mapa

- Criteris de coavaluació i d'autoavaluació

- Valoració d'una sessió. Aspectes básics a teñir en compte en el diáleg
(Fitxa de les estratégies de diáleg del professorat)

- Competéncies cognitivolingüístiques. Guies oríentatives per aprendre a
escríure

• Les capacitáis cognitivolingüístiques

• Graella per aprendre a obtenir, exposar, comprendre i interpretar ia
informado

Exemple: "L'empresa Nike"

- Exemple: "La poblado"

- Exemple: "L'explotació laboral infantil"

• Criteris d'avaluació de la tipología textual

• Fitxa per corregir textos descriptius-explicatius-justificatius: "Els
textos en ciéncies socials"

• Les capacitáis de... i les habilitats

- Bases d'orientació per produir i per analitzar produccions escrites

• Base d'orientació per produir un text descriptiu

• Base d'orientació per produir un text explicatiu

• Base d'orientació per produir un text justificatiu
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• Base d'orientació per produir un text interpretatiu

• Base d'orientació per produir un text argumentatiu

• Guió d'observació de classe. Descripció

• Guió d'observació de classe. Explicado

• Guió d'observació de classe. Justificado

• Guió d'observació de classe. Interpretado

• Guió d'observació de classe. Argumentado

• Graella per l'análisi deis textos justificatius/interpretatius

Aucorrecció de textos escrits

• Fitxa d'autocorrecció. Comentan del mapa de la poblado mundial (1)

• Fitxa d'autocorrecció. Comentan del mapa de la poblado mundial (2)

• Fitxa d'autocorrecció. Comentan del mapa de la poblado mundial (3)

• Fitxa d'autocorrecció d'un text sobre ('agricultura

• Fitxa d'autocorrecció d'un text descriptiu. Exemple "Descriu la teva
cultura"

Bases d'or ientació per preparar, fer i valorar les argumentacions d 'un
debat

• Base d'orientació per produir argumentacions en un debat

Com preparar les argumentacions: la meva argumentado

• Graella de posicionament inicial del grup

Exemple sobre la immigració

• Graella d'avaluació deis participants en un debat

• Qué és un argument? Estructura d'un text argumentatiu

• Fitxa d'observació durant la realització del debat

• El debat. Alguns punts a considerar: Control del moderador

• Un debate para aprender a argumentar desde la empatia

• A posteriori del debat
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La lectura cooperativa

La idea básica d'aquest metode és que recíprocament uns estudiants ensenyeu els altres.
Cadascú de vosaltres realitza una funció diferent, pero complementaria per assolir una
tasca coniuna: i ensenya els altres a fer-la quan siguí el seu tom. Sense la participació de
totes les funcions, tots els membres de l'equip. no és possibie realitzar bé la tasca:
comprendre el text.

La idea és distribuir resfori; cognitiu que suposa ¡a realització d'una tasca complexa
centrant-nos únicament en una de les operacions que la componen, per assolir així un
major rendiment.

El grup está .habitualment fonnat per quatre alumnes que han de realitzar tasques
diferents que.-alhora, suposen operacions coordinades d'un matetx procés mental.

El procés de comprensió que efectuaria un bou lector (identificar les ¡dees principáis,
resumir-tes, fer-se preguntes i contestar-les), és distriburt entre diverses persones, per tal
que resulti mes fácil i rendible.

Les funcions a dur a terme son:

¡legír : un deis membres del gmp Ilegeix el parágrafo paragrafs assignats

resumir : ajudar els companys a sintetitzar les idees principáis de cada
parágraf per mitjá de la detecció de les paraules claus

fer preguntes: ajudar els companys a formular interrogants en eis diferents
nivells de comprensió

respondre les preguntes: ajudar els companys,. en cada cas, a identificar una
dada: aplicar un concepte, extrapolar una idea, valorar críticament una
opinió,...

Possibilita discutir i consensuar el coneixement i con tras tar-lo amb les idees
prévies respecte d'una qüestió o problemática.



DESCRIPCIÓ I EXPUCACIÓ DEL MAPA: Pautes a teñir en compte

REAÜTZACIO DEL MAPA

-El mapa I'has de fer amb precisió.. sense errors i complet.
-Cal que el presentís net i ben pintar perqué la informació es pugui llegir amb
claredat.

TITOL DEL MAPA

-identifica de quin tema tracta el mapa
-Identifica el seu abast geográfíc (tipus de mapa: mundial. Europa, etc.)
-Identifica si és un mapa actual o historie.

DESCRIPCIÓ DEL MAPA

Es traerá de llegir el mapa i anotar alió que hi veiem de manera precisa, clara i
ordenada. Per fer-ho seguirem els següents passos.

-Fes una descripció general o primera aproximado de ia informació
representada en el mapa a mode de introducció (Observa de quina manera es
distribueix la població sobre ei territori)
-Fes una descripció detallada seguint un ordre o criteri. La descripció ha
d'enumerar i situar els espais mes pobláis i els espais mes buits de ía manera mes
completa i precisa possibíe. Fixa un ordre o criteri que et permeti sistematizar la
descipció.
-Has d'utili'tzar ei llenguutge amb precisió frecorda que pots consultar ¡'atlas '
per precisar eis noms deis rius. serraiades. ciuiais. estats...)
-El text ha d'estar ben construir.

EXPLÍCACIÓ DEL MAPA

Es traeca d'explicar el per qué de la situado observada anteriorment. Es potfer
simidtaniament amb la descripció. Cal teñir en compte:

-Explica les raons per les quafs la població mundial es distribuei.x d'una
manera desigual sobre el territori. Has de teñir en compte que:

-Les raons que expliquen un ret son múltiples i es relacionen entre elles.
-[/explicado de les raons ha de ser el mes completa possibie (tan ies que
dificulten el poblament com les que eí faciliten)

-Utilitza el llenguatge amb precisió d'acord amb el vocabulari propi de la
geografía i la demografía.

-Organitza el text explieatiu. Per tal que el text explicatiu sigui el mes ciar possibie
convindria que abans de redactar confeccionessis o consultessis resquema de les
causes ordenades per categories: causes físiques, causes históriques. causes
económiques, etc.

CONCLUSIÓ. Al final resumeix la idea principal del mapa a mode de conciusió.
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Valorado d'una sessió
Aspectes básics a teñir en compte en el diáleg

I i Observacions:
Quines estrategias de diáleo del orofessorat hi oredominen? i

G Per informar (faciliten la informado necessária per :rebal¡ar) í
La informado cue dona és pertinent. rigorosa i s'adequa ai niveil!
ceís aíumnes !
Lexplicacic está organitzaca de manera que segueix;
sisíemáíicameni una línia ce raonamení. una estructura '

G Per orientar (ajucen a fer una reflexic oberta entorn c'un tema)
La informado que dona connecta amb e! coneixement previ o ai
qué han dit els aíumnes amb e! coneixement ncu
Pregunta per explorar qué sacer. els aíumnes sobre el tema

a Per completar (ajucen a expressar les idees d'una manera rr.és
completa)

Es donen jusíifícacions a les explicaderas
Contradiu alguns errors freqüenrs. ¡ncorreccions... per trocar
una explicació mes completa
Es relacionen les idees que van sorgint a classe per a qué,
quedin connectaces ¡
Clarifica concapíes, dona exemples j
Utiliiza expiieacions aitematives cuan no s'entén alguna ¡dea
Quan es oconú cita algún auter

_ Per focalitzar (ajucen a centrar l'atencic i a orientar la resecsta:
Recersix eis cenceotes essenc:als
Clsnfica alguns cenceptes que sen dificiis nous c peesn incui'
2 i'arror
S'integra teoría i apiieace práctica

u Per aprofundir -ajucen a acrof_nd;r en ;es resccsies,-
Parla amb eís estuciants ¡ cusca !a seva comcrsnsic de manera
que adequa censíantrnení 9i cus ha prsoarai a ia rescosía dsis
aiumnes
Quan es openú. fa una cistincic entre fe:s : ccinicns
La ••nfcrmac.'c cue es cóna >.e ei niveü adequat

Zi Per comprovar fsiuden a reccnsicerar el que t'alurnnst "ha ci; . a.
comprevar si és c_rt)

Fa preguntes per comprovar si, eis aiumnes ei segueixen i s; ei
ritme de la classe és l'adequai
Es donen argumenes i es procuren evicéncies per justificar ei
que es diu ds rnanera que es busca una major racicnalitat

O Per reforcar (refercen eis éxits ce l'alumnat i I'estimulen a la
panic.-pació i l'esforcj

Quan és posstcle. apiiea e¡ ccnsixeme.m a prcelemes reais.
Intenta connectar ei coneixement academia ame ¡'experiencia i
ia practica de l'aiumnac
Establesx momsnts de cistensió explicar.! algún exempie o _
anécdota peniner.t
Accepta altres punís de vista que puguin ser raonaoies

_l Per finalitzar (anticipen l'acabament de la conversa i el preparen
per acaoarla feina)

Recapitula i resiíua eJ problema per tal que no es perdí la visió
ce conjunt del que es fa



Gompeténcáes cognitivoiingülstlques

Guies oríeniatíves per aprendre a

escnure



LES CAPACITATS C0GN1TIV0 LINGÜÍSTIQUES

1. OBTENIR LA INFORMACIO 2. COMPRENDRE LA INFORMACIO 3. INTERPRETAR LA INFORMACIO

1 . DESCRIPCIÓ

Per que pnssa?Quine;
consefjiiéncies té ?

2. eXHLlCAC'lO

£n íjuins coneixements
científics es basa?

. JUSTIFICACIÓ

I que en pensen
els oltrcs ?

4 . ARGUMENTACIÓ

1. OBTENIR LA XNFORMACIÓ 2. COMPÍiENDfte LA rNFORMACIO 3. INTERPRETAR LA INFORMACIO
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Qtiin és el problema, siluaeíó, leí o lenonien que aneni a estudiar?

I.OBTnNirui-XPOSARLA
INFORMACIÜ

Pescripció
Quiíi és el problema?
l:i) que i i ?

2. COMPRl-NDRLi i .A INFOKMACIO

i'xpíiüa per t|iié passiiV
t^uiíis tliícrenis tipuü de causes
(.tilines eoi]sei|iiéiji.ics lé?
A [(iiiiis col.lceliiii u grup-S luuiKuis ¡i

:ii quines leones o coneixiMiiciits es fuiuinienla?
Amb quina pmblcmntica mes global té a veuie?
(.tilines son IL-S causes prnfuiulesV

3. INTnui'KETAR LA INfORMAClÓ

Qué en penseu? j
Quinesiaons justifiquen el vosire punt •
tle visla? '
Com cüiivenceríeu ais que pensen el
eoniraii?
Quines solución;; o aliernaiives
pi'opoüeu?



LA LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL: L'EMPRGSA NIKE

DESCRIPCÍ5"
-Quin és el prohleinn?
- En qué ennsisleix?

EXPLICAClS"
- Explica qué passa?
- Quins tipns de causes
inlei venen?
- Quines conseqíiéricies té?
- A quins collectius 0 gnips
liumans ¡ifecia?

jusíii ILACÍÓ
- En quines leones 0
coneixemcnts es roiiíiinenln?
- Amb í|iiÍM¡i piohlemñfica mes
global lé a veme?
- Quines son les causes
profundes?

ÁÍÜ;ÍÍJVIIíÑ''llAC!Ó"
- Que en penscu?
- Quines rnons justifiquen el
vos 1 re piínt de vista?
- Quines soluciona 0
atternalives proposeu?



LA LOCALITZACIO INDUSTIUAL: L'EMPUESA NIKE

DKSCIUI'CI
- Qué és Nike?
- A qué es dedica?
- On es sitúen les seves
fabriques?
- Treballcn nens en aqüestes
fabriques?
- Quanl cobren els
treballadors de Nike?
- Quins son els ingressos
anuals de Nike?.
- Quina és la situado laboral
deis lieballadors?

- Per qué Nike sitúa les seves
briques en paísos

subdesenvoiupats?
- Per qué hi ha tteball infanlil
en aqitests paísos?
- Per qué els seus sous son
tan baixos?
- Per qué hi ha aquesta
diferencia entre els son del
írebaliador i el preu final del
producíe?
- Per qué la siluació laboral
deis trebailadors en aquests
paísos és tan dolenta?

JÜSTIF1CACÍ5
- Quins son els responsables
(Pnquesta situado
d'expíotaeió laboral?
- Quina relacio hi ha entre
l'explolació laboral i la
coiifronlacin paísos lies í
pobres?
- Quines son les causes
profundes de la siluació de
pobresa deis paísos del
Tercer MónV

AUGlJMklNIAClÓ
- Quina és la nieva opinió
sobre aquesta .siluació?
- Quines son les raons per
expressar aquesta opinió?
- Quines solucions es poden
proposar?



DESCRIPCIO:
Qué passa?

EXPLICACIÓ
Quin problema es planíeja?
Per qué passa (causes)?
Quines conseqüéncies pot teñir?

' JUSTIFiCACiO

- Que diu ía ciencia al respecte?
- H¡ ha diferents teories? En qué es íonamenten?

TESI 1 Els que creuen que la poblado creix molt mes rápidament que els recursos de la Terra. Diuen que si no les
frena ei creixement demográfic et consum augmentará i arribará un punt que s'exhauriran ais recursos natural
s'incrementará la fam i la pobresa. L'augment del consum fará créixer ei volum de residus i els nivells p!e
contaminado, Fins al punt que i'equilibri ecclógic del planeta es trencará.
Es tracta deis NEOMALTHUSIANS que han tornat a donar vigencia a la tesi de Maithus que preveia que la poblaiió
augmeniava mes que no pas els recursos.

TESI 2 Eis que creuen que el creixement de la poblado es positiu perqué és una font de nquesa i de progrés. Creufen
que els recursos son abundants i il-lrmitats grades al desenvolupament tecnológic i la millora del rendiment en la
producció. La pobresa no es deu a l'augment disparat del creixement de la poblado, si no a la injusta distribució de la
nquesa: mentre que ais paísos ríes es malbaraten els recursos, ais paísos pobres no teñen ei minim per subsistir.

tracia deis POBLACIONISTES.



Tesi 3 En l'acíualitat, molts ctenrifics comparteixen que els ecosistemes terrestres teñen uns límits i que el repartiment
deis recursos és injust. La clau peí futur está en controlar el creixement de la poblado mundial, eradicar la pobres a
assolir una qualitat de vida digna per a tots els éssers humans, alhora que es gestionin racionalment els recursos
conservar 1'equilibri ecológic del planeta. Es tracta de la tesi sobre El Creixement Sostenible.

Cal frenar el
creixement de la
població mundial?
SI/NO

Perqué?

NEOMALTHUSIANS POBLACIONISTES CREIXEMENT SOSTENIBLE

INTERPRETAC1O

I tu qué creus? {justifica la teva opinió)

ARGUMENTADO

I eis altres qué creuen?
Com eis intentaries convencer?



Tema: Geografía deis conflictes: l'explotació laboral infantil

Descripció
(descrip/definició/narració)

1. Qué és un conflicie?

2. Qué passa en aquest conflicte?

3. Qué és l'explotació laboral infantil
(eli)?

4. Qué és el treball infantil? = Qué
no és l'eli?

5. Qué fan els infants explotats?

6. Qui intervé? = Qu¡ son els
agents/protagonistes?

7. Qui son ets afectats?

8. Quants son els afectats?

9. On passa l'eli?

10. On viuen eís infants explotats?

11. Com viuen els infants explotats?

12. Com se senten els infants
explotats?

13. Qué en piensen de l'eli els infants
explotáis*?

14. Qué en pensen de l'eli els altres
agents/protagonistes?

** El material per treballar l'eli hauria
de respondre a totes aqüestes
preguntes

** El text descriptiu hauria de ser
compíet i precís

Expticació

No té explicació

El per qué de cadascuna
de les respostes

Justíficació

--

El per qué de cadascuna de
les raons anteriors per
acabar responent a les
següents preguntes:

1. Quines son les raons:

• Polítiques (=relacions
entre estats)?

• Económiques?

• Socials?

• Culturáis (=valors,
creences, religions,
costums, tradicions...)

Per poder acabar el text tot
dient:

I pertant, les raons
polít./econ./socials/cult. de
l'eli son:

** Les raons. han de ser
pertinents
** Caldria fer referencia ais
Drets Humans/lnfant, etc.
Com a textos de referencia,
com a documents que
permeten donar diferents
tipus de raons (justificació)

Interpretació

-

1. Qué en penses tu?
(Com ho veus tu? Qué
creus tu?)

2. Per qué ho creus? En
qué et bases per
pensar-ho? Quines son
les raons per justificar
la teva opinió, el teu
posicionament?

3. Quines alternatíves per
resoltreeí conflicte
proposes?

Argumentado

1. la meva idea és
. que...

2. les meves raons
son...

3. els argumentsen
contra de la meva
opinió són/poden
ser...

4. convenceria a algú
que no em creu/que
no opina en mateix
amb...

5. l'evidéncia que
donaría per
convencer ais altres
és que...



CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA TIPOLOGÍA TEXTUAL

Qualitats que es
valoren
1. Complexitat

2. Pertinenga
(molt, poc, gens)

3. Completesa
(molt, poc o gens)

4. Precisió
{molt, poc o gens)

5. Organitzacio text
(molt, poc, gens)

6, Ha complert
l'objectiu
(molt, poc o gens)

DESCRIPCIO EXPLICACIO INTERPRETACIO JUSTIFICACIO ARGUMENTACIO

Concret / abstracta
Viscut / no viscut
Observable / no observ.

Fa referencia al tema
És coherent
S'expressa clarament
To ele ven adequal

Nombre suficient de
propietats
Defineix les
caracteristiques
Material graficde supon

Nombre suficient de
rao us
Relaciona íes rauns
Material giaficde supon

Arguments:
Suflcienls
Acceptables
Relacionáis
Resisteixen les
objeccions
Modifiquen l'eslat del
coneixement

Material tjráfic
Vocabulari adequal :
Incorporació del
vocabulari del tema

Presentació genérica
Exposició ordenada

Relaciona les idees
Ajuda a la comprensió

Raons ordenades

Ha modifica! el
coneíxement
Ajuda a la comprensió

Arguments ordenáis

Produeix argumenls o
raons própies

Argumenta expiieant el
per qué del per qué

Defensa eí seu punt de
vista. Convenc. Escolta.
Intenta consensuar



ELS TEXTOS EN CIENCIES SOCIALS
Tipus de text

Per
caracterís-
tiques
própies

Descripció
o

Text
descriptiu

Per
coinparació

Exemples Caraclerístiquos del text.
Conneciors

Pas a l'explicació o text
explicatiu



Tipus de text

Explicació o
Text explicatiu
A partir de les causes o
de les conseqiiéncíes

Exemples CaracUiíísliques clet lext.
Couneclors

Pas a la justificado o toxt
jiistiíicatin



CAPAC1TATDE...

PROCESSAR LA
INFORMACiÓ

Per saber el que, el com, e! qui
i ef quan

QUÉ
COM (manera)
ON (lloc)
Qui (agents)
Quan (temps)

COMPRENDRE LA
1NFORMACIC

El perqué deis fenómens, deis
feís, siíuacions que s'han
descrií.

Establir relacions entre causes
i conseqüéncies

Com mes completa és la
descripció mes eiements
tindrem per poder relacionar i
aprofundir la comprensió.

HABILITA!

DESCRIURE

-Informar sobre qualitats, propietats,
fets, accions, objectes
-Sense establir-hi cap refació causal.
-Ha de respondre a la realitat (com
una foto)

RESPON AL QUE:
- Qué és?
- Qué passa?
- Com és?
- Onés?
- Quan passa?
- A qui ii passa?.
- Qui no fa?
- Quants son?
- A quants?

EXPLICAR
Donar raons
-Cal que siguí ordenada, sistemática i
iógica.
-Caí comprendre la informado i
ampliarla.
-Cal establir relacions entre causes i
conseqüéncies.

RESPON AL PER QUÉ?
Al per qué? De tots els elements que
han format part de la descripció
- Per qué passa?
- Per qué és així?
- Passa igual a tot arreu?



APROFUNDIR EN LA
COMPRENSIÓ

Aprenentatge del discurs social

APLICAR LA JWFOR5V1AC1Ó i
LA COMPRENSIÓ A LA
VALORACJÓ DELS FETS i
SITÜACJONS PER A PODER
PRENDRE DECISIONS 1
ACCiONS ALTERNAT1VES

JUSTIFICAR

-Trobar raons que permetin entendre i
valorar l'explicació.
-Trobar les raons ultimes i poderles
aplicar a situacions sembiants encara
que estiguin allunyades en el ternps i
en l'espai (PERMET
GENERALITZAR)

RESPON AL PER QUÉ? DELS
PERQUÉ
No tothom pensa el mateix. .
Intervenen raons científiques.'
- Per que deis "perqués"
- Tothom pensa el mateix?
- Quantes opinions hi ha?

INTERPRETAR

-Preñare consciéncia que hi ha
diíerents maneres de veure i
d'entendre eis fets, fenómens,
actuacions...
-POSÍCIONAR. SE
-EMETRE OPINiÓ
-PRENDRE COMPROMÍS.
Intervenen raons científiques i també
ideoiógiques.
Potencia i'análisi crític.

RESPON A QUE EN PENSÓ JO?
- Qué en pensó jo?
- Per qué ho pensó?
- En qué em baso?
- Jo cree qué.... Jo pensó qué
Voldria que



SABER DEFENSAR 1
RAONAR EL PROP! PUNT
DE VISTA.
SABER ESCOLTAR LES
RAONS 1 ELS ARGUMENTS
DELS ALTRES
SABER MODIFICAR EL
PROPI PUNT DE PARTIDA S!
CAL.
SABER ARRIBAR AL
CONSENS

ARGUMENTAR

-Defensar íes seves própies
conviccions
-Entendre que un mateix problema o
situado es pot resoldre o interpretar
de maneres molt diferents, totes elles
valides per les persones que íes
defensen.

-L'objecte d'estudi és e! DIÁLEG, LA
CONVERSA I EL DEBAT.
-Cal aprendre a escoltar, negociar,
cedir i consensuar.
-Les raons han de ser fortes i
convincents per a resistir les
objeccions i la crítica.

RESPON A:

- Quines raons exposo ais altres per
justificar ei meu puní de vista?

- Quines son les raons de pes que
contrastes amb altres
interpretacions de la realitat?

- Son fortes i convincents per a
resistir !es objeccions i la crítica?

- Estic obert a! dubte?

DESPRÉS DEL DEBAT:
- He convengut en Perqué
- He dubtat en Perqué
- He modificat Perqué
- M'han convencut en perqué



Bases d'orientacié per produir i

per anaiiízar producclons escrutes



BASE D'ORIENTACÍO PER A PRODÜIR UN TEXT DESCRIPTOJ

Descriure voi dir enumerar les caraeterístiques, les propietats i les quafitats d'un
objecte, d'un fet, d'un fenómen; d'un sentiment, d'un procos, etc.

La descripeió ha de permetre que ens puguem imaginar amb la máxima exactitud
posstblc el que es descriu.

La descripció ha de ser com "la fotografía" del que volem informar o comunicar

Passos a seguir per elaborar un text descriptíu:

1. Escriure un títol que indiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará
1.2. La situado en l'espai (quan calgui)
1.3. La situació en el temps (quan calgui)

2. Fer una introduccció general que perraeti:

2.1. Identificar l'objectiu de la descripció
2.2. Saber qué es vol descriure (un objecte, un fet; un fenómen , un sentirnnet, un procés....)

3. Elaborar la descripció detallada seguint els següents criteris:

3.1. Organitzar tota la informado des de la mes genera! a la más concreta
3.2. Identificar i determinar quins son els elements básics, acceptables i mes importants de]

que és vol descriure. Aquella* elements que permeten reconéixer el qué es descriu
3.3. Enumerar de forma ordenada, les diverses característiques, propietats i qualitats.
3.4. Utilitzar un nombre suficients de característiques, propietats i qualitats per garantir una

descripció completa.
3.5. Fer una conclusió o una síntesi final
3.6. Fer servir de manera precisa el llenguatge de íes Ciencies Sociais

4. El text ha d'estar ben construit. És pot teñir en compte:

"4.1. Escriure afttb frases curtes
4.2. Les frases solen ser yuxtaposades i coordinades. Es pot utilitzar la i/o, la coma o el

punt i coma.



BASE D'ORlEiM ACIO PER A PKODUÍR UN TEXT EXPUCATtU

> Explicar vol dir donar raons i arguments que ajuden a comprendre el perqué deis
feís. situacions i fenómens socials.

| • L'explicació estabieix relacions entre les informacions per ententlre les causes i les
í conseqüencies deis fets i situacions i fenómens socials.

! • Amplia i aprofundeix en e! coneixement deis fets, situacions i fenómens socials

Passos a seguir per elaborar un text explicatiu:

1. Escriure un títol que indiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará
1.2. La situado en l'espai (quan calgui)
1.3. La situació en eí temps (quan calgui)

2. Fer una íntroduecció general que permeti:

2.1. Identificar l'objectiu de l'explicació
2.2. Saber qué es vol explicar (un objecte, un fet, un fenómen , una situació, un seníiment, un

procés....)

3. Elaborar l'explicació seguint eís següents criterís:

3.1. Identificar i determinar quines son les raons básiques, acceptables i mes importants del
que és vol explicar.

3.2. Donar raons sufícients i adequades per comprendre eís fets o fenómens socials o bé les
motivacions i les accions deis agents socials protagonistes de Pacció.

3.3. Les raons o arguments s:han d'ordenar per categories (causes socials, históriques,
económiques, poíítiques, religioses, físiques) o segons la seva importancia (causes
principáis, conjunturals, puntuáis...)

3.4. Relacionar les raons i arguments entre ells. No es tráete de fer una enumerado de causes
i conseqüéncies sino que ca! relacionar-los, d'acord amb el que es preten explicar

3.5. Fer una conclusió o una síntesi final
3.6. Fer servir de manera precisa el llenguatge de les Ciéncies Sociaís

4. El text ha d'estar ben construit. Es pot teñir en compte:

4.1. Les oracions son compostes í s'utilitzen conjuncions subordinades causáis: perqué, ja
que, a causa de. També s'utilitzen conjuncions que indiquen conseqüéncia, com: dones,
per tant, de manera que, en conseqüéncia...



BASE D'ORIENTACIO PER A PRODUIR UN TEXT JUSTIFICATIXJ

• .Justificar vol dir donar raons i arguments per validar un punt lie vista o una tesi ;
sobre fets, situacions i fenómens socials.

• Les raons i arguments es basen en el coneixement científic i han de ser forts i
convincents per resistir les objeccions i la crítica

i

• La justificado va mes enila de l'esplicació. Explícita el perqué del perqué, de i
manera que s'arriba u un grau mes eievat de coneixement deis fets, situacions i I
fenómens socials

Passos a seguir per elaborar un text justificatiu;

1. Escriure un títol que indiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará
1.2. La situado en l'espai (quan calgui)
1.3. La situado en el temps (quan calgui)

2. Fer una introduccció general que permeti:

2.1. Identificar la finalitat de lajustificació
2.2. Saber qué es pretén justificar (un fet, un fehómen , una situació, un sentíment, un

procés....)

3. Elaborar la justificado seguint els següents criteris:

3.1. Explicitar el punt de vista o tesi que es vol justificar. La tesi ha d'estar fonamentada en
el coneixement cientifíc

3.2. Les raons i arguments han de'ser adequats i pertinents per comprendre els fets o
fenómens socials o bé les motivacions i les accions deis agents socials protagonistes de
l'acció.

3.3. Les raons i arguments han de ser forts i ben fonamentats per resistir fes objeccions i les
critiques

3.4. Les raons i arguments han de ser suficients per tal de modificar l'estat del coneixement
3.5. Les raons o arguments s'han de basar en el coneixement cientifíc
3:6. Fer servir de.manera "precisa el llenguatge de les Ciénciés Socials



4. Elaborar conclusió o una síntesi final per:

4.1. Proposar accions. decisions o cümpromisos que pennetin ¡nateriaützar la tesi o e¡ punt
de vista plantejat.

4.2. Les propostes han de ser coherents amb e!s arguments que la sostenen

5. El text ha ci'estar ben cunstruit. Es pot teñir en compte;

5.1. L'exposició de les raons ha ser ordenada i organitzada segons Tordre de importancia o
per categories

5.2. Les oracions son compostes i s'utilitzen conjuncions subordinares causáis.' perqué, ja
que, a causa de com que, ates que... També s'utilitzen conjuncions que indiquen
conseqüéncia, com: dones, per tant, de manera que, en conseqüéncia...



BASE D'ORIENTACIO PER A PRODUIR UN TEXT EVTERPRETATfU

• Interpretar vol dir donar raons i arguments per validar un punt de vista o una tesi
personal sobre fets, situacions i fenómens socials. ¡

• La interpretado és una forma de justificado en la que Pelement basic és el punt de
vista personal j

• Les raons i arguments es basen en els criteris personáis que s'ha adquirit a partir
del coneixement eientific, de diferents punt de vista ideologics, i de la manera propia
d'entendre els fets, les situacions i els fenómeDc socials

• Les raons i arguments han de ser forts i convincents per resistir les objeccions i la
crítica

Passos a seguir per elaborar un text interpretatiu:

1. Escriure un títoi que indiqui amb precisió;

1.1. El tema que es tractará
1.2. La situació en I'espai (quan calgui)
1.3. La situació en el temps (quan calgui)

2. Fer una introduecció general que permeti:

2. i. identificar la ílnalitat de la interpretado
2.2. Saber sobre qué es pretén fer la interpretado (un fet, un fenómen , una situació, un

sentiment, un procés....)

3. Elaborar la interpretado seguint els secüents criteris:

3.1. Explicitar el punt de vista o tesi de-on es parteix. La tesi o punt de vista propi s'ha
d'elaborar des del coneixement científic, des de la perspectiva de diferents ideologies i
desde la manera propia d'entendre els tets. les situacions i els fenómens socials

3.2. Les raons o arguments s'han de basar en el punt de vista personal
3.3. Les raons i arguments han de ser adequats i pertinents per comprendre els fets o

fenómens socials o bé les motivacions i les accions deis agents socials protagonistes de
I'acció.

3.4. Les raons i arguments han de ser forts i ben fonamentats per resistir les objeccions i les
critiques



3.5. Les raons i arguments han de ser suficients per tal de modificar l'estat del coneixement
3.6. Fer servir de manera precisa el Ileneuatse de les Ciéncies Socials

4. Elaborar conclusió o una síntesi final per:

4'.]. Proposar accions, decisions o compromisos que permetin matepalitzar la lesi o el punt
de vista píantejat.

4.2. Les propostes han de ser coherents amb e!s argumente que la sostenen

5. El text faa d'estar ben construit. Es pot teñir en compte:

5.1, Les oracions son compostes i s'utilitzen conjuncions subordinades causáis: perqué, ja
que, a causa de com que, ates que... També s'utilitzen conjuncions que indiquen
conseqüéncia, com: dones, per tant, de manera que, en conseqüéncia...

5.2. L'exposició de les raons ha ser ordenada i organitzada segons Fordre d'importáncia o
per categories



BASE D'ORJENTACIO PER A PRODUIR UN TEXT ARGUMENTATIU

Argumentar vol dir donar raons i arguments que justitiquin una tesi o punt de vista
enfront d'un altre, sobre fets, situacions i fenómens socials.

Argumentar vol dir contrastar diverses interpretaciuns de la reaiitat a partir de
raons i arguments que validin diferents maneres d'entendre un mateix fet, situació o
fenúmen social.

Les raons i arguments es poden basar en el coneixemeni científic o en criteris
personáis i han de ser forts i convincents per resistir les objeccions i la crítica

L'argumentació permet dubtar del coneixement i deis punts de vista personáis per
tal de convencer o de ser convencut

Passos a seguir per elaborar un text argumentatiu:

1. Escriure un títol que indiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará
1.2. La siruació en l'espai (quan calgui)
1.3. La situació en el temps (quan calgui)

2. Fer una introduccció general que permett:

2.1. identificar la finalitat d'argumentació
2.2. Saber qué es pretén argumentar (un fet, un fenómen, una situació, un semiment, un

procés....)

3. Elaborar l'araumentació seuuint els seeüents criteris:o

3.1. Explicitar el punt de vista o tesi que es vol argumentar i de on es parteix. La tesi pot
estar fonamentada en el coneixement científic apres i en la interpretació personal que
s'ha elaborat previament.

3.2. Explicitar les diferents tesis o punts de vista i les diferents motivacions deis agents
sociais implicáis

3.3. Posicionar-se davant de diferents tesis o interpretacions d'un mateix problema, fet o
situació social



3.4. Les raons í arguments han de ser adequats, suficients, pertinents, forts i ben fonarrientats
per resistir les objeccions, ies critiques i per convencer els altres.

3.5. Exposar en quins aspectes hi ha acord i quines son ies diferencies essencials amb les
argumeníacions deis altres.

3.6. \:er servir de manera precisa el llenguauíe i ei ¡éxic de les Ciéncies Socials, amb ia
imencionalitat de convencereis altres utiützant eis matisos propis del reiativisme

4. Eiaborar conciusió o una síntesi final per:

4.1. Proposar accions, decisions o compromisos que permetin materialitzar la tesi o el punt
de vista plantejat i que reforcin la capacítat de convenciment.

4.2. Les propostes han de ser coherents amb els arguments que la sostenen

5. El text ha d'estar ben construit. Es pot teñir en compte:

5.1. L'exposició de les raons ha ser ordenada i organitzada segons l'ordre de importancia o
per categories

5.2. Les oracions son compostes i s'utilitzen conjuncions subordinades. S'utilitzen enllacos
causáis: perqué, ja que, a causa de com que, ates que... També s'utilitzen conjuncions
que indiquen conseqüéncia, com: dones, per tant, de manera que, en conseqüéncia, per
tal que....



Autocorrecció de textos BSCHÍS



nálisl de textos jústificatius / interpretatius

NOM
TÍTOL

¡
PRESENTACIÓ DEL TEXT
(encapcalament)

i

S'ajusta al tema?

És creatiu?

Sitúa el tema?
Com?
• Descripció
• Enumeració
• Generalització
- Explicació

GRAU DE CONEIXEMENT DE TEiVIA

• Descripció

* Explicació

• Justificació

]
ii

GRAU D'IMPLICACIÓ

j 3 Interpretació de la
í situació
1
i
i
t

i

• Interpretació de les
alternatives

•

Classificació del text

•

Es completa?
(groe) •

Es completa?
(verd)

Es completa?
(biau)

És pertinent?

Abans del debat
Es completa?

(vermell)

És pertinent?

•Es completa?
(vermell)

És pertinent?

Després del debat
Es completa?
(vermell)

És pertinent?

Es completa?
(vermell)

És pertinent?

Es tracta d'un text fonamentalment...
Q Descriptiu
a Expücatiu
a Justificatiu
G Interpretatiu

Perqué...
Arriba a Ja justificació-interpretació?
Com hi arriba?
Perqué és justificatiu-interpretatiu?



GUIO D'OBSERVACIO DE CLASSE. DESCRIPCIO

CRITERIS D'AVALUACIÓ D'UNA

DESCRrPClÓ

L. Cornpleiitat

a) concret .•

b) abstráete

c) viscut

d) no viscut

e) observa bis

f) no observable

2. Percirienca !

a) fa referencia al tema

b'' és coherent

c) s'expres^a amo claretat

d) adequació delto de veu

3. Compietesa

a) nombre sufícient de propietats

b) defineix íes característiques

c) material gráñc de suport

4. Precisió

a) vocabulan adequa:

b) incorporació vocabulan del tema...

5. Organització de! ttxt

a) presentació aer.érica del tema

b) exposició ordenada de les idees

6. Ha compiert Fobjectiu

a) relaciona les idees exposades

b) ajuda a la comprensio dei tema

ALUMNES • • /

Observacions: (intsrvencions deis alumnes, grau de participació, intervencions del professor,
etc]

Els apañáis 2,3.4,5 i 6 ia X)! ser: molt. poc gens



GUIO D'OBSERVACIÓ DE CLASSE. L'EXPLICACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIO D'UNA

EXPLICACIO

ALUMNES

1. Compiexitat

a) concret

b) abstráete

c) viscut

d) no viscut

e) observable

f) no observable

•

2. Pertinenca

a) fa referencia al tema

b) és coherent

c) s'expressa amb claretat ;

d) adequació del to de veu

3. Completesa

a) nombre suficient de raons

b) relaciona les raons

c) • materia] eráfic de suport

-

4. Precisió

a) vocabulari adequat

b) incorporado vocabulari del tema...

5. Or2:íinització del text

a) raons ordenades :

6. Ha compiert l'objectiu

a) ha modiñcat el coneixement

b) ajuda a la comprensió del tema

Observncions: (intervencions deis alümnes, grau de participado, intervencions del
professor, etcj

Els apartáis 2.3 A5 i 6 la resposta pot ser: molt7 poc gens



GUIO D'OBSERVACrO DE CLASSE. JTJSTIFICACIO

CRITERIS D'AVALUACIÓ D'UNA

JÜSTIFICACIÓ
1

1. Complexitru

a) concret

b) abstráete

c) viscut

d) no viscut

e) observable

f) no observable

2. Pertinen^a '

a) fa referencia al tema

b) és coherent

c) s'expressa amb claretat

d) adequació dei ío de veu

3. Completesa

a) nombre sufícient d arguments j

b) arguments acceptables

c) relaciona eís arguments

d) eís argum. resisteixen les objeccions.

e) e!s arguments modifiquen 1 estat dei

' coneixement

í) material grane de suport

4. Precisió ..

a) vocabuiari adequat ».*.

b) incorporado vocabuiari del tema

5. Organització del text

a) arsuments ordenáis

6. Ha complert l'objectiu

a) produir arguments que expliquin el per

qué deí per qué

ALUMNES

!

i

Observacions:

Eís apartáis 2.3.4,5 i 6 la rcsposla poi ser: molL poc gens



GUIÓ D'OBSERVACIO DE CLASSE. INTERPRETACIO

CRITERIS D'AVALliACiO D'UNA
INTERPRETACIO

ALlhVINES

I. Complexitat

a) cor.crci..

e) observable
f) no observable

2. Pertinern;a

a) fa referencia al tema... "

b) és coherent

c) s:expressa amb claredat

d) adequació del to de veu

3. Completesa

a) nombre suficient d'arguments.:

b) arauments acceptables

c) relaciona els areuments

d) els arguments resisteixen les
objeccions

e) els arguments modifiquen Testat deí
coneixement '.

.fl material eráfic de suport

4. Precisió

a) vocabulan adequat

b) incorporado vocabulan deí tema

5. Organització del text

a) areuments ordenats

6. Ha complert Pobjectiu

i ¡

i

!

• ' • i

\

a) produir arguments o raons que
responauin al criteri o punt de vista persona!

Observacions:

Els apartáis 2, 3, 4, 5 i 6 la resposta pot ser: rnolt, poc, gens



GUIO D'OBSERVACiO DE CLASSE. ARGUMENTACIÓ

CRITERJS D'AVALUACIÓ D'ÜNA

ARGUMENTACIÓ

ALUMNES

I. Cumplexit:u ;

Ü) concrcl

b) abstráete :

c) viscul

d) no viscui

e) observable

f) no observable

! 1

2. Pertinenca'

a) fa referencia al tema

b) és coherent

c) s expressa amb clárela!

d) adequació del to de veu

3. Compietcsa
í

a) nombre suficiem d'arguments

, b) arguments acceptables i variats

c) relaciona els arguments

d) eis argum. resisteixen les óbjeccions

e) els arguments modifiquen l'esiat conex...

f) material grane de suport

4. Precisió

a) vocabuJari adequat

b) tncorporjció vocabulari del tema

5. Organitzució del test

a) argumenls ordenats

ó. Ha complert l'objcctiu

a) defensa el seu punt de vista. Convcnc.

b) sup escollar

cj intenta ámbar a un consens

Obscrvacions:

Els apartáis 2.3.4.5 i 6 la resposta pot ser: molL poc gens



FITXA D'AUTOCORRECCIO
COMENTARI DEL MAPA DE LA POBLACIO MUNDIAL

1. TÍTOL. Has escrit un rítol que indiqui:
a) de qué tracta el mapa?
b) Quin abast geográfic té?
c) Quina cronología té?

2. DESCRIPCIÓ.
a) Has fet una introdúcelo
b) Al fer la descnpció mes detallada:
• Has enumerat els espais mes poblats i on es sitúen?
* Has enumerat els espais menys poblats i on es sitúen?
• Has tingut en compte algún criteri d'ordre al fer la descripció?
• Quin?

3. EXPLICACIÓ.
• Has explicat quines causes fan que hi hagi espais molt poblats?
• Has explicat quines causes fan que hi hagi llocs poc poblats?

• Has tingut en compte íes causes de! medi físic? (clima, relien. ..)
* Has tingut en compie íes causes hisióriques (rev. industrial. )
• Has tingut en compte les causes económiques (agricultura.

industria, comerc. oirisme, comunicacions, etc.)

4.CONCLUSIÓ

• Al final has resumit la idea principal de qué tracta asquest mapa a mode de
conclusió?

SI

¡

NO Es podr
complet



FITXA D'AUTOCORRECCIÓ
COMENTARI DEL MAPA DE LA POBLACIO MUNDIAL

1. TÍTOL has escrit un títol que indiqui:
a") de Qué tracta el mapa?
bi quin abast seoeráfic té?
el quina cronología té?

2. DESCRIPCIÓ
a) Has t'et una observació general?

paísos ríes o del nord el creixement de la població és baix
paísos pobres o del ¿ud eí creixement de la pobiació és alt

b) Al fer la descripció mes detallada:
> has indicat quins paísos del món teñen un creíxement més-baix?
> Has índicat que n'hi ha que teñen un creixement negatiu?
> Has indicat quins pai'sos del món teñen un creixement a!t
> i quins paísos teñen un creixement molt ait?

3. EXPLICACIÓ

PAÍSOS RICS
> has explicat quines causes tan que la T.N". sigui tant baixa? Son suficients?
> has explicat quines causes ían que la T.M. siguí molt baixa? Son suficients?
> Has explicat quines conseqüéncies té?

SI

PAÍSOS POBR£S |
>• has expiicat quines causes fan que la T.N. siguí aita? Son ¿uncients?

NO
ES
PODRÍA
COMPLE
TAR

i
i quines causes tan que la T.M. sigu: mes aka que x'-.s ?aí¿os nos'.1

Has exolicat quines conseaüíncies té?

Després d'haver-te corregit el rext, torna*'! a escriure.

• Tingues en compte que has d'esmenar e!s errors que hi hagis trobat.
• Pots completar aquells aspectey que hagis trobat poc detailats o que t'hagis passat per ait.
• Finalment passa-ho a net. utüitzant un programa de tractament de textos que er. permeti revisar

rortograila.
• Recorda que és important consultar l'atias i e! diccionari per resoldre e¡s teus dubtes.



FITXA D'AUTOCORRJECCIÓ
COMENTARI DEL MAPA DE LES MIGRACIONS

4. TITOL. Has escrit un títol que indiqui:
d) de qué tracta el mapa?
e)1 Quin abast geográfic té?
f) Quina cronología té?

5. DESCRIPCIÓ..
c) Has fet una introducció
d) Al fer la descripció mes detallada:
• Has enumerat els paísos emisors de població i on es sitúen?
• Has enumerat els pa'ísos receptors i on es sitúen?
• Has tingut en compte algún criteri d'ordre al fer la descripció?
• Quin?

3. EXPUCACIÓ.
• Has explicat quines causes fan que hi hagi paísos deis quals

emigrin [es persones?
• Has explicat quines causes fan que hi hagi paísos que reben
• persones immigrades?

• Has ringut en compte les causes económiques?
* Has tingut en compte les causes pob'tiques?
* Has tingut en compte les causes culturáis?
• Has tingut en compie altres causes?

4.CONCLUSIÓ

• Al final has resumir !a idea principal de qué tracta asquest mapa a mode de
conclusió?

SI

1

NO

•

¡

1

Es podri
corapiet.



FIT.XA D'AUTOCORRECCIO V'VX TEXT SOBRE L'AGRICULTIÍRA

T1TOL: Expressa ciararnent que parlarem de dos tipus d'agricuitura
i indica quines son
Hem indicar a Tinici deJ text que pariarem de i'agricujnjja de mercar
i de subsistencia
Kera indicar les caracterísriques:

Especialització/ no especialització
Mercat/autoconsum
Ajt reudunent/baix rendiment
Tecnología avancada/tecnologia rudimentaria
Nombre de trebaüadors/explotació familiar
Producció.elevada/producció baixa

He explicar que e] Sr. Ramírez no té diners per inverrir en tecnología
i per tant no pot desenvolurjar la seva agricultura
He explicar que el Sr. Bignauít aconsegueix beaeficis i pot invertir
eu la seva aüricuiturx
He explicar la reiació entre e¡ tipus d'aaricuitiira i el país en eí qual
es desenvoiuüa

SI

He aportar idees úriis per solucionar eis problemes de ¡'agricultura ;
de subsistencia \
El iext está correcraxnent estnicturar

He re*."isat i'ottograna i la punruació ! ¡

NO I Completar

i i



Activitat: DESCRIU LA TEVA CULTURA

Que és ?
Que no és ?

Que entens per cultura?

Pactem pauta

Títol

Presentado
A partir de la
definició de
cultura
(Propia o
apropiada)

DescriDció
-On?
- Com ás
l'entorn?
- Com és la meva
cultura?
Com vivim?
Com ens

organitzem?
Com ens

comuniquem?
En qué creiem?

Acabament

i

Escric el text autoavaluació

És pertinent?
És creatiu?....'.

Hi ha
presentació?
És
pertinent?

- He iocaliizat
geográficament la
meva cultura?
- Descríe l'eníorn, el
paisatge?

- Son complerts?:
Formes de
vida
Organitzadó
social
Mitjans de
comunicado
col.lectiva
Creences i
tradicions

Acabo en sec?....
Hi ha final?



Bases d'orientació per preparar, fer i

valorar les argumeniacions d3un

detat



BASE D'ORIENTACIÓ PER A PRODUIR ARGUMENTACIONS EN UN DE3AT

L'argumentació és la capacitat de contrastar diverses interpretacions de !a
realitat a través d'arguments que justifiquen una tesi o punt de vista.
L'argumentació admet dubtar del coneixement per tal de convencer o ser
convencut.

Ei coneixement és posat a prova a través dei debat i el contrast d'arguments,
de manera que és possible enriquir-io, modificar-!o i reformular-lo.

1. En primer iloc heu de preparar, discutir ¡ consensuar la tesi que heu de defensar, aix
com la seva justificació.

Un secretan o portaveu de cada grup recollirá els accrds per escrit

a) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar expcsant breument i amb claredat si cal o nc
frenar el creixemení de la poblado mundiai segons ía delegado que us hagi toca
representar:
"Nosaitres creiem que és molt urgent i necessari (o no) 'frenar el creixement de /a
poblado mundial-.."

b) A continuado exposeu eis arguments que justifiquen la vostra tesi: Eis arguments
han de ser:
• pertinents, és a dir han d'estar fonamentats en les teories que hem esíudiai

(poblacionista, neomalthusiana, creixement sostingut)
• coherenís amb la ideoicgia de! grup que heu de representar
• suncients. cal fer esment dei rnáxim d'arguments possibles

forts per resistir !a critica dsls altres

Hem de prescindir de les ncstres opinions personáis ja que =s traerá ti'un exercic
d'empatia.

És recomanable fer un esquema an escerrany per ordenar i seleccionar els arguments mes
forts i reüevants i eliminar eis no pertinents. ja que es traerá de convencer i resistir les
objeccions deis altres.

c) Ftnaimenc preposeu a mede de conciusió 3ccions o decisions que es poden plantejar
per poder portar 3 íerme la vostra tesi i així teñir mes forca de convencimentHan de sen
propostes coherenís amb les característicues o iceologia de ía deiegacic que!
representeu i també han de ser factibles, és a dir, possibies de reaiitzar. j

15



2. En segon lloc realitzeu un debat en el que es confrontin les diferents tesis

E! debat consisteix en analítzar el problema des de diferents punts de vista amb la íntenció
d'establir un intercanvi d'opinions complet i enriquidor. D'aquesía manera s'aprén a solucionar
problemes de forma col.lectiva a través del diáleg i tenint en compte Topinió deis altres. Perqué
el resultat siguí satisfactori cal fer-ho de manera ordenada i procurant que tothom ni participi de
manera activa.

El debat que plantegem tracta de discutir si en un futur ¡mmediat cal frenar o no el creixement
de la poblado mundial, a partir de t'argumentació de les tesis de les diferents delegacions del
món.

Els representants de cada delegado:

a) Han d'exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sosíenen
b) Han de seguir amb atenció les intervencions que es facin per poder abonar o refusar els

arguments que s'exposin
c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat. aixi com contestes directes a un aitre

delegat. que generen discusions parciaís pero que no ajuden al debaten conjunt
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:
• ajustar-se al tema
a expressar-se de forma clara i concisa
a respectar els torns de paraula donáis peí moderador
a respectar les opinions deis altres
• participar de manera activa
a manifestar una actitud critica i no dogmática

3. Finalment es tracta ¿'argumentar la propia tesi independentmení de ¡a delegació que
hagiu represeniat.

En aquesta fase final de refcrmulació de! ccneixement, hem de superar e!s punts de vista
parcials ¡ ser capaces d'incorporsr altres argumentadoras que hagin sorgit sn el debat i que han
enriquit i, potser, modificat la tesi inicia!.

a) Formuleu breument i de manera ciara la iesi que defenseu
b) Jusíifiqueu-la a partir de racns o arguments ben r'Gnamentats en teories científiquas
cj Eis arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer ais destinatario
d) Incorporeu propostes1 d'actuado que facin possible ia vostra tesi

Reviseu el vostre íext i recordeu que:

a heu d'utilitzar el llenguatge d'acord amb la imencionalitat de! text argumentatiu que tracta de
convencer ais altres

• el text ha d'estar estructural:
a) Tesi a argumentar
b) Exposició de les raons de fargumentació
c) Conciusió



LA Mí! VA A R G U L V I E N T A C J O

Parlanl amb un company de ciasse, en Sergi García va dir que el govern hauria de
•prohibir completament l'entrada a l"l:stai üspanyol a1 tots els turistes estnmgers perqué
i aquests provoquen molts inconveniente ¡i Tecononiia i la cultura del país, íes persones
• autóctones i al paisatge mediterrani .

: Respecte d'aixó, jo estic:

ja Molí d'acord
a D'acord
G Poc d'acord

¡a Gens d'acord

¡ La nieva idea és que

! Les nieves raons son:

Arguments en contra de la nieva idi:a podricn ser

L'evidéncin que donaría per a couivcnctr ;i d'ültres és (]ue.

Aquesla idea l:i he treí de



La meva argumentado

La meva ¿dea és que

Les meves raons son

Arguments en contra de la meva idea
poden ésser

Convencerla a algú que no em creu amb

L'evidencia que donaría per a convencer a
d'altres és que



Graella de posicionament inicial del grup

Aspectes Raons i arguments
Representeu el problema amb
la máxima precisió

Definiu e! problema
- Exploreu les diferents vies de

resolució
- Qué l¡ podeu respondre a

cada una de les persones
que han intervingut?

- Quines proves solides us
avalen?

- Els interessos de cadascüna
de les persones és altruista o
egoísta?

Conseqüéncies
- Positives
- Negatives

i Redaccio de ia vosira decisió

Avaiuacio de la.vosira proposía



GRAJEIXA DE POSiCIONAiMENT EVICIAL DEL GRUP

ASPECTES RAONS I ARGUMENTS

Representeu el problema amb la máxima precisio:
de qué s'han adonat al municipi ?

Defíniu el problema {Important perqué segons
com hü dertniu, el tractament será diferent)

E.xploreu les diverses vies de resolució
Qué ü podeu respondre a cada una de íes
persones que han intervingut al debat9

Quines proves solides defensen us avaien?
E!s interessos de cada una de les persones son
altruístes ~ en benefici de tot el municipi - o
egoístes - benefici personal o del seu coUect,

Cüiiseqüéncies si sTadmet a tots els immigranís
positives

ne^atives

Conseqiiéncies si es limita
d'immigrnnts pnrcialment

positives
neiíatíves

el nombre

Coiiseqüéncies si es nrohibei.t Tenrrada ¡i tots
positives
neaatives

Redacció de la vostra decisió £s ei moment de
consensuar entre vosaitres !a proposta alternativa
que portareu al debat

Avalunció de la vostra proposta. Repasseu les
vostres evidencies estadístiques, científlques,... que
donen fbrca a la vostra tesi

Quins son els ¡nconvenients?
Com poden contraargu mentar la resta de particip.?
Com podrieu respondre ais seus inconvenients?



GRAELLA D'AVALUACIO DELS PARTICtPANTS

Participant assignaí:

ASPECTES A VALORAR
1-S?ha posicionat respecte del problema?
2-Ha intervingut en e¡ torn assisnat?
3-Ha escoitat amb atenció la resta de participants? ' .
4-Ha argumeritat de manera breu," precisa i completa?
5-Ha evitat repetir idees ja exposades9

6-Ha demostrat anar documentat?

S/N PUNTUAC1Ó

Observacions qualitatives de cada aspecte:

4-
5-
6-

[DEES SORGIDES AL DEBAT EVIDENCIES- PROVES



Qué és un araument?

a) Subratila la paraula o paraules ciaü de la següent frase: ¿

Argumentar vol ciir donar raons per validar un puní Ge.vista sobre una qüestio,
uns fets o iins fenómens sociais.

b) EJs arguments poden ser:

Racionáis . aquells que es basen en idees i veritats acceptades peí ccnjur.t de la ¿ocietat.

Ex.: un argument per recolzar la tesi "No tiem de contaminar sí mar' podr.a ser

"El mar és fon: de vida".

De fet. Es basen en proves observables

Ex.: un argument per rscoizar ia tssi ''Aquesi any ña plogut mol: poc" pcdha ser:

"Els embassamertts están a un üerc de la seva capacitáis

I7exernpliílcació: es basen en exempies ccncrers

Ex.: un onniment psr recebar i¿ :ssi "L¿ :rajona de:? paisas áes^rivciupats r?aproñica eis 22115 recurscs;!

cocria ser:

jaco racr.ca ccjecies de piasuc -i ?-¿J7~ iti ruisuc ;a •.iniiizai:

iar. Basats en opmions ~lz zzesocas -ísceciaiisirs de ra^cnsgu: prssng:.

Hx.: un argument per rscDizor ia :esi "E;:i^Taix :.m csrili jvidsr.t ds ;ris; iconómica" pociria 3¿r:

•:5s ¡'opimo del preáident dei 3anc Cancrai Eurcpen a parar át ranalis; deis principáis indicador:
nnancsrs"

c) L*esiruc:ura tfun test argumentaciu és:

a) Presenució: inrroducció per prersentar davam: dei receptor el :ema
d'argumentació. intenta captar L'atenció i despenar una aciitud favorable .

b) Expcsició deis feís. Enumerar i explicar eis tets fonamemals i preseniar la cesi d(
roana clara i concisa

c) Argurnentació: reiació d'arguments que reccizen ía tesi o postura de
1'argumentador

d) Conciusió: resum d'alló que s'ha exposat i recull íesi argumentador i argumenrs
principáis. Es i'última oportunirat de ¡.'emissor per convencer al destüiatari de
les seves idees o opinions.



2. FITXA D'OBSERVACIO DURANT LA REALITZACIO DEL
DEBAT

DELEGACIÓ OBSERVADA
SI NO

GAI
REBI

A. Han exposat de manera clara i ordenada la tesi que sostenen?

B. Els arguments que donen per justificar la seva tesi están ben fonamentats en
les teories cientítiques?

C. Éls arguments que donen son forts i resistents a la crítica?

D. Han contestat amb contraarguments les justificacions deis aitres grups?

E. Les propostes d'actuado o solucions que acompanyen la tesi son coherents
i factibles?

F. S'han ajustat al tema de debat?

G. Han respectat els totns de parauía?

H. S'han expresat de forma clara i concisa?

1. Han sigut respectuosos amb les^opinions deis aitres?

J. Han participattots de manera activa?
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13. Eldebat
tli aebat 71

.•;?.. ',. rel tema, cercant exemples, si cal preguntant directament
;';'; v a algú.}Ha de procurar interessar tothom.
• ••.- 5̂  Fa les "síntesis parcials que van apareíxent i enuncia la
•;'";.• : conclüsió final. • -

f-y
Per un debat consisteix a discutir un tema o qüestió conflictiva
do innnura ordenada. Quan ri:aliUuin una discussió o debnt, ca-
Lablim una confrontació d'opinions sobre un tema amb perso-
nes que teñen idees diferents.

Mitjancant el debat, dones, intenten! analitzar un problema des
de diferents punts de visla, amb la intenció d'establir un inter-
canvi d'opinions cómplut i enriquidor. pi

Els temes que es proposen permeten defensar diverses opi-
nions, i d'aquí que calgui la posta en comú i el diáleg.

Aprendre a realitzar debata és important, perqué, en definiti-
va, és aprendre a solucionar problemos de forma col-lectiva, te-
nint en compte l'opinió deis altres.

Alguns punts a considerar
En un debat, ha.de partiupar-hi tothom de manera activa.

A. Es fonamental la figura del moderador, que té la feina se-
güent: .

. 1. Planteja.la'polémica. Explica l'objectiu de la discussió.
2. Dona, per ordre de petició, la paraula a aquells que la

sol-liciten.
3. Evita que la discussió es converteixi en un joc dialéctic

entre dues persones.
4. Intenta de fer participar tothom, fent preguntes sobre

Control del moderador

K &.: C-í¿\ ',• •if.:-:\ - . í v / , -. . '
Dntn:

•Ha mantingut él control del debat en tot moment?

Ha reapectat.els tórns d'intervencíú?

Ha aclarít termes quah aixó haestat necessari?

S'ha esforjat per mantenir un clima d'ínterés i parLicipació?

Ha collaborat a crear un clima dé respecte peí que fa a totes les

Ha suavitzat tensions quan ha estat necessari?
Ha resumit de tant en tant? ' .

S'ha mantingut 'al marge d'exposar el seu punt de vista?

Ha procurat que tots els pailicipanta tinguessin ocaaió de parlar?

Ha céntrat la discussió, quan aquesta no s'ajustavn al tema?

Ha vetllat'perqué les intervencions fossin breus, precises i njustades?

}•; Ha avjsat quan faltava poca estona perqué eldebat s'ticabés?

:V Observacíons:- 4--- -

:l. ^.B.íL'auditori-participant també s'ha de cenyir a certes normes:

mi'-'•JT-Hávdé seguir, amb atencíó les intervencions per tal de poder
/: jabonar o réfusár les ópinions que s'exposen. Es respectaran els
• v 'Vtorhs de paraula donats peí moderador i mai no intervindrá si



no H ha estat concedida la paraula. El conjunt participant ac-
tiu procurará teñir assumides les regles d'argumentació i evi-
tará repeticions d'opinions ja donades i contestes directes a un
individu, que generen discussions pnicials pero que no ajuden
al debat en conjunt. Finnlment, será el censor de l'actuació del
moderador. ..

Fitxa d'observació del dcbat. L'anditori

Tema:.......- .... __ '.. ' Data:..;

Escriu sí o no

S'ha njustat al tema?

S'hn oxprossat de forma clnr:i i cimasa?

llu n-spL-ftaL.cl torn di: puntiiln?

Ha repetit idees ja exposoclus?

2

i 
1 

i-

3

—

^ariicipants

4 5 G 7 8 ...

Obsurviidons:

"ÁñASU/O^ } ,f\A0



Documento 10. Un debate para aprender a argumentar
desde la empatia

La tarea a realizar consiste completar la información y preparar
un debate entre dos personajes o grupos de ideas contrapuestas (las si-
tuaciones que nos ofrece la historia son muchas y variadas, por ejemplo
bakuninistas y marxisiüs en la AIT). Este ejercicio requiere una.buenn
dosis de empatia, es decir, el alumnado debe ponerse en la pie! del per-
sonajes, tendencia o grupo de opinión propuestos, conocer ios antece-
dentes de la situación, documentarse adecuadamente, intentar com-
prender las motivaciones de cada ujio y argumentar desde la visión del
mundo que supone que tenían.

Formación de equipas de tres personas
Se adjudica un personaje o grupo de opinión a cada equipo. Su ta-

rca consistirá.en preparar al menos tres o cuatro argumentos y tres o
cuatro contraargumcntoS.

Argumentar consiste en producir razones ^ argumentos bien explicados y fundamentados, que incluyan
ejemplos, que sean difíciles de rebatir y convenzan a otras personas. Por lanío, para argumentar es nece-
sario: ' •
. Conocer el temaobjeto de argumentación y concretar las tesis que se defienden.
. Escoger argumentos pertinentes o fuertes, es decir que puedan resistir las objeciones, desarrollar sufi-

' cicntementc cada argumento. ' : '
. Preparar apoyos para los argumentos (ejemplos, explicaciones, información), sirven para reforzar los

argumentos; , ' .

. Utilizar ios'argumentos en el momento adecuado utilizando estrategias propias como formular obje-
ciones, utilizar citaciones de autoridad,.fórmulas de cortesía para persuadir y negociar, implicar al des--
tinatario, reconocer errores y después reforzar Jos'propios argumentos- . • ;

. Preparar contra argumentos y posibles objeciones a la tesis contraria, se necesitan también argumentos
para rechazar los contrarios. ' • . :

Puesta en común mediante la escenificación del debate
. Cada equipo escoge aun representante, para esta ocasión se se-

leccionará la persona con más facilidad para la dramattzación y
la exposición oral. El resto de la clase evaluara el debate;

. Los alumnos que debatirán formaran dos grupos uno para cada
tendencia enfrentada.

. Antes de iniciar el debate cada grupo preparará su puesta en es-
cena, repartiéndose argumentos, preparando estrategias...
Mientras tanto el resto de la clase analiza los criterios de eva-
luación con la finalidad de compartirlos y aplicarlos desde una
perspectiva única. Se puntúa entre 1 y 5 cada criterio.

. El profesor actúa como moderador.

sanrcwos-DEWAuíAOóN:;^^
Empatia: Han comprendido las motivaciones del personaje y las
argumentaciones o razones aportadas responden al perfil acordado.

Pertinencia: Las razones seleccionadas son apropiadas.

Desarrollo de los argumentos: Cada argumento se desarrolla sufi-
cientemente, se citan ejemplos™

Se utilizan adecuadamente estrategias argumentativas (objecio-
nes, contra-argumentos, recurso a la autoridad, fórmulas de cortesía
para persuadir, etc.).

Respeto y orden en et debate: Levantan la mano para intervenir,
contestan con corrección, no descalifican a los adversarios.

Suma global de puntos. - ¡
•



A POSTERIOR!

En aquesta tase finai, individualment, cada alumne reformulará la se va propia tesi, independentment
del grup de treball inicial.

L'objectiu és superar els punts de vista parcials i ser capacos d'incorporar altres argumentacions que
hagin sorgit en el debat i que han enriquit i, potser, modificat la tesi inicial.

Redacteu un article per la revista municipal

Utilitzeu la base d'orientació següent:

1. Escriure un títol que indiqui amb precisió:
1.1. El tema que es tractará
i .2. La sítuació a l'espai
1.3. La situació en el temps

2. Fer una introdúcelo general
2.1. Identificar la finalitat de 1'argumentado
2.2. Saber qué es pretén argumentar

3. Elaborar ¡'argumentado seguint els segiieuts criieris:
3.1. Donar ei punt de vista o tesi que es vol argumentar i des d:on es paneix. La tesi pot estar

fonamentada en el coneixement científic apres i en !a interpretació persona! que s'ha elaborat
previament

3.2. Explicitar les diferents tesis o punts de vista i les diferents motivacions deis agents socials
implicats

3.3. Postcionar-se davant de diferents tesis o interpretacions d'un mateix problema o situació social
3.4. Les raons han de ser adequats, suficients, pertinents.rbrts i ben íbnamentats per resistir les

objeccions, íes critiques i per convencer els altres.
3.5. Exposar en quins aspectes ni ha acord i quines son les diferencies essenciais amb Íes

argumentacions deis aítres
3.6. Fer servir de manera precisa el Ilenguatge i el léxic de les CCSS, amb la intencionalitat de

convencer els altres utilitzant els matisos propis dei relativisme

4. Elaborar una conclusió o una sintesi finai per :
4.!. Proposar accions, decisions o compromisos que permetin materialitzar el punt de vista plantejat

Í que refocin la capacitat de convenciment
4.2. Les propostes han de ser coherentsamb els arguments que la sostenen

5- El text ha d'estar ben construí!. Es pot teñir en compre:
5.1. L'exposició de les raons ha de ser ordenada i organitzada segons l'ordre de importancia o per
categories
5.2. Les oracions son compostes i s'utilitzen conjuncions subordinades. S'utiützen enllacos causáis.
Perqué, ja que, a causa de, com que, ates que... també s'utilitzen conjuncions que indiquin
conseqüéncia, com: dones, per tant, de manera que, en conseqüéncia, per tai que..,
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- La protecció del paisatge

- Espais, cultures i migracions

- L'Edat Mitjana: una etapa de
la historia de la humanitat

- El turisme: e! cas de Mallorca

- La globalització

- L'explotació laboral infantil

- La població





Títol de la
unitat

Nivell

Nom de! centre

Nom del
professor

La protecció del paisatge

5é primaria

CEIP Jungfrau (Badalona)

Montserrat Oriol
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Fa molts anys, les planes prelitorals estaven dominades

per boscos, conreus ipetits miáis de poblado. ;

També hi havia masies disperses. A les

muntanyes hi vivia poca gent.

Amb el pas del tempsla poblado anava creixent, i les áutats

i els pobles sestenien sense mesura. Les urbanitzacions

semblaven afamades per devorar mes i mes

tenes. Fins i tot enmig del bosc, a les

muntanyes, es constriñen edificis.

Amb aquest creixement destnt'siirat de les cuitáis

semblava que, si no hi posávem remei, algún día

els edificis i les vies de comunicado es

menjanen tot el territori i posarien en

perill conreas, boscos i altres espais /

naturah. Calía aturar aquest procés.



Perfer-lio,jafa uns quants anys vam decidirprotegirels espais natumls mes

emblemátics per tal de conservar-los per sernpre. Son els

pares naturals. Ara, cal controlar el creixement

urbanístkper tal d'urúr aquests pares.

Aixi, els arbres podran tornar a ' •

abracarse alyoltant de ¡a-regió

metropolitana. . • _ •

Grades a la connexió entre aquests espais, totes les muntanyes litarais i prelitorals, com també les planes

agr icoles i forestáis, restaran amb els seus valors naturals, paisatgístics, histories i socials ben conserváis per

sernpre. Aqüestes l'o.bjectiu de l'Anella Verda.

El mapa de. l'Anella Verda és el residtat del désig de la població de conservar i promqiire els'espais verds del

sen entorn. Els espais integráis en aquesta xarxa es gestionen seguuit'un pía especial que regula totes les

acnvitafs i actuacions que s'hi porten a terme. Determináis espais, com ara el pare natural del Montseny, fa

mes de vint anys que gaudeixen tl'un pía especial. En la gestió deis espais naturals participen les

administracions provincials, ¡'autonómica i les locáis, aixi com representaras decoilectius socials.



•v v,_EI Patxi escoItavaTpéro alhora.- amb la camera
enganxada alsulls, enfdcava amunt i avall.-L-,'
enregistraya-les imátges que-el guarda anavá'
comeritant. L'édifícació inferior era mes gran. De
fet era un conjunt d'edificis. on destacaven •
l'església i dos grans claustres.

-La cartoixa de Montalegre, de Santa María
de Montalegre. per ser exactes, ha estat residencia
de monjos eremites des del segie XV -va explicar
el Jacint- i, temps enea, va exercir la seva
influencia sobre Tiana, Badalona i Saht Fost.
Després va passar per una serie de probiemes.
pero a pnncipi de segle passat eí va adquirir la
.comunitat religiosa francesa de la Grande
Chartreuse, molt coneguda peí famós licor que

elaboraveh.' El coneixes. oi? Avui, és.la dárréra.:,'
cartoixa^.de; Catalunya, i continua h'abitada^per^
monjos..'encara qué.només n'hi viiFuna p.etitaV
comunitat:*--; yi^ J / J } .•- í-f'

J.' S - '-\ •
1 '. Van baixar tins'"a-laxártoixa iyarifer algunes^'
fotos,dé réxtérior/jaque l'acce&á.la*residencia^]
dels'mphjos'ésrestringit. ; •, V* '; ^ ' -.̂ •1~ " '.

•-Hi ha.altres edificis notables, a la sérra* com
el monestir de Sant Jeróni 'de iá MurtraVva-!dir
el guarda-, que té també una granesglésia i un
claustre, encara que, malauradament, un íncendi
va malmetre part del temple. O ¡'ermita románica
de Sant Pere de Reixac. que té un campanar molt
original, que és de planta quadrada pero acaba
octogonal.

>"M-



m

M o rijos

Efectivamente de tornada al cotxe no només
van trobar algunes pinyes rosegad.es per un
esquirol sino que van poder veure l'esquirol en
persona (en animal!, per ser exactes, he. he), que
saltava de branca en branca peis pi.u.-> LUYIO C.WI

agilitat esferevdora. Per sort. el Patxi portava el
seu teleobjectiu de 500 mm a punt i li va poder
fer una serie de bones fotografíes.

-Amb tants pins, l'esquirol és com l'animal
insignia del pare -va explicar el guarda-. Pero
ara cal que canviem de tema, noi. Au, deixa de
mirar per l'objectiu i obre bé els ulls.

Davant seu s'alcaven dos edificis curiosos,: i
alhora que impressionants. '*¿ 'V- <'"

-Aqüestes muntanyes sempre han estat país"
de monjos -va explicar el Jacint-. L'ediflci de
dalt de tot de la carena és la Conreria. que de fet
ha donat nom a tot aquest sector de la serra. Ara
l'ur.ciorr1 ^om n casn de coiónies. i també allotja
el'Centre de Gestió del Pare, pero no t'a gaire era
un seminan, on estudiaven els futurs capellans,
i durant algún temps també va ser hotel restaurant.
Pero originalment, la Conreria va ser un edifici
religiós depenent de la cartoixa, que és l'edifici
que veus una mica mes avall. Tots dos pertanyen
al terme de Tiana.

C-CTA

.•¡ffiH^^^'frgffpigjg^iga^ j ^ j ¿ * ^ g ^ ^ j



Annex-1

Quan des de La Generálitat o d'una altra institució de govern es vol portar a terme un
Pía Tenitoríal, en les decisions hi han intervingut tots els municipis d'aquest territori.

Quan La Generálitat presenta el projecte del Pía, hi -ha un marge de temps per a
presentar al-Iegacions, que vol dir demanar un canvi en el projecte donant arguments.
Poden presentar-les eís propietaris deis terrenvs que afectaría el Plá , ¡es associacions
civiques deis municipis que el Plá te en compte.Sempre tent servir arguments.

Després del temps previst, la Generálitat considera íes aHegacions i decideix si
modifica poc o molt el projecte. Sempre argumentant la seva actuació.

i ^ M M M g ^ i g g i i i f f ^ ^ m
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itractors
Vint-i-dues formacions convoquen avui una marxa a la Conreria contra ("actual tragat de retorna de la B-500

MIHI-.IASAHAK I lis / Bsdalona / Tiana
O !•! ciiiiiul ilc queixes que satura el prn-
jccle tic reforma tic la carretera de l;i
Cunrcria (li-500), que cliniiiinria els pe-
rill.s deis rcvftlts laucáis, es phisnicn ¡wui

L:n els dairers 5 nnys lia
augintiilnt un 26 jicr ce ni
el Iríuisit per Tactual ca-
nelcra cntic Badalona i la
Platiü del Valles. Li Ge-'
neralital preveu t|tic la c;i-
pacíiat aciiiitl de la carie-
lera de la Cuiirer ia
(U-5(X)), que tomuniea Ba-
dnloiia ¡inih Mullel del Va-
lles, quedí iluhlada i que
Iti circulin 151)1X1 vcfiicles
diarií. El projeele de ic-
lurmadetn^attjelaU-Snn
re.spon a aqucsl transil. (ils
pioccisos per c.\ccui:tr-¡u
cumcnccn ara per l'cstudt
<!e 1'allnu d'üMegacions
píeseiiladts per _il¡verses
cnliliils i ajiiTilaiucnl.s, eoin
flde'l'ianíi(t;klc liadak'iui
no n'lia presenta!). Dcv
piús d'estimar les queises
pet ¡pieloiue-l'"s cu el plit.
el IJepaiUinu-nt de Medí
Ainhienl emclra la decía-"
raciú d'impacli: aruliienial
fc¡t|)íi l'iillini liinieslrcd'a-
i[uest any si e:; cynipkivci)
els lüiiTiinis). es redactara
el projeetc iccuic, s'adju-
dicaran les ubres í es co-

' mcn^ataii, en teoría, cap
al 2005.

La cnrrelera aciual t¿
tres problemes: passa peí
mig Je Sant Fost, Iravcssa
el culi de Montalegrc ¡ té
alta accicienlalitai. Kl |iri)-
jeeie preveu proporcional'
fluídcsa i scgtireíat, i ini-
llorar les coniiexions umb
els diferents miclis. L'en-
ihupuéscoíiniciiuesaTia-
na. S'lui dis.suny;»l nri nus
viari a la coiiilucnciii de
la B-500 amb la BV-500K,
la carretera d'áccés a la
/una c.spniliva iusüiilur de
\Ü vtlü, nicntrc que l'Ajun-
tainciil o|iia percunncetur
la Ü-5ÜU umb el Centre a
l'altura del nou.camí deis
lTr;mceso;¡, loamt a Uada-
kwa, ja seria menys ajjres-
,s¡u ;imli la iiiiluia. 1:1 nus
{el número 3 del mapa)
dividiría la zona eoriuguda
«tin la Fom de l'Allxi, aren
natural de de.scans. A más.
hi liaiiríi un túnel de 900
metros per salvar pendents
i revolts (com el di! rcwll
<lc la jiat'lla) en el eol! de
Montiilc¡;ic, per minimit-
i;ir ridipaelc ambiental.

cu la marxa cimvtíCtUlii peí l:i platafmnía
de 22 luniiLici<m.s. Ui manifcslneió tallara
la U-5IK) i acabara al migdia davani (Je
l'antic seniiiiari per detnanar la retirada
del rmijcclc. La remodelaetó de la ea-

rtutci:: de la O'nrena. de Hadakuia a
Mollel del Valles, es una rcivindicació
que nttigii iicga, ja que el vial actual
és inserir, li falla visibilitat i no lé ni
els vora's ai rci;i¡ils. Pcrñ hi lia veiis, ciini

la de I' ijiítiiiiiiiciU de liana, que ai'iiM'ti
el [iro:;cle d'agrcdií 1'ciitoiu. La Ge-
tieralii: ( eslá disposada a millorar el pro-
¡ecte. el :m [írcssupíist de 511 müúin.s d'cu-
rns. Le nhres t(>mcii(,'ar ien ul 21HI5.

Santa Maria
Martorelles

1 . Enl l . icdcSjntFosI
2 . Enllac del Has Uampart

: ' 3 . Enllai; ríe Ti-sna ' . . .
4 . Enllac amb la B-ZO i Mas R.im

jr^ .• }$£&? * •

L'esialvi és de 4.3 quí- dus carrils (3,5 per carril
Ifimetrcs (de 12 a 8). I-'aríi mes 1.5 pervoral). !?i hau-
10 meiies ti'ainple, Limb' rñ tres trams ainb vics leu-

les (tres carril*). La velo-
cilal de i:¡rculaci<> és de
60 quilónieties per hora.

•• Enlla^OS. El ira.-tl no .soluciona l'enllac de la
B-500 ¡imh el cami i .'K !;rauecsiw. un vial non de
[fl)tliiiclrcsdellafg:| epermel unaeunncxii' rápida

"des del Centre dcTi:: .ia a lu caí retera de la Conreria
Î B-500) cap a, per er. :inplc, Badalona. l£l mis viari
e.sdibui.vBaln BVoC )S. que poi ta a la piscina./M.S.

• Cartoíxa. ta'car oixá íie Montalegre, on viucn
' una dótzcna de mo. jos aíllats, quedaría despro-
tegida a ia visla úc k. nova B-500, seguns diferents
fonts, perqué la candiera estaria a una cota mes
baixa d'af^ada i nu t::idria cap turó que li guardes
la iutimitat. com pns>:i ara./M.S.

• Font (Je l'Alba. ^1 iraeal la malbé ei paraigc
anomcnai la Fonf. Ue l'Alba, segons rAjiiutamcnt
de Tiana, que denii! cía que no figura a la car-
tografía del projecli. OÍ passeig que es veu a
In futn quedaría sol :rrat per la carretera non
i la lonl micilaria iiui; •XCSÍÜJIL./M.S.



L'olwcrvatorr asironómic deTi;ina tambú perilla

amó el projccle d'tina nova carretera de l;i

Cunreria o B-500, ;mib un prcssupost de la

Gcneralitut de "iiircbc 50 miliutis d'curus, que

cada din ¡robu mes obstades. El Crup il'As-

tronomía de Tiana denuncia l;i contaminació

lumínica que comportaría la carretera, despres

cjuc.d «overn de lindalona-i el de Tiana {;K¡UCSI

úftini amb el sujiort de tul el pie, indoent-hi

CiU) i-chutycssin el Iraca! porque dcslmssa ¡n-

tlrels cuín aia ¡a funi de "Alba de la ser ralada

de Marina. L'Assnckició Amics de la Cartnixa

t;mih¿ prcs'cnla al-kigLidotis: ln cairele i a pas-

saria a4l)U nicltv.s d'aque-t lié cultural d'irHiMts

local. Scrki un xoc VÍMUII i acúsii'.v

asironomic
• El Grup d'Astronomia de Tiana alerta

de la coníaminació lumínica que"
comportaría el pas.d'un nou vial

• L'Associació Amics de la Cartoixa
també rebutja ei tragat previst, que
passa a 400 metres del convent

• Entitats excursionistas, esportives
ecofogistes de Tiana se sumen al
rebuig, com tot l'Ájuntarneni

AUAiniIS / rianí
• El presiden! ilel Grup
(t 'Asiromjmia de Tiana

sosurn t|uc en cls plñtiols
dclpmjeciede la carretera
que cnnitcctaria Radatuna
ainh Mtiltct dei Valles (la
nova R-50'l) ñu Ui figura
I'ubscrvaiori inaugural al
ilcsunltic. ül GATlmpre-
scnliu I «I al-lcynciuns al
|il;i. en (]u¿ argumenta que
es ¡inpicscíntliblc la Foscur
|H;r a l'utiscrviició aslrn-
(u'iniicn.cusainctinipnlililc
:iini> cls llums deis cuLxcs
o t'cnüiini.n.it det vi;ii.

Mes ul-lcgacions. Da-
niel lí;imni, del grup tcii-
kigisiii L¡I líotai. recoidií
un jftic deis itrgutncnts
mus utííílzars, que h¡)i< füt
cnntfjr: la carretera nités
tuiccss;»T¡a pcl vcilum de
tritusii cnire Hadaipiía i
Mollcí del Vailcs -icnint
c! cumple el prcti <|nc f"lia
tic pagar i que scrin l'aui-
pulatiú ifc tn font de I'AI-
ba». L J fiml de l'Albii. a
la serralatia de Marina, al
cosíat de la piscina úc Tia-
na, quedaría en un mntgc
del vial. a'Üada pu:ri pie Ni
Cíineiera uticüai;') en un
lcír;i()l6 superior. II) Ro-
cnt lambe rcbmja el ñus
de con nc.íiiílis prcvtxi per
cíiHatJr la carretera de la
aína esportiva de Tiana
arnli la n»«a 0-5(111, per
(fcspniptircidriai. Enrit
CÍII I , lücnic (nunicip.ii cr.
medí amhiiiiil a Tiana, ;is-
rcnyata i)úc el iratai. .1
mes. dcsirucaría les plan-
lacrons-d'arl'res que des
de fa anys shan fe! a la
r*in( de fAI!»a. li\ lrtM>rer
de l'uniitat Saliainarees
n'lT.C.iHcsVau.i.iifciicit
(¡uc l:i carretera ds p<il
perjudicar a l*h<ira de fer
rceiirrcmiis amii lutr de
inuninrwa, i el Ceiilrc li.v-
eursinnista tic Tuina iflin-
bés'opnsa ai prnjecle.

LaCaUoiiii perilla
L'AsMiciiirii'urAmiesdtíia
Cartoixa va iinptii;iiar ahir
í! pnijtt ic. que -pmlria

W t

A l'esquerra. l'o&servatori aslronimie, des del recirrtB de la pistína de liana. A la arela, fa font de J'Alba, al lons de la rana 'vertía replantada, m s
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ASr. 1M13KIA

CMlKín ( í ,'.ÍÍIHi.[iT£
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iiittrt.N de !;i

caitni.\a de

Mtiiualcurc,

rúnica *!e

Cljtaiunyu, i

pcrtlriji l¡i

inuniitLit-.

ENRICCOLL
IWítHC

•• I -1 /.nna de la

!iarb;ic(i¡i i ci

ttment lie la

finir de l'Allia.

a) cdvrac de la

piücin:i.

ijuetiuna

Icstnissaila jicr

ENRICMOHREflL
PPEjWriítJflGitUP

O'ASIRCNOMW Oí f!ÍM»

.-[.a viii lana

;istroh()iinca per

iacfinciminació

liimíiuca; ti

projecic nnsap

!¡uc hi fia

JOSEP MflRINELLO

sha tfc negociar

parque ¿s

••!•!! nn.síjc !¡i

TriniüK

iinpctiir !a sova u^pecial liiliíals pcf IJ valí tic la Maria Toffoli. c.\plica i[tie
villa niniiíiMita i íiipusai riera <ic Ti;ina. paral-leí a cls earrih pasinricn a 4lK)
el lancanieiti del convent la maleiia carretera». al¡r- "rticircs de la t' j i tci i ia. Ni
• le -is scjjfcs li'liisliin;!-.
-CJue es busijiíi un al I re
1>,IS. per<[iie hi lia p(|S.\i-

¡na el presiden! de Ten- m¿s eran ¿leí íiiim des .k l
tuat. Manuel Medarcle. scglt. XVU i consiruidü
Un allrc memhrc. Jiiscp pcls inaiei.\os rmnijos. Des

del vial, tii liauria un nui-
Iñmcirc i niigde visiócúm-
plela de la Qirtoixa. amti
l'íinpnctc íitústic I visual
eorre.spyítent,

Fnlr.ó contra Mniinel-la
til pnleinif pmjecie ;u\i:i"i
ptilscgtnira dins de CiU.
¡a que el scti candidat n
¡"alcaldía de Tiaim.. Jiiicn
Marinel-lo. lii pijsa t:hsta-
des. mcnirc que el sen lin-
iiiñiiiin de Dniialdiia. Fe-
rran Falcó, roes cansa d'u-
lr.«iar-llt. CiUdel'lann fa
pinya.ainlieniilai.sip.irtit.':
piiltlíi's. per canviiii el (ta-
ta 1 'Jel projircic ::uri»-:K
per la direcciü general de
Carrctcres del Deparia-
ment ilc Política Tcntiti-
rial i Obres Publiques ite
la Ocnctalitai. Matim-llu.
v,i votar a favor de lesallc-
yacions municipal\ d'iui
¡irojccic -nb^oluiameDl
inillorahlc. encara que nv
lluraria ci Irán'*!! :il nuí de
fa Trinitai". en el pie d=
"liana de «limnrts. En'can-
v\. PMICIÍ cania les ¿s-
cel*ícne:es de la nova td-
rreiera de fladalona al VJI-
ttüs.

Alterutlua
'l!.\ ¡irnjccic
c:irrctef.i és
jltLtri:uiv:i

aB-5D0
Je
1,11.Í1
l.i tt-i()(J
1-1.1

49.7n!ilionsd'euf»»
.!.;i,-..e,M,|« -i ÍIHIOII l;¡

d'-id («nd

IÍ'IIII ipilínneiri: rt-r
tr.iiewir d cnll tic
M<.Ti;;ik-|.rc

4,3 auilomelres mr.n

- I I i¡ mrri:i;ui ^ri.i

íin-i cari. mi1. i-dii

ii> vi iid'ji;i:ii:.
l'ei|).ii 11.mira!

wvi/w.

erranfafeo
•••:•• . c o m
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Sadalona / fiana. - Ecologistas y empresarios discrepan sobre la ,
. idoneidad de los planes de la.Generalitat para mejorar las \~€MT ~
comunicaciones entre Badalona y Mollet del Val i-es y, de paso,
descongestionar el nudo de la Trinitat. El Departament c'Obres
Publiques tiene previsto invertir cerca de cincuenta millones de
euros para empezar a construir en el 2004 o más tarde una carretera
de poco más ce ocho kilómetros de longitud -y diez metros de anchura-
como alternativa a la saturada carretera de la Conreria, demasiado
sinuosa y con cuatro kilómetros y medio más de longitud.

Jordi Follia, director general de Carreteras, explica que el
proyecto incluye, entre otras actuaciones/ la-apertura de un túnel
de un kilómetro en el Coll de Montalegre, un viaducto para cruzar el
rio Eesós y una variante en el municipio de Sar.t Fost de
Campsentelles. "La orografía del terreno ha configurado un sistema
de comunicaciones radiales orientado a Barcelona -dice Follia-, pero
el nuevo proyecto plantea un vial transversal que responderá mejor a
las necesidades de la zona y, además, descongestionará el nudo de la
Trinitat." .

La Generalitat asegura que el impacto medioambiental de las obras
será minimo, pero ecologistas de Badaiona, Maresme y Valles
califican la obra de "disparate para la Serralada de Marina". "Es
una inversión desproporcionada para un ahorro de sólo cuatro
minutos -dice el portavoz Emili Muñoz-. La nueva carretera se
congestionará en dos•años porque animará a usar el vehículo
privado." Los ecologistas exigen la retirada del proyecto v que la
Generalitat potencie el transporte público, especialmente el
ferrocarril. Los verdes han encontrado el apoyo de los grupos .
parlamentarios del PSC, ERC e IC-EV. . :

Sus argumentos no convencen a los.empresarios ce Badalona. "Si
queremos convertirnos en la rótula del Earcelor.és, el Valles y el '
Maresrne -apunta Joaquim Pacrós, presidente de la Federació
d'impresaris de Badalona-, ñecasleamos buenas comunicaciones . La
nueva carretera es necesaria." Argumenta Padrós que muchas empresas
se han trasladado al Valles en busca de espacio, "pero- sus- - ' •
trabajadores viven en Badaiona y no tienen por qué oadeeer ei 'nudo
de la Trinitat. Además, la relación comercial ce la ci'üdacV ,con~'el-
Valles crece día a día".

La concejai de Medio Ambiente ce Badaiona, la ecosociaiista Muntsa
Miso/ ha pedido la retirada del proyecto. Pero el edil ce urbanismo,
el socialista Francesc López Guárelo!a, matiza que "es evidente que
Badalona y toda la comarca .necesitan una buena conexión con ei
Valles. La actual hace mucho•tiempo que quedó obsoleta. Además, la
idea de un túnel en la Conreria ya se previo en un plan estratégico
de Badalona ce hace unos diez•años", concluye.

El municipio de Tiana ha mostrado de forma contundente su oposición
al proyecto.de la Generalitat, desde el Consistorio y-a través ce
diferentes entidades. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad una
moción en contra del trazado. Entre otras cuestiones, el municipio
alega que el proyecto atenta contra la Font de i-Alba, una zona
emblemática del municipio, amenaza ei recogimiento y la intimidad de
la Cartuja ce-Montalegre y ei recién estrenado observatorio
astronómico. Según Ferran Vallespinós, alcalde de' Tiana, el
proyecto "no resuelve los problemas de movilidad del municipio y
destroza nuestro territorio". "No estamos en contra de que se mej ore
la carretera, pero creemos que hay otras opciones para conectar el
Barcelonés, el sur del Maresme y Valles, por ejemplo por Alella, por
la zona de Can Rulí o suavizando la carretera de la Conreria sin
dañar el territorio", señala Vallespinós.
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L'Ajuntament de Tiana i Amics de la Cartoixa alerten que el nou tragat de la B-500 trencaria la pau del corivent
MIÍll-tASAnARTÉS/Tiana

e El projecte de nou tragai de la B-500
trencaria amb els criterís seguils fins ara
per totes les adniinistracions per pre-
servar la vida deis nionjos de la carloixa

de Montalegrc. La Iranquilli lal ielsilenci
son necessaris per la supervivencia d'a-
questa inslitució religiosa emplazada a
Tiana des de fa sis segles. En el prujeetc
ele la Gencralilat, es conslriieix un pas

cobert parcialment davant de les nía-
teixes portes tic la carloixa, segons consta
en les al-lcgacinns de TAjunlament de
Tiana. El Iraní de carretera passa per
darrere de ia finca de Vista Alegre, amb

Un altre argunienl de i'A-
juntainerit deTiana es que
la zona de la carloixa le
una reslricció absoluta al
pas de vehicles per tota
la valí. «El projeele de con:
dicionament de la curre-
lera B-500 es considera
que no es d'intcrcs general
o c|uc, en loí cas, alempla
aspcclcs d'interc,s general
mcsimporlantsqúeelcon-
dicionament de la carre-
tera, corn la presencia de
la carloixa ile Monlalcgre
(últ ima i i istitució amb
•ai]nest carácter a lol 1'lis-
tal espanyol)», en pol lle-
gir en les aHcgacions inn-
nicipals.

La disconformilal lam-
be rau en la valoraciód'im-
pacle ambienlal, que I'A-
junliHiicnl cien que cal
(|iuiHficar-la de crítica oso
vei .i i no de moderada coni
ha (el la Generalilal. Així,
denuncia «la falla d¿ :;en-
MbílUat per una área tl'es-
peciíil inleres per a Tiana
com 1'cnlorn de la Fuñí
cíe l'Allia». nna afirmado
que també la soste CiU

de Tiana. A la'Font de
l'Alba (al costal de la pis-
cina pública d'esliu deTía-
.na), s'hi faría un terraplé
per salvar el desnivel!'en-
tre dos lurons, sobre la
zona de Heme,. Quedaría
enterrada la tasca de re-
cuperaciói millora delTo-
nenl de Montéenla, cre-
ma! en els incendis del
1994, amb la conslrucció
d'aquest terraplé d'uns.50
melles de llarg per 20 mc-
tres d'amplada que rcom-
pliriapart de Tarea dullcu-
re de la Fon I de TAIba.
En cap plánol del projecle
hi consta aquesta zona.

D'alira banda, el tracal
de la via no soluciona Tcn-
llaí; del camí deis Fran-
eesos a la carretera B-500.
I el ñus d'cnllac. enlre la
carretera BV-5008 i la
B-500 es desmesurada-
mcnl gran, segons l'Ajun-
lamenl lianene, i un res-
pon a la inlcn.silat de tian-
srl t|iic «'incorpora. A mes
a mes, demanen que l'am-
liíí tf'actuació arribi fins a
l'acccs a la zona esportiva

El tra$at de la 8-500 passará per sola d'aquesla enlrada a la carloixa. / MIREIASABARTÉS

i escolar de Tiana, on bi
ha la dcixalleria i la futura
piscina cobcrla ainli gim-
níis. L'analisi general de
TAjunlamenl de l iana es
que el projecte respon a
unes necessitats de transit
niolt si'iieriors a les qi¡c
reaiment es poden mesu-

rar.
Les 22 fprniacions (en-

lre elíes el PSC, que go-
' venia a TAjnnlanienl)t|iie
avui criden a la marxa —a
2/4 d'11 al pare del ca'mp
de futbol vell— sostenen
un manifest de cine punís:
e¡ pmjeci'j fa una via rñ-

pida de la xarxa metropo-
litana, la zcma.és de pn-
(ecció ecológica i rmpli-'a
la desapareció de zon^s
boscoses, té imparte lun.i-
nic, acúslic i visual i, v¡-
nalmenl, suposa una r >
percussió urbanística q 'e
no benelicia els veíns.

la qual cosa la visibilitat de la cartoixa
és total. En canvi, pero, fonts de la Ge-
neralítíi:" rieguen aíjnesl imparte en Pes-
pccial \ ida monástica deis carloixans i
argumenten que hi passaria mes lluny.

La carretera en -
desús s'integraria
a la natura

M.S./Badalona/Tiana
« t i l projecle de la B-500,
redactat per la direcció gene-
ral de Carrcteres del Depar-
tanicntdc Política Territorial
i Olues Publiques de la
Generalitat, preveu la res-

1 taurució deis iranís de la
carretera actual que quedin
en desús amb la retirada de
paviincnl i plantació. L'ac-
luacíó pciniclria integrar ia
carretera vella a l'cnturn. HI
ííf) per cent del projecte no

. s'emplaca en arces de pro-
Iccció i el 40 per cent restant
es díns del pare de la Seña-
lada de Marina, un 1] per
cení del qual pcrlany també
¡il pía especial d'inlerés natu- •
ral Conrcria-Sanl Malcu-Cé-
llccs. El projecte preven la
niiiiiinització ilc Timpaclc
ambiental:' passos de fauna,
mesures d'rntegració paisat-
gíslica i la ¡nstal-lació de 150
me tres de pantalla acústica
cu Iranís de carretera.

Ferran Falcó. CANDIDAT A L'ALCALDIA DE BADALONA PER CiU Ferran Vall.espjp.6s..ALC¿J3E.D£-TlAIvlA.(gSCl• ̂
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«No podem'perdre Toportunitat de
millorar l'accés amb el Valles»

M.S. /Badalona
« Qué représenla aquesta inversió de
50 milions d'euros a la Ii-5007

—«Ésuuaopürtunitut.Fa mol ts anys
que molta geni de Badalona reclama
un aecés millar amb el Valles.»

,—Per qué el projeetc té detraetors?
—«F_ls projectes de pes provoquen

reaecions, i mes si afecten en el SLU
Iracjit diíerents municipio. El projeete
beneficia Badalona i Sant Fost prin-
eipalmenl i la geni que treballa al
Valles. I-a comunicado amb el Va-
lles ha'augmentat un 27 per cent
en els úllims anys,* i la carretera
nova permeíria que elsvallesansvin-
guessin a la riostra platja i con-
surnissin Badalona. Ara, si
voiem ser ciutal suburbi
o un barrí de Barcelona,
ianquem-nos, pero cal
recordar que
celona projec1

la dos lú-
uels, i jo
em pre-
gunto per

qué Badalona no pot teñir el seu.»
—Falta explicar e! projeetc bé?
—«Es pot xerrar amb lothom, no

yoldria que s'enlengués cap animad-
vefsió cap a 'llana; és necessari que
busquem un punt d'aeord per una ca-
rretera bona per a Badalona i per tols.
No linc cap volunta! d'enfrontar-me
amb ningú. Necessilem la implicado

deis ajuntaments afectáis.
Si no la Generalilat es
gastara els 50 milions
d'euros en una altra

banda. No podem
perdre roportuni-

lat.»

Ferran Vallespinós. ALCA PE

«La B-500 és desagradable i s'ha de
rectificar sense fer cap destrossa»

M.S. / Tíana
©Per que l'Ajuntament de Tía na ha
preseníat al-legacions al projecte de
B-500?

. —«Hns oposcm ál projecte concret
de la B-500, no a la millora de la
comunicado. Es un projecte an-
tiquat, que fa molts anys que
es va redactar, com es nota
per la cartografía, que té un
fortimnaetc en un lloc declarat
espai natural i prolegit, que
afecta la Cartoixa, única de Ca-
talunya en funcionamerit,
i que no resol cap pro-
blema de comunica-
do de Tiana per-
qué no bi figura
el Camí deis

Francesos
sinóejuefaun,
enlíag a lá
carretera

de la
zona es-
por t iva , a
rnésamésderim-

pacte luniínic i acústic per a Tiana.»
—Pero fa falta aquesta via?
—«S'h;. de millorar, és evident, pero

aquest pr jjecte en absolut millora la
comunica-ió amb el Maresme.i el Va-

lles. Son necessáries alternatives
la de Can Ruti. Per qué

n;> es millora la carretera de
l:i Vallensana per salvar la se-
r i alada litoral? A la carretera
ÍYC la Conreria, cal rectificar.
r¿voíts de Tactual tra^at i mi-
li jrar-ne la visibilitat, pero no

cal fer cap destrossa ni
provocar un fort nivell

de tránsit amb una
carretera mes
atractiva'. La
B-500 és desagra-
dable, ambrevólts
raolt tancats, ¡ en
el tram de Tiana
no s'ha arreglat.
El projecte del
nou tracal té un
impacte seyer o
crítica Tiana!»-
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ESPAIS, CULTURES I MIGRACIONS

AVALUACIÓ INICIAL.

Discutiu cadascuna de les preguntes següents i després anoteu els acords mes
importants:

1. Com creieu que está distribuida la poblado sobre el planeta? (Tots els indrets teñen
la mateixa poblado o hi ha llocs molt pobláis i altres despobláis) Posen exemples.

2. Peñseu i escriviu quinsfactors us semblen que condicionen la distribució de la
poblado.

3. Digueu el que enteneu per poblado absoluta, densitat de poblado, natalitat, i
morialitat. Quina diferencia hi ha entre un emigrant i un immigrant? Poseu exemples.



Ciéncies Süciaü .r n^-'l

Posen en comú el lloc de naixement deis vostrespares i avis i digueu si alguns
d'ells han éstat immigrants. Anoteu-ho i digueuper 'a quines raons van emigrar.
Pensen i discutiu quines son les causes de les migracions.

5. Discntiu si esteu d 'acord arrib la següent afirmado i dignen raons a favor i/o en
contra (semblances i diferencies): "Lespersones d'altrespaisos que arriben a
Catalunya, actualment, hofanpel mateixos motius que van venir, fa uns anys, els
nostrés pares o avis. "

6. Discntiu a I 'entom de la següent qüestió. Donen arguments a favor i en contra
¿''arribada a Catalunya de persones d'altres cultures ens enriqueix?
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La població

Es designaambel nom de població elconjunt dé persones que
vtuen.en un territori.deierminat siguí un.rnunicipi, una.regió, un
país.un continent o la Terra sencera. Al llarg del temps, !a quan-
titat de població i les seves característiques vahen. •

Creixement de la població

Des del seu ongenr la població de la Terra ha anat augmentant
Pnmerament ho feta molt ientament, pero des de fa uns cent cin-
quanta anys aquest augment ha estat cada vegada mes i mes rá-
pid Aetuafment a la Terra hi ha uns 5 700 mifions d'habitants,
i aquest nombré creix continuament fins al punt que e¡s demo-
grafe estimen que l'any 2000 ht haurá mes de 6 000 miiions d ha-
bitants i l'any 2100, uns 11 000 milions

Aquest creixement tan rapid°i constant de la població de la Terra
pot ámbar a ocasionar un greu problema de superpoblado ja que,
en un penode de temps relativament curt els recursos del planeta
podenYesultar msuficients per a mantenir tots els seus habitants

Creixement natural o vegetatiu "

Ef creocement de fe població es produeix perqué el nombre de per-
sones que neixen es supenor al de persones que moren es a dir
perqué la natalrtat supera la mortalitat Aquest tipus de creixement
s anomena creixement natural o vegetatiu

Potpassar, pero, que en un periode determinat o en un lloc con-
cret les defuncions siguin supenors ais naixements Aíeshores es
paría-de creixemént natural o vegetatiu: negatiú.

Creixement migratori _ _ _

.La pobjacio d'un ternton cleterrninatr.a mes d'augmentar o dis-
'miKuirrpitiángaht'ercreixement vegetatiu, també ho potfer a cau-.
sa déPcreixernent migratori. El saldo .migratori "és-\a diferencia
que-é^prodúeix-i.éntre iaquañtitát:de persones qué hi arriben pro-
viriehts-cí'un.altre l l ó c ^ r n m i g r a n t s - - i íaquantitatde-persones
queJ'afendonen:^mígrapte-:'Com éfcreixernent natural,, el eren.
xemeht.mígratori;pótvser.pos^ '•.:•••"'' ."

Densí ta t de poblac ió '•.-:V^::; .

Per a'conéixer¡íétal!áa^jTiént:lá^póbíáció'd'un ¡ndret no n'híhaprou
de saber qúinaí|s-1a(seyá poblado absoluta, sino que també-cal
saberle; la: dénsrta^áe;ppbÍáció¿^qúéVelácionael; nombre total
d'habitents;d'aquelÍ;Tndret;^ • •" . ;

c tua lmeñ t i f i ^ens fe t ' dé^b íác id rde r nostre planeta-és de
4 i hatóm^.Áquestayxífra;-pddravferarios.creure^que:la-densitat
dé ^E^ió.ésydéntK^a^tótarrw^/péró aixó no és-pas verítat ja
queja po'bíació-de'iá"ferra es traba distribuida; mcit-irrégularmént
sobre'el'territoríi,;.. .;. .-...- " - • •

Conceptes de població É

Evolucíó de la població mundial

lOOOOaC

?í::M ¡I iónsí cííKabitáñts?

6
O í 252 •

200
600

1000
1400
1500
1600
1700
1750
1800
1850

257
208
253
3 7 5 •

461
578
680
771
954

1 241
1900 í 1 634
1950
1995
2000*

2 530
5 700
fflOO

Població estimada

La demografía es
estudia- la pobíacio,^ets ciehtífics
que-no fan^sanomenen demo-

La natalitat és^la qu¿antitatede'¡:
naixerrients"que- es^produeixen'

^ t í r- ^ ^ "*

en un- lloc la rñortalítat es ¡a
quantitst de defuncions

tmmigrants a

La població absoluta es el nom-

bre totaLd habttants d un lloc

densrtat ^pctfeaá absoluta.̂  habgnts
depotrfac» supertkx km1

-i**-1- "A.

^^^-Wjyr^^
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La pobíació Conceptas de pobíació

Llegeix:

El creixement natural de !a poblaciones produeix perqué ei nombre de persones que neixen és
superior al de les que moren. Si les defuncions son supenors ais naixements, parlem de crei-
xement natural (o creixement vegetatiu) negatiu. La fórmula per calcular el creixement natu-
ral és la següent: .

creixement natural = naixements - defuncions

Calcula el creixement natural de la pobíació de Barcelona l'any 1970 i 1991:

Barcelona (1970)

Barcelona (1991)

naixements

29.941

• 12.667 •

defuncions

14.808

15.568

creixement natural
o vegetatiu •

i Contesta:

En quin any Barcelona té un creixement natural positiu?

Per qué? [ _ _

En quin any Barcelona té un creixement natural.negatiu?

Per qué? =

Llegeix:

El saldo migratori és la diferencia que hi ha entre ies persones que arriben a un territori pro-
vinents d'un altre indret (immigrants) i les que l'abandonen (emigrants). Parlenrde saldo mi-
gratori negatiu quan el nombre d'emigracions és superior ai d'immigracions. La fórmula per
a calcular el saldo migratori és la següent:

saldo migratori = immigrants - emigrants

a Calcula ei saído migratori de la pobíació de Barcelona l'any 1970 i 1991:

Barcelona (1970)

Barcelona (1991)

immigrants

20.982

8.746

emigrants

15.218

20.793

saldo migratori

a Contesta:

• En quin any Barcelona té un saldo migratori negatiu?
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Activrtats d'aprenentatge

Densitat de població

Llegeix:

La fórmula per a calcular la densitat de població d'un territpri és la següent:

nombre d'habiíants
densitat de població =

km2

Calcula la densitat de població deis continents:

confine nts

África

América

Asia

Europa

Oceania

extensió km3

30.304.445

42.090.660

44.318.329

. 10.522.140

8.945.712

habitants (any 1995)

728.100.000

774.800.000

3.458.000.000

730.900.000

28.500.000

densitat

s tm grane efe óarres que
representi la densitat de població
deis continents que has caiculat:

I
I
I

J

I

I I I
I
I

I

I I

Busca quins son els estats que integren la Unió Europea i pinta'ls en el mapa:
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Factors que condicionen la distribució de ía poblado

Repartíment irregular

La població de ta Terra es troba repartida molt ¡rreguiarment da-
munt del planeta. Hi ha regíons on es concentra una gran quan-
titat de persones i, en canvi, n'hí ha d'aitres on prácticament no
viu ningú. Aquesta distribució tan desigual respon a factors físics;
histories, económics i biológics.

Factors físics .

Els principáis factors físics que condicionen la distribució de fa po-
blació sonéis, següents:

a La latitud. EJ .fred intens-i la.llarga duració de-l'hivem fan que
les latítuds altes siguin gairebé despobíades. La població del pla-
neta es- concentra sobretot. en latituds mitjanes i especial-

" ment a l'hemisferi nord.

a L'altitud. Les zones molt elevades son. poc habitades a causa
de les dificultáis de l'organísme peraadaptar-se a la baixa pres-
síóatmosférica que hi ha i de la náturalesa abrupta del territori.

a El clima- EJ'clima, que participa deis dos factors anteriora, és
unfactÓF deterrninaht de la distribució de-lá població. En íeszc-

. nes de !á Terra on el clima presenta unes cóndícions extremes,
com els cásquets polars, els deserts o les.selves equatorials,
hi ha molt poca població. En canví, en les zonés de •dimes mes

• moderats'és on s'ha establert la majorpartde la població del
p laneta . ; ' '. '". . ' • - . ' • . • ' -

a La presencia d'aigua. L'aigua és tan important per a ia vida que
la seva-presencia també condiciona els assentaments hu-
mans. Així, al llarg deis rius i en les seves.desembocadures so-
vint se sitúen les grans concentracions humanes.

a La náturalesa del sol. En les zones on hi ha sois fértils que per-
metin collites abundants trobem molta població; en canvi, en
els líocs on.les terres son árides la població és mes escassa.

Factors riurrians

a Histories. En certs C3sos, esdeveniments histories com la
necessítat de trabar refugi davant d'una invasió enemiga o la
deportado en massa.de gentper causes polítiques expliquen
la presencia de població en determinades zonés..

a Económics. L'a profita ment deis recursos que proporciona la
naturalesa-justifica- la presenciare població erréis territoris on
son mes abundants: Per aixóles zones agrícoles- riqués, les con-
ques míneres, les regions industriáis, o les vies1 de comunica-
ció importantssón índrets on es concentra'un gran nombre
d'habitants.

Factors biolóqics • • ' - " . • - . •

• Hi ha llocs-on lamortalitat és molt. elevada.a-causade. la pre-
sencia de parásfts que provoquen malaltiés g'reüs, com,elpa-
¡udisme o la malaria, ía malaltía de la son i-la febre groga.

; MacHü-PFcch'a (Perú)

Desert de Namibia (Áfnca)

Londres (Anglaterra)

; Deportar-expulsan unaj persona

•;'dé|-'seul lloc de; é i d é i '

•.•cástigrí portaría-, a .un lloc^estrahy-'.

.. d'óñ:ño,pot;5ort¡r;; '1; s-'i^í}^^?-

Camp de.concentractó a Sanciboste!.



Arees poc poblades

Grup d'esquimals (Alaska)

Habitants def Sahara

Habita ntscfef-Tibet

Les árees poc poblades de i a Terra

• En realitat, les zones de la Terra totalment deshabitades son pe-
ques,- ja que els humans han sabut adaptar-se a les condicions
mes variades ¡ adverses.'

• Les zones polars. Els dos casquets polars son zones totalment
despoblades. Pero al voltant de la: zona ártica, en una faixa de
terres que compren Grenlándia, una bona part de) Canadá, Alas-
ka i Sibéria, on abunden les neus, el gel i la tundra, alguns grups
humans, com els esquimals, han sabut desplegar'una eco-
nomía molt primitiva, basada en la caca, la pesca i la recol-lec-
dó, que eís permet viure-hi. • • . . . .-";

• Les estepes i els deserte temperats i cáfids. En aqüestes re-
•gions, els obstacíes que cal superar son la manca d'aigua i les

N temperatúres elevades. Al nord.de l.'equador, aquesta zonain-
cfou el Sahara, la península Arábiga, la conca de la mard'Aral,
el TibeT, alguns sectors deja Móngóüa- interior1 ¡ lesregions ári-
des del sudroest deis Estats.Unrts; al sud-de Tequador,'compren •

-els deserts dé Namibiaj de.Ká(áharLíAfrica};..Íes extenses zo-'
des d'A.ustralía occidental i centraÍ;.el'Máto.Grosso,' el Grantha-

'. co i-eldesertd'Atacarria (ÁniéncaVclel Südí: Les1 persones'farv
'•'fronta ¡esdurescondícions d'aqúests terntoris mitjancant la ra-'.

maderiá nómada i la practica del,'agricultura ais oasis:.- '
«.Les selvestrop¡cals:A¡a selva,.Jesrd¡ficuítats.pfóvenen.'de la.

caíor i. ía .humitaCintenses. ir constantS;" que. originen- una. ve- •
. :getacióexuberant. Certes r.egions, de •l'Améríca Central i de

1'Amazones, aiguns sectors de Guiriea;.la-cubeta del Congo ÍAfri-'
ca) ¡algunspuntsde'I'Asia'sud-órientalson els lipes;bh-trobem

• encara sélves habitades úhícament per reduíts^grüp's,riumaris
de recol-lectors i cágadors. • • ""' " "' "

• Les graris a/titiuds. En aquesteas,.els obstacíes son, d'una ban-
da, la dificultat de Torganismé- huma per a adaptar-se a les: grans
altituds ir.deraltra,;ianaturalesa:déls territoris de'müntanyá; so-
vint abruptes i cáracteritzats per unes, condicions climátiques

• extremes.poc aptés per aj conrea Tot/i així, h¡ ha grúps humans,
com els que'habiten els áltiplans andins i: tibetans, que s'han

'adaptafa viure a 3.000'metres o mes d'áltitud: . . '

Pescadorsarmi'Okavango (Botswana)
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Árees densament poblades

Les áreesmés poblades de la Terra

En contrast amb Íes zones prácticamentdespoblades, n'hi ha d'al-
tres que apleguen gransmasses de població.Les tres grans áre-
es de máxima concentrado de poblado-dé; la-Terra son les
següents: • . \ . \ . •••',,. '

• El sud-est asiátic En aquesta zona, que compren les penín-
sules de l'Hindustan, !ndo-xihat.Maiacca:¡

:éirsücn l'estde laXi-
na, hi viu gairebé !a meitatde !á pbbfációde lá.-Terra. L'explícació.
és que en Jes planes d'aquesta regió, i a.causa.d'ün.r0gim.de
plugess¡ngüiar;;s'hi practica una modaiitatd'agncultura inten-
siva.-capag'de^produir dües collites d'arrós l'any i, sovint una

Shanghai (Xinal

• Európa.VErî aquést casl-eléyada concentrado de la poblacto és
, conseqüencia de l'ait grau d'industnalitzacio de gairebe tots els
• paisos del contment

• El nord-est deis Estats Units L elevada deñsitat de poblacio
d aquesta zona és produTda per la intensa activitat industrial i
comercial t per i'afluencia d'immigrants provinents de tot el món

OCEAiPACIFiCr--}

» - Ciutals de mes de 10.000.000 tfhab.
Cutats de mes cf1.0OO.OOO rfhatx
Attres nudts de pablado importants

\ÍSÍSÍ\: Menysrfi habitant per kn^

Altres arees menys extenses pero tambe densament poblades;
son les següents ;'*'•:";:^': "' "•"

•'• El Japó Ergran-creixement de lapoblació japonesa-en la se-
. gona. meitat del.segle-xx ha.anat-acompanyat d-'ün creixement
económíc:igüalment:espectacuJary;que.h'afsituaf entre

. les-pntnere^:póténcies;éGbnórñJqiiés/déHVn^ ; • •'•>•/"/•

• • La ca^;dé.Cáltfómi_atÁquéstsector déls.Estats;Units/és-.úna
•;", zonavtfágrieújtüijírica;:a'*láqualXs^afege'íxíunaíppténfindustria-
':... petroiiejra;,aeronáutica i ,c ihematogr^ca^^^'^. ;^:;->i .- .V ,¡'-_

• ; L/á^^?'5^Ytral|>d|é^M«cicr. Erf aquesta- ái^Vguéreiwoltá Ja-gran".
• agjorneracifi.urbana.dé";éiütat.de'Mexicés^copcéntrá-.la meitat

de la pobláció del: país i'la majoí part dej'áctivitat; industrial.

;Mapa;.de.la:d¡stribució de la poblacto

I

i%mñ

m

j2S«

1
Si

• ' ' San Francisco (California):
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Exercicis:
1. Escriu dins.de cada quadret de cada frase la üetra corresponent segons la llegenda:

F
H
B

Factors
Factors
Factors

Ssics
humans
biológics

El fred intens i la llarga duració de Phivern fan que les latituds altes siguin gairebé
despoblades. La pobtació del planeta es concentra sobretot a les latituds mitjanes.

Les zones molt elevades son poc habitades a causa de les dificultáis de l'organisme per a
adaptar-se a la baixa pressió atmosférica que hi ha i a la naturalesa abrupta del terreny.

La necessitat de trobar refiigi davant d'una invasió enemiga o la deportació en massa de gent
per causes potinques expliquen la presencia de "poblado en determinades zones.

Hi ha Uocs on la presencia de certs parásits provoca greus malalties, la qual cosa determina que
la població hi sigui escassa.

En íes zones de la Terra on el clima presenta unes condicions extremes hi ha molt poca
població. En canvi, en les zones de climes moderats s'ha establert la.major part de la població.

L'abundáncia d?aigua en un territori hi afayoreix Fassentament deis humans.

EIs sois íertils afavoreixen el desenvolupament de la pobació.

2. Relaciona cada zona de la Terra amb els motius que fan que sigui difícil
rassentamént huma
• Zones polars En aqüestes regions, els obstacles que cal superar son ia

manca d'aigua i les elevades temperatures.
• Estepes ideserts En les zones altes hi há la dificultat de 1'organisme a -

adáptar-se i la naturalesa abrupta deis territoris
• Selves tropicals En aqüestes zones, totalment cobertés de gel. la vida

hi es gairebé impossible. .
• Grans aitituds • En aqüestes zones, els obstácies principáis son la calor

I la humitat, moít intenses.

3. Pinta el planisferi de la página següent d'acord amb la llegenda. Després elabora un
text en el que descriguis i expliquis el mapa segons les pautes.
BLAU: árees de concentrado de la població: sud-est asiátic (penínsules de

l'Hindustan. Indo-xina, Malacca i sud-est de la Xina), Europa, nord-est deis
Estats Units. Japó, costa de California, altiplá de Méxic.

GROC: árees poc poblades de !a Terra: les zones polars (Groenlandia, part del
Canadá, Alaska i S iberia), estepes i deserts temperáis calids (el Sahara, la
península Arábiga, la conca del mar d'Aral, ei Tíbet, Mongólia, el desert de
Namibia, el desert de Kalahari, el Mato Grosso, el Gran Chaco, el desert
d'Atacama), selves tropicals (regions de 1'América central, de TAmazones. . •
algún sector de Guinea i la cubeta del Congo), grans altituds (altipiá del Tibet i
aítiplá andí). .
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DESCRIPCIÓ I EXPLICACIÓ DEL MAPA: Pautes a teñir en compte

REALITZACIO DEL MAPA

-El mapaThas de fer amb precisió, sense errors i cómplet.
-Cal que el presentís net i ben pintat perqué la informació es pugui llegir amb
claredat.

TTTOL DEL MAPA •

-Identifica de quin tema tracta el.mapa
-Identifica el seu abast geográfic (tipus de mapa: mundial, Europa, etc.)
-Identifica si és un mapa actual o historie.

•>

DESCRIPCIÓ DEL MAPA

Es tracta de llegir el mapa i anotar alió que hi veiem de manera precisa, clara i
ordenada. Per fer-ho seguirem els següents passos..

"i-
 h

-Fes una descripció general o primera aproximado de la informació
representada en el mapa a mode de introdúcelo (Observa de quina manera es
distribueix la població sobre el territori) ' •
-Fes una descripció detallada seguint un ordre o criteri. La descripció ha
d'enumerar i situar els espais mes poblats i els espais mes buits de la manera mes
completa i precisa possible. Fixa un ordre o criteri que et permeti sistematizar ia
descipció.
-Has d'utilitzar el llenguatge amb precisió (recorda que pots consultar ratlas
per precisar els noms deis rius, serralades, ciutats, estats...)
-El text ha d'estar ben construít.

EXPLICACIÓ DEL MAPA

Es tracta d'explicar el per qué de la situado observada ameriorment. Es potjer
simultaniament amb la descripció. Cal teñir en compte:

-Explica les raons per les quals la població mundial es distribueix d'una
manera desigual sobre el territori. Has de teñir en compte que:

-Les raons que expliquen un fet son múltiples i es relacionen entre eiles.
-L'explicació de les raons ha de ser el mes completa possible (tan les que
dificulten el poblament com les que el faciliten)

-Utilitza el llenguatge amb precisió d'acord amb ei vocabulari propi de la
geografía i la demografía.

-Organitza el text explicatiu. Per tal que el text explicatiu siguí el mes ciar possible
convindria que abans de redactar confeccionessis o consultessis resquema de les
causes ordenades per categories: causes físiques, causes históriques, causes
económiques, etc.

CONCLUSIÓ. Al final resumeix la idea principal del mapa a mode de conclusió.

10



FITXA D'AUTOCORRECCIO
COMENTARI DEL MAPA DE LA POBLACIO MUNDIAL

1. TÍTOL. Has escrit un títol que indiqui:
a) de qué tracta el mapa?
b) Quin abast geográfíc té?
c) Quina cronología té?

2. DESCRIPCIÓ.
a) Has fet una introducció
b) ' Al fer la descripció mes detallada:
• Has enumerat els espais mes poblats i on es sitúen?

• • . Has enumerat els espais menys poblats i on es sitúen?
• Has tingut en compte algún criteri d'ordre al fer la descripció?
• Quin?.

3. EXPLICACIÓ.
• Has explicat quines causes fan que hi hagi espais molt poblats?
• Has explicat quines causes fan que hi hagi Uocs poc poblats?

• Has tingut en compte ¡es causes del medi físic? (clima, relleu, ..)
• Has tingut en compte les causes históriques (rev.industrial,)
• Has tingut en compte les causes económiques (agricultura,

industria, comerc, turisme, comunicacions, etc.)

4.CONCLUSIÓ • \ ' • • t ' '

• Al fmal has resumit la idea principal de qué tracta asquest mapa a mode de
conclusió?.

SI NO

•

Es podria
completar

11
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Moviments de la població

Emigració, i mm igra ció

Les migracions son els moviments de població d'un territori a un
a l t r e . " • • . - . . • •

M igra rió es el te rme genéric que fa referencia ai moviment de

la població.. Podem distingir entre:. . . .

• Emigrac ió , que es produeix quan una o m e s persones aban-

donen una regió o un país de te rminá is . • '•

• Immtgrac ió , que es produeix quah una o 'mes persones arriben

en una regió o país de te rminá is ; ; '••

Tipus dé migracions ^ :

Hi ha diferents tipus de.;migracions d'acord.amb el despiaga-
ment, la-durada, la causa-que jes origina i.la forma com-es duen
a . t e r m e . '.• -• ' ' .. ' - . . i : ; " - . " l V 1 ' : ; / • . : ; . " . " ; . • . . . . . ' ; ••*. -• •

• D'ácord amb el desplagament, les migracions poden ser: ,

• • • - Interíors: quán es produeixen dihid'un rnateix ámbit territorial,

' - Exteríb'rs: quan es próduéixen d'un árnbit territorial á un altre.

D'acbrd: ambla durada,, poden ser: ... . - ' -•-- ' . : . . :- ••-''•

; - Ténipprals: qüan: duren- només un temps determinat. •• -

' - Estacionals::quan, a mes'dé teñir una durada limitada, es pro-
•' "cíiiéixén;en'un període'cbncret de rahy;.pér exempre,'e¡S-és-

' panyois'que durant !a veréma vari aFranga per recbllirelraim;

- Definrtíves: quan hi ha-una instaí-lació definitiva de l'immigrant
' alpaís:d'acoílida; és adir, quan no torna mai mes, oquan-tor-

;: na: només ocasionaiment, ai país d'origen.-

:• D'acbrd. arrib. la causa que'-les.origina,; !és migracions'poden:ser:

r-EOTnÓmÍques:'per:buscar feiña, perexemplé. ' . :

--r Refigioses: per fügir'de.discriminacions de típus religiós, o bé
• per entrar a formar part de la niateixa comunitat "religiosa a

la quahes pertanyia arpaís-d'qrigen. - . / • ..

" - Polítiques: per fugir o gaudif de- situacions pqiítjque's con-
cretes: ' . •.'. • • .. • ; .

-Cul turá is : per estudian per exemplé. "." " ' . " : "

- Récréatives:.perfer:;turisme. v ; : ' -.; /-v' • " / ^-•••-.•.'

D'acord; amb' !á.. rnanera:.com-: es _duena; terrne,les rnigracions

yófijntáríés: .quán: responen: a .̂dé'cisions; I Hu res:;.En}, aquesta
.categoría;. distingim:-.lés-controládésv.;.;qüe .es'prbdüeixen-
. diris;c3él;rharc ¡egal-güe les. regula; t:les.clándestínes^que es
,pVoclueixen:fóra.-dél.:rnarc legal; féá

For̂ pses^^qúan r̂es'ponerî á imperatius:contrans.a;.ia;^
-perscnáíivpep ;exemplé;..les: produidés ay-caus£t;'deis.(desr
piácaments que origina una guerra, unadéportació,,etc... .'.

Vefemadors espanyols

éstúdiánt-cástellá

.Türistes en una terrassaíBarceióna)
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f í § Migracions interiors

InteriordéTmétro dé Nova York

Poblé abandónat: Sárrqqueta- ••-"••;:•.
(Alta R j b V /

El Masrioü (Máresméív

Les migracions interiors

Ja hem dít que s'anomenen migracions interiors aquells movi-
ments de poblado que es produeixen dins d'un mateix ambit ter-
ritbriai, que sol ser un país.

Les migracions ¡nteriors son molt freqüents, ja-que en un país hi
ha moltes persones que per diverses raons canvien de lloc de r&
sidéncia al Harg de la seva vida.

Ei.moviment que diáriament fan ¡es persones per anar de casa.se-
va a la feina o a l'escola i tornar es pot considerar una migració
pendular.

L'éxode rural

El tipus de migració interior mes important que.s'ha produit en el-
darrer segle ais pa'ísos industrial itzats ha.estatla delcamp a la ciu-
tat. En eis últims-cent anys, milers i milers d'agricultors héñ'cfei-
xat el.camp per convertir-se en:obrers.de les fabriques'que'.es-
construTen a les ciutats. .'. •'":•' ; •'•" .• " ' . ' " ' • V '-~

Les causes d'aquest fénomen han.estat.dües:,..- ;-; ' ; . ;•:• VJ' •

• L'atracció que exerceixen en molts camperoís el treball industrial

. i:la vida urbana: '• • ".. • •_••;.; V ..'..•' '..^''.'['l.l'X :'

m Els avengostécnicsapücats a.l'agricultura;.que han fetqúe cada
vegada.es necessitin menys'bragos per a'treballar la-terra.; .

Aquest fenomen, conegut per éxode rural; ha'estát la.causa-prin-
cipal delrápid creixement-del poblament urbá.a tot e! planeta,"'pero
sobretot als.paTsos industrialitzats.

LTexodé-urba - '

Un fenomen molt recent és el que.es produeix:a certes'ciutats
moltpoblades, com Barcelona, on-.sovint ia gent no.troba:habi-
tatges-a preus assequibles i es veu obligada a ¡nstal-lar-se en.mu-
nicipis.de la rodalia:"' "' • - " -': ' " •

Per aítra banda, els inconvenients que compórtala vida a les.grans
aglomerácions urbanes—inseguretat, sorolls, pres'ses/neguít—
han fet que darrerament s'hagi: enregistrat una ceaa migració de
persones cap a íes rodaliés de. les grans ciutats. " " • •'

Aquests dos fenómens fan que es parli d'un cert éxode urbá a
les- zones. densament urbanitzadés; dels'.páísos'désenvolupats.
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Migracions exteriors s&

Les migracíons exteriors

Les migracions exteriors son aquells moviments de poblacíó que
es produeixen d'un ámbit territorial a un altre. Aquest tipus de mi-
gracions han estat un factor decisíu en la distribució de la pobla-
ció del planeta. Continents com América i Oceania, concretament
Australia, teñen una població majoritária d'origen immigrant pro-
vinent d'Europa.'A Asia i África també s'han enregistrat al ílarg deis
segies moviments de població que han afectat milions i miiions
de persones. • ' •

Factors d'emigració i d'immigració

En l'actualítat, la causa'principal de les "migracions exteriors sol ser
económica. La situado de moíts paísos del Tercer Món,.mancáis
de recursos per a poder mantenir la seva població, que creix cons-
tantment, és d'una gran pobresa. Aixó.fa que alguns deis seus.ha-
bitants abandonin e! seu país i vagin a d'álíres oh' h¡ ha-unes
condicions de vida millors i mes possibiütats de-.trobac.-feiñai.k,. ^
Les guerres també desencadenen grans moviments dé població;
En aquest cas es tracta de. gent que fuig;deís'camps;:de-bataiía-
0 que un cop acabada la guerra fuig de la persecució.dél-bándoh
guanyador. . • • •:" '.' •,; - . - . i / ; ^ " : - ^

D'altra banda, éls terrrtoris amb recursos disponibles —ierres, pas-
tures, mines, etc.—, els que teñen necessitat.de rná d.'obra poe;
qualifícada, ja siguí per a feines agrícoles, industriáis-o de servéis,.
1 els que ofereixen millors condicions de vida son els principáis des-
íinatarisde Íes migracions exteriors; '• . '•'•''•/'• ••

Paísos emíssors i receptors de població

De tot el que hem dit es desprén que els páísos del Tercer Món,
poc désenvofupats i amb greus problemesdé recursosi d'excés
dé població' son els principáis emissors de població cap a l'ix-
terior: LaXina/l'índia, el Pakistán, les Filipines, l'lran, Turquia, els
paisos déínordd'África —el Marroc, Algéria, Tunísia—, alguns pan
sos- hispanoamericans—el.Perú, l'Equador, Colombia, Cuba,
Méxic— i. alguns de i'Europa oriental —Romanía, lugoslávia,
8ósnia, Albania—son paísos deis quals surt.gent per anar cap a
altres paísos delmateix continent o.d'altres continents. • •

' . . '...•.'"'. ' -'- . - • ' " • ••• "-'-' " • " • Mércatele Máli'IAfrica)

Son paísos receptors-de població els-més.désenvblupats i.eis
que teñen disponibiütatde recursos: el Canadá; e!s Éstats Units,
els paísos de.la. Unió Europea :—especiaiment Alemanya; el Reg-
ríe Unit, Bélgica i els Paísos Baixos—..Australia i Nova.Zelanda.

Musulmans.fuginf.de Bosnia

...Venedor ambulantai Londres

. Bárri xinés de Londres
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Exercicis.

1. Amb la informació de íes pagines anteriors i d'acord amb el que diuen els diferents
personatges completa quin tipus de migració correspon a cada un:

ie marxat de.Son.
'per.anar a viúre definitivamente

* a Barcelona," dn he••trobat"
.una feinamoltinteressant..

Sóc magrebí i vaig a veremar
""Tal sud de Franca'

D acord amb el desplacament

D acord amb la durada

D acord amb la causa

D acord amb la forma

h vaig devacances
illes Féroe. on

urrmes.

• D'ácord:amb el;desplág.aiTient

• D'acord amb la, causa:

D'acord ambla formad

He marxat de.Girqna.
per anar a viure a< Londres

durant els períodes d'escoia.

• D acord amb ei desplacament interior

• D acordarriB" la durada__Z —

• D acord amb la causa 1Z

• 0 acord amb la forma ^

D acord amb erdéspfagament

D acord amb fa durada

D-acord amb la causa

D acord amb la forma

Sóc*bosniá i he hagut de deixar
ef meu pats a ĉausa de iaJguerra'

" De momentjrí'estic a Tarragona
a casa d unsamics

• D acord amb el desplágáment"

• D acord amb la riurada>-v-

• D'acord amb la causa.^_____

• D'acord ámb'lia'fnrrria".

-Sóc cubana ¡ he.fugit del-meu país-
pe'r.instal;lar-rne.aCatalunya.'

Df acord iamb>.el:;désplácañnent

_:• *>-•• •" D'ácord'amb:la:duradáíJllL

_.* '• D'acord amb lá>causa:j

D'acord amb la". fbrrna-_



2. Llegeix:
Les migracions interiors son els moviments de població que es produeLxen dins d'un
mateix ámbit territorial, que sol ser un país. El tipus de migracio interior mes Ímportant
ha estat l'éxode rural.

Marca amb una creu la deñnició correcta d'exode rural:
Augment del nombre d'habitants deis pobles de muntanya.

Abandonament del camp per una part de la població o per la seva totalitat.

Abandonament d'algunes ciutats per una part de la població que decideix anar a
viure en un poblé proper

3. Busca i escriu la defínició correcta d'exode urbá

4. Construeix tres frases i que cadascuna contingui un deis conceptes següents:
migracions, émigració i immigració.

a ) ' • .

5. Pinta el mapa de la página següent d'acord amb la Uegenda:

BLAU: paTsos emisors de població: la Xina, TÍndia, Pakistán, les Ules Filipines. Tiran.
Turquia,.el Marroc, Argelia, Tunísia, el Perú, l'Equador, Colombia. Cuba,
Méxic, Romanía, lugoslávia, Bosnia i Albania.

GROC: paTsos receptors de població: el.Canadá, els Estats Units, els paísos de la Unió
Europea (Alemanya, Austria, Bélgica. Dinamarca, Espanya, Finlandia. _
Franca, Grecia, Urlanda, Italia, Luxemburg, Paísos Baixos, Portugal. Regne
Unit, Suécia), Australia i Nova Zelanda.

6. Fes un text en el qual descriguis i expliquis el mapa tot seguint les pautes donades en
el treball sobre el mapa de la poblaciómundial.

7. Autocorregeix-te el text segons la fítxa d'autocorrecció que tens a continuado.

16
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Cieneies Sociais Ir £¿JO.

FTTXA D'AUTOCORJRECCIO
COMENTARI DEL MAPA DE LES MIGRACIONS

4. TÍTOL. Has escrit un títol que indiqui:
d) de qué tracta el mapa?
e) Quin abast geográfic té?
f) Quina cronología té?

5. DESCRIPCIÓ..
c) Has fet una introdúcelo

• d) Al fer la descripció mes detallada:
• Has enumerat els paísos emisors de població i on es sitúen?
• Has enumerat els paísos receptors i on es sitúen?
• Has tingut en compte algún criteri d'ordre al fer la descripció?
• Quin?

3.EXPLICACIÓ.
• Has explicat quines causes fan que hi hagi paifsos deis quals

emigrin les persones?
• Has explicat quines causes fan que hi hagi paísos que reben

persones immigrades?

• Has tingut en compte les causes económiques?
• Has tingut en compte les causes polítiques?
• Has tingut en compte les causes culturáis?
• Has tingut en compte altres causes?

4.CONCLUSIÓ " . * •

• Al final has resumit la idea principal de qué tracta asquest mapa a mode de
conclusió?

SI NO Es podría
completar

•
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LES MIGRACIÓNS A CATALUNYA

I. LES MIGRACIONS D'ABANS

Recerca a classe sobre l'origen.de Íes nostres famílies.

1. Quanta gent provéd'una familia immigrant?
2. Quins son els llocs d'origen mes habituáis?
3. Quina va ser la causa de l'immigració? _

Cadascú proposa un avi o una avia per fer-li preguntes reiacionades amb 3a seva
vinguda a Catalunya.

1. RECULL DE DADES DE LA VIDA DELS iNOSTRES AVIS I AVIES

N°

I •
2
3
4
5
6
7
8
9 .
10-
11
12
13
14
15
16
17
18
19'
20
21
22
23

NOM I COGNOMS

•

A vi/a de: Edat Any
naixem.

Lloc on va
néixer

-

Lloc on viu.
Data que va
•emigrar



2. MAPA DE PROCEDENCIES

Anoteu ei nombre d'avis o avies que van venir de cada Comunilat Autónoma. Feu una
fletxa del lloc d'on provenien cap a Cataiunya mes o menys gruixuda segons ei nombre
de persones. _'

MAPA 1

MAR CANTÁBRICA

F R A N C A

i ^LARIOJA

CASTELLA I LLEO

OCEA

ATLANTIC

Redacteu una conchisió:



Compareu les dades del mapa anterior anib e! que íeniii a continuado Iret del llibre
d'Histdria de J.Prats i T. Trepat.

MAPA 2

F o n t 8. El.s s a l d o s m i g m L o r i s ( l i ) í i l - J 9 7 0 )

.'•/ A ?. C 'A .*; r A 3 R ¡ C A F :~v A N C A

Comparado:

POBLACIO
!950
1960
1970
1980

CORNELLA
11.473 habitants
24.714 "• '
77.314
97.216

POBLACIO CATALUNYA
1950....
1960...
1970...
1980..

...3.544.984 habitants
...4.262.389 ;t

...5.493.052 -1-

...6.045.257

Quan experimenta la pobiació de Cornelia i de Catalunya un augment mes important?



A qué creieu que es degut?

Coincideix amb la informació quehas buscat en la íeva familia?

3. QUESTIONARI PER A FER L'ENTREVISTA SOBRE L'EMIGRACIÓ

• En quina data va emigrar?
• Quin era el Iloc de procedencia?
• Quins treballs desenvolupava en el seu Iloc d'origén?
• Quines altres activitats feia abans de prendre la decisió d'emigrar?
• Com era el seu poblé? Quanta gent hi vivía? Quina era la seva riquesa?
• Per qué va emigrar?
• Coneixia alguna persona d'aquí abans d'emigrar?
• Perqué va venir a Cornelia?
• Va emigrar sol o amb la seva familia?
• Quins records té de la seva arribada a Catalunya i a Cornelia?
• Va trobar feina aviat? De quin tipus?
• Va canviar moltes vegades de feina?
• Va teñir problemes d'habitatge?
• Quin íipus de reláció va teñir amb els seus veíns catalans?
• Va rebre ajuda deis seus companys o deis veíns?
• Va aprendre a parlar al llengua catalana? Entén el caíala?
• Com es considera actuaiment?
• Quina relació manté amb las seva térra d'origen
• Com valora el fet d'haver tingut d'emigrar?
• Creu que ¡i ha anat bé?
• Com veu ¡'emigrado actual?

Poseu en coraú les entrevistes i en grup escriviu un texl sobre "les migracions i les
seves causes". STha d'escriure un únic text, pero cada persona es fará la seva copia
mentre el grup el vagi redactant.
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GRAFIO 2

a Espanya'

15,3%

m •• m:'M: '^'m''S:rm:lm:

T E X T : LA Q Ü E S T I Ó M I G R A T O R I A

Europa, amb prop de deu milions de trebailüdors a í'atur, necessita amb urgencia, abans
del 2009, deu milions de nous trebailadors, si no vol perdre el tren de la competitivitat.
Una Europa, que és el gran geriátric. necessita ma d 'obra jo ve, si no vol morir.
Hi ha moites feines que les fan persones esírdangeres. Per exemple, jo que encara faig
servir el butano. me7l porten .estrangers extracomurutaris. í vise en un barri en estat
permanent d :obres.de la conslrucció... i son molts els estrangers extracomunitaris que hi
treballen. I els meus amics del ram de la restaurado, ara que s'acosta Pestiu.
necessitaran ma d'obra estrangera. I les noies. de Péscala van a visitar-se a un
dermatóleg palestí, que visita a la Seguretat Social. I faig conferencies a Íes escoles
d'adults on hi ha dones filipines. paquistanís. polonesos, mocambiquenys i magrebins.

Jo, que vise en una comarca on els alcaldes han nascut a Extremadura, a Astúries.. a
Andalusia, a Galicia o. a Catalunya, puc afirmar que el regai -regal , per a Cataiunya. ha
estat el procés migratori anterior i interior. Ara Catalunya té un pes específíc que mai no
hauria tingut sense migracions. - ,r

1.2nasi Riera. Diari Cornelia informa. Abril 2001



L'ARGUMENTACIO: EL DEBAT

A QUT INTERESSA L'EMIGRACIO ?

GRUP 1.: Punt de vista de les persones immigrades.

T?'«?rry^



TEMA. L'EMIGRACIÓ, A QUT INTERESSA?

BASE D'ORJENTACIÓ PER A PRODUIR ARGUMENTACIONS EN UN DEBAT

L'argumentado és la capacita t de contrastar diverses interp reí ación s de la rea lita t a
través d'arguments que justifiquen diferents tesis o punís de vista. L'argumentació admet
dubíar del coneixement per tal de convencer o ser convencut.

El coneixement és posat a prova a través del debat i la contrastado d'arguments, de
manera que és possible enriquir-3o, modificar-Io i, finalment, reformuíar-io.

1. En primer lloc beu'de preparar, discutir i consensuar la tesi que heu de defensar,
així com la seva justificació.

Un secretari o poríaveu de cada grup recollira els acords per escrit:

a) Per comencar resumiu breument les diverses tesis que es donen sobre el tema
objecte de debat:
TEMA 1

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVIS SON IGUÁLS QUE LES
ACTUALS

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVIS SON MOLÍ DIFERENTS
QUE LES ACTUALS.

T E M A 2 ' • . ' •

AQUÍ INTERESSA L'EMIGRACIÓ? .

a) puní de vista deis ¿mmigrants
b) punt de vista de les persones del país que els acull
c) Punt de vista del govern deí país que els acull
d) Punt de vista del govern del país de procedencia . . - •
e) Empresaris.

b) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i arab claredat el vostre
punt de vista.

c) A continuado exposeu els arguments que justifiquen la vostra tesi en front deis
altre: els arguments han de ser pertinents, és a dir, han d'estar fonamentats. Cal* .

. fer esmení del máxira d'arguments possibles i heu de prescindir de les vostres
y* opinions personáis ja que es tracta d'un exercici d'empatia. Cal que els •

arguments siguin forts per qüestionar les tesis contraríes.

Es recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionar els
arguments mes forts i rellevants i eliminar els no pertinents, ja que es tracta de
convencer Í resistir les objeccions deis altres

d) Finalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden
plantejar per a poder portar a terme la vostra tesi i aLxí teñir mes forca de

ffm.!3^j^3a^



convenciment. Han de ser propostes coherents amb les caracteristiques de I'opció
que représenteü.

2. En segori ÍIoc realitzeu un debat en el que es confrontin les diferents tesis

El debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista- amb la
intenció d'establir un intercanvi d'opinions complet i enriquidor. D'aquesta manera
s'aprén a solucionar problemes de forma col-lectiva a través del diáleg i tenint en compte
l'opinió deis altres. Perqué el resultat sigui satisfactori cai fer-ho de manera ordenada i
procurant que tothom hi participi de manera activa.

EIs representants de cada postura : •
a) han d'exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sostenen.
b) han de seguir amb atenció les úitervencions que es facin per poder abonar o refusar

els arguments que s'exposin.
c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat, així com contestes directes a

un altre delegat, que generen discusions parcials, pero que no ajuden al debat conjunt
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:

• Ajustar-se alterna
• Expressar-se de forma clara i concisa ,
• Respectar els torns de paraula donats peí moderador
• Respectar les opinions deis altres ,
• Participar de manera activa
• Manifestar una actitud critica i no dogmática

3. Finalmení cada grup reformulará la seva propia tesi ihdependentment del que hagi
defensat.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres argumentacions que hagin sorgit en el debat i que han
^ririquit i, potser, modificat la tesi inicial.

a) Formuleu breument i de manera clara la tesi que defenseu
b) Justifíqueu-la a partir de raons o arguments ben fonamentats en documents o textos que

hágiu liegit.
' ' c) . Els arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer ais destinataris

d) Resumiu en qué hi ha acord i quines son les diferencies essencials amb els altres gmps.
e) Incorporeu propostes d'actuació que facin possible la vostra tesi

Reyiseu e! vostre text i recordeu que:

• Heu cTutüitzar el llenguatged'acord amb la intencionalitat del text argumentatiu que
tracta de convencer els altres.

* El" text ha d'estar estructural: .
a) Tesi a argumentar -
b) Exposició de les raons de Pargumentació
c) Conclusió

ii. i .III1 '"!"1. :irm~i~n n> • • imn- i niinii • • ¡i rr"rra""li"l l i'f"li™F'l'll')'l'l' ' ~"—nir ~



PAUTA PER A L'ARGUMENTACIO. A qui interessa l'emigració?

Punt de vista de les persones ¡mmigrades

La nostra idea és:

Les seves raons per imraigrar son:

1.

2 . •

3.

L'evidéncia que donaria per convencer ais aitres és que

Aquesta idea l'he tret de:

Arguments en contra de la nostra idea podrien ser:



DOCUMENT 1

ELLA TAMBE VOL SER DE CORNELLÁ
Una conversa amb la Jenny, equatoriana, resident a la nostra ciutat

is díu Jenny, té vint-i-un anys, ha
estudrat márqueting de vendes i

Idos anys de dret. Va-néixer a
Latacunga que és una ciutat de
la provincia de Cotopaxi, mes o
menys al nord de l'Equador. El
seu marit té vint-i-set anys i és
enginyer. Teñen un fill d'un any i,
vuit mesos.

Per qué vas decidir marxar del
teu país ¡. venir aquí?
Mucha gente de mi ciudad mar-
cha. Algunos van a EEUU i otros
a España; allí dicen que hay tra-
bajo para todos y que ios suel-
dos son más altos, que las
guarderías son gratuitas para
que las madres puedan traba-
jar, ser más independientes y
colaborar en la economía fami-
liar. Gente que conoces que ha
marchado no vuelve y dicen que
ies va muy bien. Cuando nació
mi hijo decidimos venir a
España para darle una vida
nueva mejor que la que podía-
mos darle allí. Hacía tiempo que aho-
rrábamos y ei dinero que nos faltaba
nos lo dieron nuestros padres. Elfos no
querían que marcháramos pero nos
vieron tan ilusionados que no se nega-
ron...

Soy una persona que
no hago ningún mal
a nadie, sólo quiero

trabajar

La Jenny continua explicant-me com
s'ho van fer. la historia s'assembla a
d'altres que m'havien expficat amics
meus que^havien protagonitzat els
seus avis motts anys enrere i que de
manera tan clara va escriure Paco
Candel a "Els attres catalans".
Primero marchó mi marido, porque
habíamos reunido 600.000 pesetas.
De éstas 200.000 fueron para el viaje
y el resto para llenar fa 'bolsa' o sea ef
dinero que exigen para poder salir del
país. Estuvo en Asturias, pero no
encontró trabajo y el dinero se le iba
acabando. Allí le dijeron que en
Catalunya lo había y que la gente vivía
muy bien. Vino a Cometía porque tenia
un primo y encontró trabajo en una

obra. Trabajaba nueve horas, de lunes
a sábado y cobraba 110.000 pesetas.
Entonces vine yo y mi hijo de tres

Jenrry, equatcríana, resident a la riostra ciutat.

meses. Luego un payés de Sant Boí le
ofreció trabajo. Cobraba 90.000 pese-
tas. Aquel señor fue muy amable con
nosotros y le arregió los papeles. Al
cabo de un año de estar contratado se
acabó el trabajo.

I tuf quina vida fas?
Viyimos en un piso de alquiler en ef
barrio Riera, tiene 60 metros cuadra-
dos y los compartimos con seis perso-
nas más. Por eso las relaciones entre
nosotros no son demasiado buenas
porque cuando la gente no tiene dine-
ro se pone muy nerviosa y la conviven-
cia se hace difícil. Yo hago faenas dos
días por semana en una casa. Trabajo
un total de seis horas y cobro 6.600
pesetas.

No he encontrado plaza en ninguna
guardería, y dejo el niño en un Happy
Pare que lo cuidan de nueve a dos. Yo
te llevo la comida allí i me hacen pagar
20.000 pesetas al mes i así tengo-más
tiempo libre _ i más posibilidades de
encontrar trabajo.

Perqué no tomeu a l'Equador si aixó no
és el que pensáveu trobar?
Porque después de. lo que hemos
pasado aquí no queremos volver con
las manos Vacías. Además, ahora, en
nuestro país todo está tan "doíariza-

do" que la vida todavía es mucho más
difícil.

Com t'ha acollit la gent d'aquí? Creus
que hi ha racisme a Cornelia?
A mí me dicen que sí, pero yo no lo he
notado. A nosotros todo el mundo nos
trata bien; hay gente muy amable. Te.
ven con un niño tan bonito como el mío
y todos se preocupan. Cuando mi hijo
está enfermo, lo puedo llevar al médico
sin pagar y esto me da seguridad, por-
que si no tienes salud no puedes traba-
jar y si no trabajas no puedes vivir. En
Ecuador si no tienes dinero, te puedes
morir porque no encontrarás ningún
médico.

Compartimos un piso
de 60 nf de alquiler
con 6 personas más

Entens él cátala?
Creo que bastante, pero ¡o hablo poco.
Sé que tengo que espabilarme porque
mi hijo ya empieza a decir alguna pala-
bra en catalán, chapurrea alguna can-
ción y tengo miedo de no entenderlo.
También quiero aprender catalán por-
que mej ian dicho que tendré más opor-
tunidades de encontrar trabajo.

La Jenny insisteix a d¡r-me que está
molt agraida a tothom. No obstant
m'acaba reconeixent que si bé el nos-
tre país no és la "térra promesa" per a
ella, vol viure i lluitar perqué no siguí
per al seu fill. I. arribades a aquest
punt de la conversa, no'puc estar-me
de preguntar-li qué en pensa de la per-
manent' insistencia deis mitjans de
comunicació a adjudicar molts deis
problemes de la riostra societat a la
immigració. La resposta és ben ciara-
Es verdad que nosotros cogemos cual-
quier trabajo aunque nos paguen poco.
Sé .que esto puede hacer que bajen
algunos sueldos y que esto es lo que
molesta a la gente, pero nosotros tene-
mos, que vivir. ¿Qué quieres que te
diga? . Soy una persona que no hago
ningún mal a nadie, sólo quiero trabajar.

Si alguna amiga teva de t'Equador vo\-
gués venir aquí, qué lí díries?
Que no venga, porque empezar de cero
es muy difícil.

el full de Cornelia de Llobregat número 47 maig 2002 EJisenda ftebordosa



Jordi Serrat
GIRONA

.a majoria d'imrnigrats afri-
:ans de les comarques de Gi-
•ona treballen a la construc-
:ió, aTagricultura o en escor-
radors per realitzar les feines
Isiques mes dures que la po-
)lació autóctona no vol fer.
,'ot i que cada dia creix mes la
ensibilitat deis empresaris
)er contractar magribins o
ubsaharians, les ONG í els
indicats continúen coneixent
asos d'expiotació o d'abús.

Els empresaris de Girona es
lueixen de falta de má d'obra
els hotelers de la Costa Brava
iuen que, a Festiu, no teneri
>rou demandes de cambrers.
'n canvi, paradoxalment, és
Drca difícil trobar (encara que
í que hi ha excepcions) afri-
ans treballant en hotels de.
ara el públic, ja que la majo-
ia aconsegueixen feines
íenys qualificades, com de
íanobres, ¿n la recoilida de la
•uita o bé com a rentaplats.
ls' patrons argumenten que
o fan distincions i que con-
ecten eis empleats depenent
e la seva formado o experi-
acia.
Pero segons Joan Colomer,

?cretari del GRAMC (Grup de
ecerca i Atenció de Miñones
miques i Culturáis), "molts
npresaris no paguen ais im-
dgrants el que els haurien de
ígar". "Els mateísios afectats
3 ho volen denunciar pero és
xí", diu Colomer, que critica
íe en un escorxador un es-
inyol pot cobrar 500 pessetes •
és I'hora que un immigrant.
:'está movent molta " econo- •
ia submergida", apunta.
Entre els sindicáis encara es
corda'una famosa inspecció
• treball en una empresa
rnia gironina on Tamo va
iligar els treballadors ma-
ibins a marxar -camp a
ivés- quan arribava l'ins-
ctor a ¡'empresa perqué no
scobris que els cenia sense
pers.

A V U I
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E! Gas del teiéfon de Sant Pere Pescador
> El xoc entre cultures ha generat peats problemes quotidians. A Sant Pere Pesca'dor, molts veins
es'queixaven que els immigrants aprofitaven la nit-quari les tarifes de teiéfon son mes barates-
per trucar al'seu país d'origen i que es concentraven al carrer parlant a crits des deis telefons públics.
Aixó feia que hi hagués gent molesta, "perqué els immigrants no ens deixen dormir". La soiudó
de l'Ajuntament ha estat senzilla: canviar les cabines de íloc i'-posar-íes al costat de l'església.

D'altra banda, els pagesos
consultats en poblacions em-
pordaneses -com Sant Pere
Pescador- heguen diferencies
salariáis i diuen que' el sou
deis jornalers és d'unes 650
pessetes l'hora sense cap dis-
criminado. Les preocupacións
deis magribins son sobretot
per i'habitatge. Mohamed Ali-
i«i,.de i'Associació de Marro-
quins de Roses és contundent:

"Hi ha immigrants que no
troben un pis de lloguer i aixó
que la majoria de pisos están
tancats. Si viuen 10 o 15 per-
sones en un pis és perqué no
teñen on anar. No es poden
quedar al carrer".

L'alcalde de Roses, Caries
Páramo, contesta que [a falta
de lloguérs és tant per a la
gent del país com per ais es-
trangers al ser una poblado

turística on 1'oferta és d'apar-
taments per a l'estiu.

Tot i que eis immigrants a
Catalunya viuen en habitatges
i no en barraques, quan hi ha
la recoilida de finita hi ha
temporers que dormen en les
casetes del camp on hi ha els
motors de regar, o bé en zones
portuáries i fins i tot dins de
vaixells en condicions sanitá-
ries péssimes.



fa temps que
trebaSen

L a posada en marxa d'una
oficina d'atenció al ciuta-
dá nouwíngut la primave-

ra vinent a Palafrugell o el pía
de la immigració a Banyoles
son accions concretes- deis
ajuntaments per aconseguir
la .integrado deis estrangers
no comunitaris.

L'Ajuntament de Palafru-
gell ha creat una xarxa de re-
cursos i ' des de fa temps
com-pta amb un mediador

: cultural -que és una persona'
d'origen marroquí- que ser-
veix de poní entre els magri-
bins i 1'admmistració. Amb la
posada en marxa de la nova

: oficina, el sqrvei s'ampliará i
; rAjuntaraent tindrá mes edu-
,_: cadors que fáran d'accmpa-

nyants deis immigrants en
. trámits com anar al metge o a

buscar pis.
En les escoles es fan classes

d'árab coma activitat extra-
escolar perqué els nens no

• perdín la sera llengua mater-
na. El regidor de Servéis Soci-
als de Palafrngell, Miquel Ser-
rano, diu que volen treballar

;'. per la "nonnalitat" en un
. munidpi on d 9 per cent deis

empadrónate son magribins.
A Banyoles. on aquest estiu

...van patir un incendi en un~
> bloc de pisos de gambians,'
. 1'Ajuntaméiit ha impulsat un
'^,'consell social on es reuneixen
. des de les ONG, els mestres, els
rmetges, els bnmigrants i tots
.els coHectius afectáis per

-^consensuar una mateixa polí-
tica. El regidor de Servéis So-

".cials, Jordí Riistullet, diu que
;volen dignificar el barrí de la
;pFarga: amb ames verdes o
'¿¿equipaments,
LÍU" A Roses gnips de professors
í.fan classes a tes dones africa-

.!. nes per ensenjar-los coses tan
J.básiques com saber anar a
:•• comprar.
-;• Des. de les assodadons afri-
.canes es veu bé la política
¿empresa pels ajuntaments.

l.:í
>rova de la bona sintonía és
que en molts Bocs els magri-
bins . conviden fins i tot les

: -autoritats del poblé o els co-
, mandaments deis Mossos a
.inenjar cusciís i a les seves
festes. El president de I'Asso-
dació de Hanoquins d'Olot,
Abdeslam Chamlal, créu que
"ni ha un respecte mutu entre

•comunitats", pero, reclama
' que s'adapti la jornada laboral

ai Ramada.
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L'ARGUMENTACIO: EL DEBAT

A QUI INTERESSA L'EMIGRACIÓ ?

GRUP 2 : Punt de vista de les persones que reben immigració.



TEMA: L'EMIGRACIÓ, A Olí] INTERESSA?

BASE D'ORIEINTACIÓ PER A PRODUTR ARGUMENTACIONS EN UN DEBAT

L'argumentaeió és la capacitat de contrastar diverses interpretacions de la realitat a
través d'arguments que justifiquen diferents tesis o punts de vista. L'argumentaeió admet
dubtar del coneixement per tal de convencer o ser convencut.

El coneixement és posat a prova a través del debat i la contrastado d'arguments, de
manera que és possíble enriquir-loT modificar-lo i, ílnalment, reformular-to.

1. En primer IIoc heu de preparar, discutir i consensuar la tesi que heu de defensar,
aixi com la seva justificació.

. Un secretan o portaveu de cada grup recollirá els acords per escrit:

a) Per comencar resumiu breumeht les diverses tesis que es donen sobre e! tema
objecte de debat:
TEMA 1

-LES M1GRACI0NS DELS NOSTRES AVIS SON IGUALS QUE LES
ACTUALS

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVIS SON MOLT DIFERENTS
QUE LES ACTUALS.

TEMA 2
A QUI INTERESSA L'EMÍGRACIÓ?

a) punt de vista deis immigrants
b) punt de vista de les persones del país que els acull.
c) Punt de vista del govern del país que els acull
d) Punt de vista del govern del país de procedencia
e) Empresaris.

b) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i amb claredat el vostre
. punt de vista.

c) A continuació exposeu els arguments que justifiquen la vostra tesi en front deis
altre: els arguments han de ser pertinents. és a dir, han d'estar fonamentats. Cal
fer esment del máxim d'arguments possibles i heu de prescindir de les vostres

s opinions personáis ja que es tracta d'un exercici d'empatia. Cal que els
arguments siguin forts per qüestionar les tesis contraríes.

Es recomanabie fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionar els
arguments mes forts i rellevants i eliminar els no pertinents, ja que es tracta de
convencer i resistir les objeccions deis altres

d) Finalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que és poden
plantejar per a poder portar a terme la vostra tesi i alxí teñir mes torca de



convenciment. Han de ser prbpostes coherents amb les caracteristiques de l'opció
que representeu.

2. En segon Iloc realitzeu un debat en el que es confrontin les diferents tesis

El debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista ámb la
¡ntenció d'establir un intércanvi d'opinions compíet i enriquidor. D'aquesta manera
s'aprén a solucionar probtemes de forma col-lectiva a través del diáleg i tenint en compte
l'opinió deis altres. Perqué el resultat sigui satisfacton caí fer-ho de manera ordenada i
procurant que tothom hi participi de manera activa.

EIs representants de cada postura :
a) han d'exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sostenen.
b) han de seguir amb atenció les intervencions que es facin per poder abonar o reíusar

• * els arguments que s'exposin. . .
c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat, abo com contestes directes a

un altre delegat, que generen discusions parcials, pero que no ajuden al debat conjunt
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:

• Ajustar-se al tema
. • Expressar-se de forma clara i concisa

• Respectar els toras de paraula donats peí moderador
• Respectar les opinions deis altres •
• Participar de manera activa
• Manifestar una actitud crítica i no dogmática

3. Finalment cada grup reformulara !a seva propia tesi índependentment del que hagi
defensat.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres argumentacions que hagin sorgit en el debat i que han
.¿enriquit i, potser, modifícat la tesi inicial. '

a) Formuleu breument i de manera clara la tesi que defenseu
b) Justifiqueu-la a partir de raons o arguments ben fonamentats en documenta o textos que

hágiu llegit. • - • -
c) Els arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer ais destinataris-
d) Résumiu en qué hi ha acord i quines son les diferencies essencials amb els altres grups.
e) incorporen propostes d'actuacíó que facin possible la vostra tesi

Revrseu el vostre text i recordeu que:

". • Heu d'utiiitzar el llenguatge d'acord amb la intencionalitat del text argumentatiu que
• ' tracta de convencer els aítres.

•:- El text ha d?estar estructural:
a) Tesi a argumentar ' .
b) Exposició de les raons de rargumentació
c) Conclusió



PAUTA PER A L'ARGUMENTACIO. A qui interessa l'emigració?

Puní de vista de les persones deis paísos que reben immigrants: ciutadans, empresaris,

La nostra idea és:

Les nostres raons son:

1 . •

2.

3 . • ' •

L'evidéncia que donaría per convencer ais altres és que

Aquesta idea I'he tret de:

Arguments en contra de la nosíra idea podrien ser:
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Vint-i-dueá famílies d'estrárígers s'han acbllítenels últi¡§¿> dos anys al pía
amb qué un pobje deTerol intenta fer frontal problem^é ja despoblacio

II MAURICIO BERNAL , . •

I I .AIGUAVIVA ENVIAT ESPECIAL • . •'

«¡Pásala, che!» Els carrers d'Aigua-
viva as í'nnen sota un sol que sem-
bla d'esiiu, i els únics que s'atreyei-
xen a sortir son els nens del poblé,
íutbolisies en potencia. "¡Pásala,
che!» El nen deis pamalons ver-
mells es delecta amb la pilota, la
trepitja, no la passa. Els alires co-
mencen a írricar-sel "Pásala, cara-
jo, que no venís a jugar solo, hom-
bre!" 1:1 nen no aguanta la pressió.
Finalmen't la passa. Pero no es que-
da callat. «¡A ver, Maradona, a-ver,
qué haces con ella!»

Si els nens son el futur, el futur
d'aquest poblé de Teroi és en gran
pare argentí. Tretze famíües de
Buenos Aires i Mar del Plata s'han
acollit al pía de repoblado disse-
nyat: fa dos anys per l'ajuntament,
que va decidir fer fronl a Texode i
a 1'envL-lliment de la poblado amb
una estrategia tan singular com
eficac: esrablii1 les coadicions ne-

•cessáries per atraure immigrants.
Un imercanvi en qué tots hi surten
guanyani: els forasters reben feina

i vivénda i el poblé de pássada aug-
menta els seus tristos índexs 'depo-.
blació. ••

Els vetls i els nous

«De 598 habitants hem passat a 720
en menys de dos anysx, es vanaglo-
ria l'alcalde, Luis Brido, presiden): dé
l'Associació ele Muñicipis Espanyols
contra la Despoblacio, querva néixer
quatre mesos després que es poses
en marxa el projecte. «Molts ajunta-
merits ens van trucar 1 es van-mos-
trar interessats en e|,programa -ex-
plica Brido-. Peraixó vam decidir
donar vida a l'associació».

. El pía ya comentar amb argeñtins'
perqué un requisit -per evitar pape-

'rassa- és la doble nácionalitat. No
obstant, van comentar a trucar a la
porta de rajuntament immigrants
de totes les nacionalitats. i actual-
ment Aiguaviva és un gresol-d'uru- •
guaians, romanesos, equatorians i
xilens -i espanyols, és ciar-. En total,
22 famílies noves. «El meu marit va
vjatjar a Espanya per veure si podía
trobar feina. Un día es va assaben-

tar perla televisjó del que s'estaya
fent a Aiguaviva, va venir i va acon-
seguir entrar en el programa. La
meva filia i jo ens vam reunir amb -
ell uns mesos mes tard», explica Ce-.
cilia Áivarez, equatoriana.

Les histories, pero, no son sempre

L'EXIT

«De.598 habitants Herrr-
passat a 720' en menys ele
dos.anys», diu l'alcalde.

• LES NACIONALITÁTS : • .

Álpoblehi haargentins,
. uruguaiahs, romanesos,
equatorians ¡ xilens • '..

de color de rosa, i la.d'Aigüayiva no
n'és, per descpmptat, l'excepció.

«L'alcalde va incomplir», assenya-
la Jorge López, cap d'una familia de
nou filis que va ser de les prime res a
acollír-se al pía. Oís López, els Bermo,
els Molina i els Fernández conside-
ren que l'ajuntament va incomplir

bona part de les seves.prpmeses.
«Ens van prometre vivenda digna,
i la veritat és que el (loe on vivim
deíxa molt a desitjar. A más, ens
van dir, que el sou arribaría per
sostenir fa familia, i no ha sigut
així». '

Els descontents

Luis Fernández i la seva familia
se'n van anar d'Aiguaviva, i l'ajun-
tament va entaular una demanda
per incompliment d'un conveni se-
gons el qual els immigrants es
comprometien a quédar-se un
mínim de cinc anys al poblé. Els
López, els Bermo i els Molina
també se'n volen anar. L'alcalde
només demana que saldín els deu-
tes contrets amb el consistori. Al
poblé hi ha malestar, pero no tant

. com per engegar a rodar els dos
anys de feina. Ho diu un delsho-
mes grans del poblé: «És normal
que hi hagi problemes, pero cree
que Tambada d'aquestes perso-
nes ha portat, en general, mes co-
ses bones que dolentes». =
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Ais alemanys que viuen a la luxosa
urbanització d'Empuriabrava niñgú els
demana que s'integrin, mentre que ais

árabs que treballen al municipi tothom els
exigeixuna rápida í fácil adaptado

En Móhamed. un home de 38
anys. díu que no entén que ais
magribins se'Is exigeixi mes que
ais al tres. "Nosakres parlem
espanyol. pero aquí tot está en
aiemany", relata. També a
Empuriabrava hi ha una
carnisseria islámica regentada
per Marzouk Ahnin. un
marroquí de 40 anys que •
assegura que esta al marge de
polémiques. "Tinc clients
musulmans i cristians,.m'es

••"—"" . igual", diu.

. A mitja conversa a"mba en Joan, un proveídor de
carn que Ii portaun xai: Quan ja ha sortic de la

. botiga, aquest empordanésde soca-rel fa un

. comentan xenófob: "Son una raca que ens están
envaint!", diü. Quan se lí pregunta qué pensa deis
alemanys diu: "Abi no,'aquests sóh moltsimpátics".
L'alcalde de CasteJló d'Empúries, Xavier Sanllehí,
admet que existeix entre la.població-una difereht

. percepcio cap ais estrangers comunitaris que cap

. ais extra.comunitaris, fet que atribueix a factors
culturáis i religiosos: "Un alémany o un francés pot
mántenir la seva Uengúa aquí; pero, per la resta, és
com nosaltres", resumeix.
• • L'alcalde creú que.la influencia que tingüi
1'imam dins.de cada comunitat islámica fa que .
estiguin meso menys áiííats de la resta de poblado
catalana quant acostums. De problemes
d"integració n'hi ha hagut a l'escolá. on s'ha hagut
de resoldre alguna situació de-musulmans que no
volien que la seva filia fes gimnástica o de nens que
vigilaven que la seva germana no s'acostés a altres
nóis. L'escolá d'.alfabetització municipal té, a mes,-
dificultáis per treballar amb dones musulmanes.
"Son petits xo.cs que "amb un nen aiemany no ens
passen", diu l'alcalde. Sanllehí confessa, pero, que
la integració-lingüística és mes fácil amb els
magribins. "L'alemany té una pénsió i, com que no
s'ha- de guanyar la vida, ja li és igual i és mes
reticent a aprendre castellá o cátala. El magribí
necessita Tidioma"..

. També hi ha alemanys mes oberts que sí que
creuen en els intercanvis culturáis, com ara
l'Arminvun bavierés de 39 anys que regenta un bar
a Empuriabrava i un.altre al seu país: mentre que
a Catalunya hi ven cervesa germánica, a Alemanya
hi importa vi espanyol. Justifica !a retolació en
aleniañy a-Empuriabrava peí tipus de producte.

. pero afirma que al seu bar ve gent molt diversa.
Un cas atípic és el de Hans Wogel, de 58 anys,

casat amb una gironina i que fins i tot ha estudiat
historia de Catalunya. Reconeix que ell és una
excepció molt rara. "Conec alemanys. que diuen
que. com que teñen diners, son els espanyols els .
qui haurien d'aprendre l'alemany. Están bojos".

carnisseria islamicaa la mateixa.urbanitzacióde Castellá d'Empúries



L'ARGUMENTACIO: EL DEBAT

A QUI EVTERESSA L'EMIGRACIÓ ?

GRUP 3 : Punt de vista deis governs que reben immigráció.



TEMA. L'EMIGKACIÓ, A QU-I INTERESSA?

BASE P'ORIENTACIÓ PER A PROPUIR ARGTJMENTACTONS EN UN DEBAT

L'aroumenfació és la capacitat de contrastar diverses interpretadora de la realitat a
través d'argumenís que justifiquen diferents tesis o punís de vista. L/argumentació admet
dubtar del coneixement per tal de convencer o ser convencut.

El coneixement és posat a prova a través del debat i la contrastado d?arguments, de
manera que és possible enríquir-lo, modificar-Io i, finalment, reíbrmular-lo.

3. En primer lloc beu de preparar, discutir i consensuar la tesi que heu de defensar,
així com la seva justificació.

Un secretan o portaveu de cada grup recollírá els'acords per escrit:

a) Per comentar resumiu breument les di verses tesis que es donen sobre el tema
objecte de debat:
TEMA1

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVISPÓN IGUALS QUE LES
ACTÜALS

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AV1S SON MOLT DIFERENTS
QUE LES ACTUALS. , .

TEMA 2 .
A QUI INTERESSA L'EMIGRACIÓ?

a) puní de vista deis immigrants .
b) puní de vista de les persones del país que els acull.
c) Punt de vista del govern del país que els acull
d) Punt de vista del govern del país de procedencia
e) Empresaris.

b) Sintetitzeu ia tesi que heu de defensar exposant breument i amb ciaredát el vostre
punt de vista. • , •

c) A continuació exposeu els.arguments.que justifiquen la vostra tesi en front deis
altre: els arguments han dé ser pertinents, és a dir- han d'estar tbnamentats. Cal
fer esment del máxim d'arguments possibíes i heu de prescindir de les vostres _

* opinions personáis ja que es tracta d'un exercici d'empatia. Cal que els
arguments siguin forts per qüestionar les tesis contráries.

Es recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionar els
arguments mes forts i rellevants i eliminar els no pertinents, ja que es tracta de
convencer i resistir les.objeccions deis altres

d) Finalment proposeu a raode de conclusió accions o decisions que es poden
piantejar per a poder portar a terme la vostra tesi i així teñir mes forga de



convenciment. Han de ser propostes coherents amo les caracteristiques de l'opció
que representeu.

2. En segon lloc reaiitzeu un debat en el que es confrontin íes diferents tesis

Ei debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punís de vista amb ía
intenció d'establirun Intercanvi d'opinions complet.i enriquídor. D'aquesta manera
s'aprén a solucionar problemes de forma collectiva a través del diáleg i.tenint en compte
l'opinió deis altres. Perqué el resultat sigui satisfactori cal fer-ho de manera ordenada i
procurant que tothom hi particípi de manera activa.

Els representants de cada postura : .
a) han d'exposar de manera ordenada la seva test i els arguments que la sostenen.
b) han de seguir amb atencíó les intervencions que es facin per poder abonar o refusar

els arguments que s'exposin.
c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat, aixícom contestes directes a

un altre delegat, que generen discusions parcials, pero que no ajuden al debat conjunt
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son: - •

• Ajustar-se al tema
• Expressar-se de forma clara i concisa •
• Respectar els toms de paraula donats peí moderador
• Respectar les opinions deis altres • . .
• Participar de manera activa .
• Manifestar una actitud crítica i no dogmática

3. Finalmeat cada grup reformulara la seva propia tesi independentment de! que hagi
defensa t.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres argurñentacions que hagin sorgiE en el debat i que han
^nriquit- í, potser, modificat la tesi inicial. '•

a) Formuleu breument i de manera clara la tesi que defenseu
b) Justifiqueu-la a partir de raons o arguments ben tbnamentats en documents o textos que

hágiu Ilegit. " • ' '
c) Eís arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer ais destinataris
d) Resumiu en qué hi ha acord i quines son íes diferencies essehcials amb els aítres grups.
e) íncorporeu propostes d'actuació que facin possible la vostra tesi

Revrseu el vostre text i recordeu que:

• Heud'utüitzar el llenguatge d'acord amb la Lntencionalitat del text argumentatiu que
tracta de convencer els altres.

*- El text ha d'estar estructurat:
- • . a) Tesi a argumentar;

b) Exposició de les raons de l'argumentació
c) Conclusió



PAUTA PER A L'AJRGUMENTACIO. A qui interessa Pemigració?

Punt de vista deis governs deis paísos que reben immigració

La nostra idea és: .

Les raons son:

1.

3 . • . ' '

L'evidéncia que donaría per convencer ais altres és que

Aquesta idea l'he tret de:

Arguments en contra de la nostra idea podrien ser:

1.

3.



DOCUMENT 1

. EL PAÍS, lunes-29 de abril de 2002

TRES PATERAS CON 102 INMIGRANTES. Más de un centenar de inmigrantes fueron detenidos ayer intentando entrar en España. En una
watera, interceptada frente a Tarifa, iban 58 magrebies. En otra, localizada en Fuerteventura (en la foto), viajaban 16. y la última, con 28 personas, fue
apturada por la policía marroquí cerca de Alhucemas. También fue rescatada una joven que trató, de cruzar el Estrecho en una moto acuática.

El Gobierno elimina las restricciones para
trabajar a 216.000 extranjeros regularizados
Los inmigrantes podrán emplearse en cualquier sector o "provincia para equilibrar el mercado

.. MANUEL ALTOZANO. Madrid
Los 216.352 inmigrantes que obtuvieron sus
permisos de trabajo y- residencia gracias al
jltimo proceso extraordinario de regulariza-
ron por arraigo podrán trabajar donde

quieran y en lo que quieran. Los permisos
concedidos hasta el martes pasado sólo per-
mitían desempeñar un empleo en la provniT
cia en la que residía el solicitante y para el
sector de actividad al que perteneciera la

oferta de trabajo que se hubiera presentado.
El Ministerio de Trabajo justifica esta flexi-
büización de las condiciones por "el exceden-
te de mano de obra que se ha dado en deter-
minadas provincias y sectores de actividad".

La resolución del Ministerio de
Trabajo, fechada el pasado 23 de
abril, concede "validez cíe permi-
so de trabajo para todo el territo-
rio nacional; y todos los sectores
de actividad" a todas las autoriza-
ciones para trabajar concedidas
sn virtud del último proceso ex-'
traordinario de . regularización
por arraigo. . • -.

La circular explica que el pro-
ceso extraordinario "ha supuesto
la autorización para trabajar de
un.elevado número de trabajado-
res extranjeros" y añade que esto
ha provocado "un excedente de
mano de obra en.determinadas
provincias'y sectores de activi-
dad, que hace más difícil en cier-
tos casos la incorporación real al
mercado de trabajo".

Las reglas del proceso del arrai-
go T-que Interior ha, dado por
concluido cuando aún faltan
25.000 expedientes por resol-
ver— establecían la posibilidad
de autorizar a trabajar iLsin con-
templar la situaeión nacional de
empleo" a todos aquellos extran-
jeros que acreditaran su arraigo
en España mediante una oferta
de trabajo. Esa autorización para
trabajar sólo era válida para la
provincia de residencia del solici-
tante y debiá ¡imitarse "a una acti-

. vidad concreta" que era la recogi-
da en la oferta de Irabajo-

EI enorme retraso con que se
han tramitado tas solicitudes
'•—la fecha límite de presentación
era el 31 de julio pasado y aún
queda por resolver un 7% de ios
expedientes— ha supuesto en la
práctica la pérdida de ias ofertas

de empleo que los extranjeros pre-
sentaron. La reducción dé la auto-
rización para trabajar a una pro-
vincia y un sector de actividad
concreto dificultaba considerable-;
mente la búsqueda de empleo y
en muchos casos condenaba a los
inmigrantes a seguir en las mis-
mas condiciones laborales que te-
nían antes de obtener los papeles.
Las distintas asociaciones-de in-
migrantes' aseguran que muchos
se han visto- obligados a seguir
trabajando .de forma irregular
para poder salir 'adelante..

Para que ei tituiar de un permi-
so de trabajo pueda renovarlo
cuando expire,- la Administración
le exige como prueba de su activi-

dad laboral que haya .cotizado a
la seguridad social durante al me-
nos seis meses.- Hasta ei" pasado

• martes, el inmigrante que quisie-
ra inscribirse en ese. organismo
debía estar empleado obligatoria-
mente en la provinciaj actividad
que estipulara su permiso.

Las asociaciones de apoyo a
los inmigrantes han acogido la re-
solución con esperanza, pero a"la
vez con cierto escepticismo.
"Ahora es necesario que la dele-
gación del Gobierno para la Ex-
tranjería comience a informar a
todo el mundo de las nuevas-nor-
mas7',. asegura un portavoz de
Sos Racismo, que considera la de-
cisión "un avance importante"'.

Cuando el permiso no basta
"Me quedan cinco meses y me-
dio para encontrar un trabajo
normal". J. A. B. es un ecuato-
riano que cumplía tas condicio-
nes del último proceso de regu-
larización por arraigo: residía
en España antes del 23 de enero
de 2001 y tenía una oferta de
empleo como electricista.

• Por ello obtuvo un permiso
de trabajo y residencia en el que
se especificaba su validez exclu-
siva "para la actividad de insta-
laciones eléctricas", que sólo po-
dría desempeñar "en la Comuni-
dad Autónoma de Madrid".

Esas limitaciones, junto con
un retraso de seis meses ea la
notificación del permiso, le han

conducido a una situación de-
sesperada. Al no encontrar em-
pleo como electricista, J. A. B.
tuvo que volver a trabajar co-
mo irregular en la agricultura.
Su permiso caduca en septiem-
bre, y todavía no ha cotizado
un céntimo a la seguridad so-
cial, requisito indispensable
para poder renovar el permiso.

El inmigrante ecuatoriano di-
ce estar "angustiado". El traba-
jo en el campo no le deja tiempo
para buscar otro empleo y teme
perder un permiso que hasta
ahora no le ha servido para na-
da. "Me lo concedieron por un
año pero sólo lo voy a poder
disfrutar seis meses".

"El problema es que en todas
las tarjetas de residencia emitidas
hasta-ahora se recoge la provin-
cia y el sector en'que se puede
trabajar, y los empresarios no
van a tener acceso a la resolución
de Trabajo", agrega. Para dicha
asociación, es injusto que estas
instrucciones sólo sean validas
para los permisos concedidos gra-
cias al último proceso deregulari-
zación por arraigo; "Esto crea
desigualdades con ios que se.han
acogido al. régimen general, que
seguirán con las limitaciones de
actividad y provincia", concluye.'

También en la asociación ecua-
toriana Rumiñahui. que ha infor-
mado.de la resolución a todos sus
asociados, se resalta lo positivo
de la medida, al tiempo que se.
critica al Ejecutivo porque ."ac-
túa siempre de forma improvisa-
da.en materia de extranjería, ne-
gándose a escuchar--ningún tipo
de sugerencia"- Según el porta-
voz de esta ONGI la decisión del.
Ministerio de Trabajo se debe "a
la proximidad de_ la temporada
de verano" y "a la necesidad de
mano de obra en sectores como
el de la hostelería".

El último proceso extraordina-;
rio de regularización por arraigo
permitía acceder a la residencia
legal a todos aquellos extranjeros
que vivieran en España antes del-.
23 de enero de 2001'y presenta-!
ran una oferta de trabajo o tuvie-
ran familiares residentes o de nav
cionalidad española. Hasta el 31'r
de julio de 2001 se presentaron1;
350.153 solicitudes. 216.352 de-
las cuales han sido estimadas.
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UNA NOVA LLEI D'ESTRANGERIA Página 1 de

Doeurotnio &n castellano aquí •

document "SENSE PAPERS, SENSE DRETS"

La nova llei d'estrangeria consolida una societat dual,'bomposada pergrups
de persones amb diferents nivells de drets. A la base s'hi troben els
estrangers irregulars1, privats per la llei deis drets mes fonamentais i
exposats a Pexpulsió def país només peí fet de no teñir papers. Aquesta
soeietat dual, a mes de posar en perill la cohesió social en els propers anys,
contribueix a incrementar e! racisme social, ja que és molt difícil que la
soeietat percebi com a iguals persones que gaudeixen de drets inferiors. La
llei aprovada consolida en conseqüéncia el marc que produeix fets com els
esdevinguts fa uns mesos a El Ejido.

Amb Túnica millora en alguns drets socials (sanitat i assisténcia jurídica,
básicament), la llei retrocedeix al model de la llei del 1985, qüestionada per
gairebé totes les forces polítiques i substituida fa un any per un text lega!
que ara s'ha modificat sense haver ni tan sois iniciat la seva posada en
práctica. Si l'existéncia d'una població irregular sense drets crea fractura
social i racisme, ¿per qué es crea aquesta població mitjancant una llei? Les
raons son, en gran part, ecónómiques. Els estrangers irreguiars son una •
pega fonamental en sectors de producció que basen els seus beneficis en la
utilització de má d'obra barata, dócil i indefensa. Sense dret de sindicado ni
de vaga, sota el risc de ser expulsats si denuncien la seva explotado
laboral, els irregulars son el nou "Lumpenproletariat", e! nou colonialisme
sense necessitat de desplacar-se a les colónies. En una soeietat que ja és
multicultural, i cada vegada ho será mes, en un món globalitzat en qué
només algunes persones no gaudeixen de llibertat de moviment, liéis com
aquesta no només son injustes, sino que denoten una tremenda miopía
política. Les conseqüéncies, moltes d'elles irreversibles, les viurem els
propers anys si no som capacos de capgirar l'orientació de !a nostra política
d'estrangeria.

Nuria Vives
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EL PEHlOOlCO

ais traficarais de persones
Gent vint estats firmaran al desembre-el primer acord
mundial per tipificar com a.delicte el comen? huma

ROSSEND DOMENECH
Corresponsal, Roma

La lluita contra el tráfic internacio-
nal d^éssers humans, que afecta
uns 200 milions 'de persones,
será l'objecliu prioritari de I'ONU
en els próxims 10 anys. Per
aconseguir-ho, al mes desembre
es firmará a la ciuiat de Paleim
(Italia) el primer acord mundial en-
tre 120 estats que han decidit
considerar que aquest tiáfic es
un delicie.

L'anunci referent a la guerra
contra el primer negoci criminal
del món i la "yiolacjó mes gran
deis drets: hunians q y e h i ha':

. sobre el planeta" es va:fer ahir.a-
Roma, durant una conferencia In- ,

• ternacional sobre tráfic d'éssers^
humans. A la conferencia ni as--
sisteixen la majoria deis ministres-
de í Interior i de Justicia deis

. pai'sos de l'Ést.'que per a la Unió
' Europea constituélxen "la princi-.

pal fpnt de primera materia '.
humana". -•; -.' •• • ••

Els;experts 4B 1'QNU.van ad- •
rriétre-.que, ja cbrn(jnital' infama--;

. c¡onár."enQara; nb;;tó;.'un'JmaRa-.j

amb seu a Viena.."Si no tallem
el tráfic de persones, cierna
haurem de fer íront a un tráfic
sobre parís de persones, des- ,
tinadas a fer trasplántameos
d'órgans", va-manifestar Pino
Arlacchl. .' -

Les rutes

trena Omelaniuk, directora de
l'Organització Internacional per a
Mígracions de I'ONU, amb seu a
Ginebra, va il-lustrar les rutes co-
negudes del tráfic i va assenyalar
que aqüestes yies afecten tots
els paísos. Hi hamigractón§,des
d.el'syd.'d'ejAsia ca'p.-'al^apóiralr",
• tres'd'internesi:. ajÍ!Africa¡|tajribé>
iVhi:ha:'des'^de-|'Afr¡ca:cáp''á'
Europai - T ai; Próxim, • Orieqt, -1. d'aí-
tres^ des de-,^at¡noarn^rica;f¡ns'a

• América de|;nprd.:;.-f :¡ - ' ' ' \ . \T l . ' • : ,
, Petó' ya^admetre- .que/es. .re-- _

quereix "mes infprmapióiíper ¡
entenííre ¡ aquestsfprocessps'?, :¡

Fausto Pocar, del Tribunal
Penal Internacional per a Cantiga
lugoslávia, va il-lustrar-que el
tráfic d'éssers humans, definit
com "una nova esclavitud", es
pot incloure en la categoría jurídi-
ca de crim contra la humanitat i
que, per tant, s'ha d'incloure en
la llista de delicies perseguibles
pei fulur Tribunal Penal Interna-
cional, un órgan que va ser apro-
vat el 1998. "S'ha d'empobrir
les organitzacions crimináis",
va afegir Pier Luigi Vigna, fiscal
antimáfía. H

que
má dlobra 0g|s pá^os^rics,.;perón

i.tafnfcié. déisl'ljQCS ,éri'; .^üé ̂ ej rcrí(Ti.v

pf garíjt^t ,• té.^i táe^trugUir^s; i:ori:

nim indio/ji'',
director cíe

Els principáis fíuxos migratóris
Les llel/es Indiquen els desplafaments de població Com mes gruiyudes m ŝ moviment *

Rússia-

' Fom iOM[Oioaiitolú infeinaaonal pe< a la Mi.

> • >
tafriM'•','aiaú{quei

bre"'Droga rPrevericÍÓ;'^Crim,.-/ha^.tari.cate!si
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El crecimiento demográfico de cinco países de
H
_V ya en la inmigración extranjera

BÉLGICA •: 11,1 10,1 1,0 1,0 2,0 i

12 5 . 1 1 1 15 1 9 ' 3 3

I ALEMANIA _ 9,3 10,3 -0,9 2,3

GRECIA J*"1"^ 9,9 • 9,5 c _ ^ 0^4 1,4

FRANCIA"
2I&I£S£S£;

lRUNDA 14,3 8,4 , . 5,9

9,1 9,9- -0,8 . 2,3

ffi J.UXEMBURGO

8 , 9 . 3,7 27-
9,4 ". 0,1 1,1 1,5 fj9,5 ._ !

ESPAÑA
»~ ' • •

España sigue a la cola
en natalidad y presenta

un crecimiento cero

IMPORTAR O MORIR
• •'

Alemania, Italia y Suecia.
necesitan ya de la

inmigración para crecer

CRECER
• -

Dos terceras partes del
nuevo crecimiento'

.europeo son extranjeras



L'ARGUMENTACIO: EL DEBAT

A QU1 INTERESSA L'EMIGRACIÓ ?

GRUF 4 : Punt de vista deis governs deis paísos subdesenvoiupats
deis quais emigra molta gent.



TEMA. L'EMIGRACIÓ, A QUIINTERESSA?

BASE D'ORIENTACIÓ PER A PRODUIR ARGUMENTACIONS EN UN DEBAT

L'argumentació és la capaeitat de contrastar diverses interpretacions de la realitat a
través d'arguments que justifiquen diferents tesis o punts de vista. L'argumentació admet
dubtar del coneixement per tal de convencer o ser convencut.

El coneixement és posat a prova a través del debat i la contrastado d'arguments, de
manera que és possible enriquir-lo, modifica r-io i, llnalment, re formular-lo.

1. En primer lloc heu de preparar, discutir i consensuar la tesi que heu de defensar,
aisí com la seva justificació.

Un secretan' o portaveu de cada grup recollirá els acords per escrit: •

a) Per comencar resumiu breument les diverses tesis que es donen sobre el tema
objecte de debat:
TEMA 1

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVIS SON ÍGUALS QUE LES
ACTUALS .

-LES MIGRACIONS DELS NOSTRES AVIS SON MOLT DIFERENTS
• . QUE LES ACTUALS.

TEMA 2 ~
A QUI INTERESSA L'EMIGRACIÓ? .

a) punt de vista deis immigrants
b) punt de vista de les persones de! país que els acull.
c) Punt de vista dei govern del país.que els acull
d) Punt de vista del govem del país de procedencia
e) Empresaris. . \ . • •

b) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i amb claredat el vostre
punt de vista.

c) A continuado exposeu els arguments que.justifiquen la vostra tesi en front deis
. • altre: els arguments han de ser pertinents, és a dir,_han d' estar ib ñamen tats. Caí

fer esment del máxim d'arguments possibles i heu de prescindir de les vostres
-A opinions personáis ja que es tracta d'un exercici d'empatia. Cal que els <

arguments siguin forts per qüestionar les tesis contraríes.

Es recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionareis
arguments mes forts i rellevants i eliminar eis no pertinents, ja que es tracta de
convencer i resistir les objeccions deis altres

d) Finalment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden
píantejar per a poder portar a terme la vostra tesi i així teñir mes forca de



convenciment. Han de ser propostes coherents amb les característiques de l'opció
que representeu.

2. En segon Iloc realitzeu un debat en el que es confrontin les diferents tesis

El debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista amb ia
intenció d'establir un intercanvi d'opinions complet i enriquidor. D'aquesta manera
s'aprén a solucionar probJemes de forma col-lectiva a través del diáleg i tenint en compte
1'o pinjó deis altres. Perqué el resultat sigui satisfactori cal fer-ho de manera ordenada i
procurant que tothom hi particípi de manera activa."

Els representants de cada postura :
a) han d'exposar de manera ordenada lá seva tesi i els arguments que !a sostenen.
b) han de seguir amb atenció les intervencions que es facin per poder abonar o refusar

els arguments que s'exposin.
c) Convé no repetir arguments que altres hagin plantejat, així com contestes directes a

un altre delegat. que generen djscusions parcials. pero que no ajuden al debat conjunt
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:

•: Ajustar-se al tema
• Expressar-se de forma clara i concisa
• Respectar els torns de paraula donats peí moderador

• • Respectar les opinions deis altres
• Participar de manera activa
• Manifestar una actitud crítica i no dogmática

3. Finalment cada grup reformulara la seva propia tesi independentment del que hagi
defensat.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punts de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres argumentadons que hagin sorgit en el debat i qué han
jgnriquit i, potser, modiücat la tesi inicial.

a) Formuleu bréument i de manera clara la tesi que defenseu
.b) Justifiqueu-la a partir de raons o arguments ben fonamentats en documents o textos que

hágiu Ilegit.
c) Els arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer aís destinataris
d) Resumiu en qué hi ha acord i quines son les diferencies essencials amb els altres gmps.
e) Incorporeu propostes d'actuació que facin possible la vostra tesi

Reviseu el vostre test i recordeu que:

• Heu d'utilitzar eí llenguatge d'acord arab la intencionalitat del text argumentatiu que
tracta de convencer els altres.

*• Eí text ha d'estar estructurat:
a) , Tesi a argumentar
b) Exposició de les raons de l'argumentació
c) Conclusió

^ f l!



PAUTA PER A L'ARGUMENTACIO. A qui interessa I'emigració?

Punt de vista deis paísos subdesenvolupats deis quals emigren molía geni.

La nostra idea és:

Les raonssón:

1.

2.

3.

L'evidéncia que donaría per convencer ais altres és que

Aquesta idea The tret de:

Arguments en contra de la nostra idea podrien ser:

1. '

2. .

3.
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Mi££ií'¿' CIUDADANOS
Din países árabe*, Egipto
y Marruecos, legislan en
beneficio de sus mujeres

.29

CIUDADANOS
Una de cada tres personas
adultas es adicta al consumo1

TRIBUNALE5
Un juez aplica un delito de trato
üi-graiiantcr en una'vioiacion 34

IETEOROLOGÍA: Los desórdenes climáticos

Los desastres naturales han forzado a millones
ie latinoamericanos a emigrar para sobrevivir
El desorden climático y los desastres naturales han obligado
i ¡os últimos dos años a millones de personas en Sudamérica y
entroamérica a desplazarse para huir de la miseria y el caos.
Dn los primeros refugiados "ecológicos" del planeta

JOAQU1M 1BARZ
£n»Lwo npeciil

QUITO.-Norma Otero vive medio muerta
frío y de hambre :n una casucha que le ayu-
ron a construir :n las laderas del volcán Pi-
incha. sn los suburbios de la capital ecuato-
na. En enero de 199?, las lluvias provoca-
5 por el lenómeno del" Niño" destruyeron
pequeña vivienda en Manta, en la costa

1 Pacifico. Desde entonces, pasó a engrosar
íúmero creciente de refu-
idos'- latinoamericanos
e se quedaron sin casa y
. trabajo por desastres co-

-i terremotos, huracanes,
ipción de volcanes.,se-
las inacabables o lempo-
es de lluvias.
Los violentos cambios cli-
iticos que sufre el conti-
íte americano han provo-
io un aumento de las ca-
iro Tes naturajes, lo que
illeya en forma paralela
¡millones de personas se
tn obligadas a buscar co-
j y trabajo en otras par-
. El número de refugia-
; 5e lía duplicado desde
>7, y la mayoría de los ex-
tos considera que «i?-
ítingente de desplazados
uinuará aumentando. El
;niam¡ento del planeta y
consecuencias sobre ei

len climático, la erosión
cocada por e! hombre
i la destrucción úe los
.quss, !a agricultura de ta-
/ quema, y la construc-
n de precarias chabolas
los lechos secos de ríos y

'rentes provoca el alarmante aumento de
catástrofes naturales.
.unque es difícil obtener cifras exacus, <s-
nómadas de la crisis jm bien tal suponen
lastre a veces insoportable para gobiernos
: ya en situación normai carecen de recur-
para programas sociales. Los expertos ,'
jrEaniíacionesnogubernamentalesapun-
a que estos movimientos de masas pue>
alcanzar millones de oersonaj. de losaue

Del campo
- a la ciudad
y a la miseria

* El incremento de los de-
sastres naturales ha empe-
zado J quebrar el frágil
equilibrio en el que se mo-
vían muchas comunida-
des rurales, básicas en la
economía de Centroaméri-
ca y Sudamérica. ¿A ilón-
de va la mayor parte de
desplazados? Seguramen-
te a engrosar las listas de
charolistas que nutren las
periferias de las grandes
ciudades de! continente,
en unas condiciones Je ha-
bitabilidad tan precarias
que los conviene en presa
fácil para nuevos desasnes
/.en un,<-"onicuo de cre-
ciente descohesión social

unos dos millones se encontrarían en estos-
mismos momentos sin hogar.

El ¿\odo ambiental crece cada año en la ma-
yoría de países americanos. Rómulo Caballe-
ros, director del Centro de Evaluación de De-
sastres de América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas, señala que se ha registrado

'un aumento acentuado en "la intensidad y fre-
cuencia" de las catástrofes ambientales. "An-
tes teníamos un desastre por año; ahora son
tres o cuatro", afirma Caballero. En los últi-

mos diez años, ei centro ha "
registrado once macrodesas-
tres -catástrofes que un
país no puede enfrentar por
si mismo debido a su
magnitud- y cerca de cien
microdesastres.

Incluso la agencia estado-
unidense de inteligencia, la
CÍA, ¿valúa los riesgos que
entraña, para la estabilidad
política de los país», estos
masivos <i«p 1 azam ien tos
de población que están ejer-
ciendo una presión a veces
insostenible sobre las insti-
tuciones-/ las estructuras so-
cioeconómicas de los esta-
dos. La actual inestabilidad
política de Ecuador, que
provocó el derrocamiento
de un presidente, se atribu-
ye en parte a la pobreza que
acentuó el - Niño". El hura-
cán "Mitch" causó a Hon-
duras daños valorados en
Í.000 millones de dólares
(más de SOO.GOO millones
de pesetas), cuando su PIB
es de 7.000 millones anua-
les. A causa del "Mitch", un
mínimo de 320.000 hondu-

renos emigraron ilegalmente a Estados Uni-
dos; otros muchos se instalaron en Costa Ri-
ca. México y Panamá.

La mayoría de las veces, la ayuda citerior
lan sólo sirve para socorrer en un primer mo-
mcnio a los damnificados y mitigar los estra-
gos .le !as catástrofes. Luego, mucha gente de-
be emigrar para intentar rehacer su vida.

Continúa en h oárira simti-nte

Sígií/i dalos de diversas ONC sabré el terreno, tlnúrnrro de
desplazados puede alcanzar tn essoí momentos los 2 millones
de personas

El humean "Mitch" obligó
in octubre de 1998 a desplaiane
hasta 1,2 millones de personas.
Milcj ds filos siguen todavía sin

Los Corales, al norte de Cítricas.
UIUI de las localidades mai afectaihu

..l por la lluvia

Los inundaciones de octubre
de 1W han causado 500.01)0
desplazad o*

La sequía en d "sertao". en d
nordeste dd país, ha arruinado
j 12 millones de campesinos.
Organismos no gubernamentales
calculan qu* JDO.VOO persnnra
emigran unuilmenle a las grandes
dudada

LJ sequía golpea el nordeste - S
brasileño desde hace cuatro tñen ~'

\



DOCUMENT2:

EL DESIGUAL REPARTIMENT DE LA RIQUESA AL MÓN
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. DOCUMENT 3

PERQUÉ LES PERSONES MARXEN DEL PAÍSOS DEL TERCER MÓN ?

Les diferents regions que avui constitueixen el Tercer Món teñen un llarg historial al
darrera que podem qualifícar amb un sol mot: colonialisme.
Els descobriments del segle XV i comencaments del s. XVI, fruit d'un predomini
europeu de la navegado, i les rapides conquestes i devastacions d'aqüestes terres
descobertes, conseqüéncia del predomini europeu en les armes de foc, inicia un
fenomen que sota el ñora de colonització significa la destrucció d'antigues i avancades
civilitzacions, la mortalitat de les poblacions autóctones i Farrassament incontrol-lat de
les riqueses.

L'arribada de la revolucio industrial canvia la relació.deis paísos ríes amb les colónies.
Els paisos europeus van obligar a les colónies a especialitzar-se en alguns productes:
1*América llatina comehcá a subministrar productes trapicáis (sucre, café,...) P África
negra subministrara esclaus, la má d'obra barata que calía per a aquests tipus de
produccioñs; la dominado de l'índia per ITmperi británic va permetre rabastünent de
coto per al textil anglés.
L'excusa de la piratería va servir per conquerir el Magreb i només la Xina i el Japó van
quedar al raarge del joc colonial.

Mes tard, el coloniaiisme del segle XIX i.el sistema d'intercanvis que hi van haver
expliquen el perqué hi ha paísos pobres. Els paísos industrialitzats compraven al preu .
que ells marcaven els productes colonials de plantació que no deixava que es cultivessin
productes de primera necessitat o s:hi instal-lessin industries. Aquesta situació s?ha
mantingut fins a l'actuaütat.

Hagamos un solo mundo. LÉPALA. Madrid 1986









Títol de la
unitat

Nivell

Nom del centre

Nom del
professor

L'Edat Mitjana: una etapa
de la historia de la
humanitat

2n d'ESO

ÍES Josep Pía (Barcelona)

Victoria Barceló

La justificado i ('argumentado en Ciéncies Socials 269





1
r\

n r¡

i i

i1
Uj

Ln

I ' '-
/!

J U J « L I | V

Gaia Montenegro
2n curS'A d'E.S.O
Curs 2002-2005



d- ?eJa¿- ¿¿¿¿$1 \¿¿i>£&nA

O ' ,

3.

¿

A
UU

u¡



r±

(T) -3f^

t fik

- /i'
¿

UL f Je • • i ' 1 '— í^>¿ J /

i ^-~*7Zzs£¿

'C—X.C1..-

" • ' • _ . /



i?

0 r-

y s

v-'O

&

> ;'- v
• <

r..

:c '-• c co



L/

D

#

Cx

'N ,

r s1íN'



<C

>< -:Z-

-^Z "O

:j ;. ¡j



c>

X

vb

vrit'ií"-'*•-•-• í-* '"•-•'u 7 : - ' ^ - - ; ' "

rv ,;-„-•.: o.-



O <|'*>í)

OCEÁ

ATLANTIC

- v II'

"Vi'í-

o

>
"1

\

• •

! • • '

v . J . \

Vi

•

' \ PRIN CiPAT
1 - PE KÍEV

.. -1 IMÍ 'L I Í I ' ^

BOHEMIA
REGNE GEKMArilC MORÁVIA

•í PE FRANCA

; ' «EGNÉ"."..
¡KftiN^-Dt DCBOliCONYA

/'DÉ-tLÉO^MAVARRA .. J -

- , • "XOAÍIAIS

• - CALIFA! •
.'•DECÓIÍDOVA

A-1 ( i /•

UECMES IS1.AMICS

REGME • PR'NQPAFSÍ
DJHOÑGRIA R O M A N O S ' \

y
i

"B I Z

lS,V ..,

- ' V . x , - . í

fiurqpa, cap a l'any mil.



Ciencias Social
-• Perno ararla

Gala Montenegro

Al principt de l'eiiát mitjana, les iriteccions i l'augmenc de les invasions. van íer
disminuir els naixements i van augmentar les ¡nons. AJ_'an!1' "aixien 40 persones de
cada mil. i tambe inorieti -10 de cada mil. per ¡am cnníTii iiavia iyuai o mes morís que
naixemeiits no podia augmentar la poblado U tuajoiia de persones que duperavun la
primeía etapa de vicia, vivie» tan sol* tins ais -0 o ?0 anys. es a dir que rssperanca de
vida durant acuesta ¿poca va ser de 40-."0 -anyí
Les causes de ¡an alta nnoiralicat eren: les epdémiés de nialairies infecciosas ('fiesta,
malaria. tubercLilo>i. .). =ls penoties de r'am ! Íes dusrres o ultrss viol¿Jicies. Tot i aixó
les ilones L-cen ¡es mes atectades per la moitjhiaL. muñen a causa ciéis paits o de la
dui'dsa deis treballá de! c:imp Per tani si incriíii :;:es 'dones !ii liavia mensi nai\eii!L-nr?,
per nixo hi havia mes liomej, que sovint es .lusiir.ven soltéis, i es teten munjos

Cap a ¡",uiv IODO aquesta siruació va coinencLir -i canviar. es va produir un aiiüinetit
proüressiu de la poblució san a les ciutats cor-' ¿i camp. les causes van ser que es van
acabar íes invastons. que es van esrendre els conreus van tallar bascos, i at.^6 va íer que
auüfiienres la jirodutL-io ayr.irra. i ai\*i tie ua= ' mi .icai);ii amh la rnm. Pero també es v;i
dtur.; a que es \an tntroduir ¡nillores tecniqLir^ per e,-:emple [lirada. \ a .lu^mcimir la
produatviíaí i la .íaiut no je 'n ressemia tant • •

Duratit ¿i seyle XIV la població va tornar ;i diüníiutir per culpa d'un segLiit cf'epidétnies
que es •an donar a Europa, la mes coneaiuin • n íer !a pesta ne^ra (de í 3-í"]tot que v?.
haver daities. a aixó si iii va afeyii la f'ani t íes caresties deis aliinents. A Catalunya lc>
epitierni-j? •.an cometigas-'i'any I-'."."1 que van r-jincidir amb les píagites iiaturals de
líaoste:- ¡ els lerratremoU.
£u pnci üiesos Europa va perdre 1/3 pan-de ¡-i població Les epidémies -.an afectar £a:it
a ¡es ciuiats coiíi al camp. tot i que a les ciucac; -a afectar mes tbftame:ic a causa de la
f.ika d'iiiatene: Per aquesta rao es parla de !a cns¡ de ["Etíat Mitjana (s. XIV- XV) ¿x .

/ ¡r
(~t • u -*



3. Sociecat
Gruos socials ' "

Hi havia 3 gmps socials . la noblesa. que representava un 5% de la pobiacio.'els
ciergues tambe un 5° o i la pagesia que era el gatp mes nombrós amb un 90%.

En la noblesa hi havia diferents graus. pero gairebé roes es dedicaven a la guerra, i loi i
que eren els mes poderosos no sabien Uegir'ni esenure. Posseíen de riquesa la propietat
de la ierra. Entre els nobles i e!s aitres gmps socials.hi havia una barrera infranquejable.
es a dir que per a ser noble calía néixer noble.
Dei grup del clergac hi tbrmaven pan monios. monges. capellans i bisbes. Es dedicaven
a resar. a (rehallar !:hbrr i a escriure ¡libres, aixo últim hq feien eis monios i mondes.
La pagesia era el grup mes gran, trebaílaven molt durament. cultivaven productes de
seca . ordí. civada. blat... el mes aproñcat era eí blat. A pan deis c.ereals :ambe
cultivaven llegums: Ilenties, cigrons. mongeces i arbres fruiters com Íes nogueres.
figueres, ponieres. cirerers; magraners, la vinya o I:olivera. La base de ralimentació
medíterránia era el blat. el vi i l'oli, se li va dir la trilogía mediterránea. Tambe •
cultivaren productes de regadiu com hortaíisses. alls. cebes i cois. Pero els pagesos ao
nomes cuidaven i treballaven el campesino.que tambe-es dedicaven a la ramaderia. deis
animáis treien llana, i feien emborres, tbrmacges i apronraven els fems. Era un
complement a 1'agrtcultura. Les dones es dedicaven a.ceixir. cuidar la casa i a mes feien
íes reines del camp. peró.tenien poder a casa.

La pagesia íambé es pot dividir en 3 gmps: els pagesos aioers. que posseíen un alou i
eren lliures. els de remenea que estaven liigaís a la térra, i per poder abandonar-la
havien de pagar, perqué si marxaven es convemen en capcaires. I eis esciaus que cada
cop n'hi lia\'ia mes. ' . t,
Tunia noblesa com ei clergat com eis campéis-- vi'/ieri d :una economía de subsistencia.
;a que encara no existía el comerc, x / ';-'' i.~z í ^ w Ñ -r~^;-~r-*s^c:

:J.\ -'¡'nos .sociaís u Íes cutíais' •

Eis artesans a les ciutats ppdien ser: aprestadors. tíntorers. assaonadors. sabacers.
sasrres.' guanters. riisters. teuiers. boters. serrailers. oiiaires. corders. carreters. rbrners.
cerers. argenters... - ' :
Gc:icraimen[ vivien allá on temen Testablimenc on '.rebaÜave:1.. .¡ue-era ai nuueix carrer
que la resta d'anesansdei seu mateix onci. '/eriien a cra'.és d\m ciparador en ia.mateixa
casa. Hi havia urii gremis que posa-/en "normes ¿obre ia quaiitat i preu de: oroducie. ¡ de
com iiavien de ser els aprenenes i eis oficiala. La organitzacio d'un taller era ai.xi -. hi
navia un cap. el mestre, que necessiiava un permís per obrir e! taller, uns oficiáis.
persones que ,sabien bastanc sobre í'ofici pero que encara no havia passat 1'examen que
eis acreditava de mestre. i eis aprenents. Els peons cejeh ia reina mes dura, encara que
no tingues"res a veure amb l'orlci del taller on treballava.

S-UrcatUrs i comerciaras • .,

Tots els que es dedicaven al comerc eren mes r;cs que e:s arresans. les cases eren p¿rans
ja que hi vivía la familia i els criats.
Les rutes comerciáis delá comerciants europeus es van estabíir.per e! mar Mediterran: i
-• rnar del Nord. Dintre d'aquesr espai hi van haver-4 rutes. La ruca I passava per les
Ules Baiears. Sardenya. Nápoís i Venecia. imponaven cereals, coto i placa de Sardenya.
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L exporraven draps, armes, cuirs, oli i safra. La ruta 2 arnbava a Test de la mediterránia:
Bizanzi,' Beirut, Tir i Alexandria. ímportaven sedes, especies, Qi i coto, i exportaven
draps. metalls. oli i truites seques. La ruta 3 anava per ei nord d'Airica: Tunis. Buaia:
Tanges. tmportaven esclaus i or. i exportaven teixits. metalls i oli. [ la ruca 4 se li'deia
rata Atlántica o de Flandes : Bugia. ímportaven safra, especies i alumini; i ímportaven
rnecaíls. peíls fines i teixiis.
L expansió comercial va teñir conseqüéncies com la generalització de la moheda, la
millora deis vatxeils. ei comencament de ter els tractes per escnt, "efc'r^ment de ports i
¡lotees [ que Catalunya va teñir representaras a 42 paísos, que se'n deien consols.

/•¿\ .ii¿£,1L'>c^
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4. Economía

Les feines relacionades amb el sector primari eren ['agricultura i la ramaderia. Les
persones que tíi treballaven eren els pagesos (agricultors i ramaders) , e!s esclaus i els
monjos í monges. De pagesos n:hi havia de 1 tipus. Eís aloers posseTen un alou o masia.
i els. de remenea que estavenlligats a La térra,i per a poder abandonar-la havien de pa<¿ar.
En e! sector secundan es reien les feines d:artesanía. Eis artesans eren eis qui no feien.
HL havia uns grerais a les ciutats; que posaven unes normes de qualicat i preu deis
productes. En I1 artesanía hrhavia tres graus, eis mestres: el oficiáis i eis aprenents. El
sector tercian era eí comerc, eis comerciants i mercadersieren eis treballadors d'aauesi
sector. Van haver 4 rutes (explicades en el pum anterior) totes elles per ei mar
mediterrani i ei mar del N'ord. Eis monjos i íes monges si que Ereballaveh. fent íes temes
dei camp o escrivini llibres, pero l'altre part de ¡''església no feia re; a pande resar. a
l'igual que la noblesa.



5-Formas de vida • QjL

- Alimentado • . •

Eis monjos deis monestirs de ía Edat Mitjana menjaven molt de pa. tambe

s-'alimentaven del que cuitivaven ais seus horts: verdures. honaiisses i.fruita. E! oeix

frese no es consumía massa, pero si-que menjaven peix en conserva com el bacalla.

Bevien vi perqué normaiment feia íred i ei vi calenta el eos i també perqué Taigua

podía estar contaminada. . '

£ls- pagesos s'alimentaven delsproductes que sobraven del que donav'en ais

nobles. La seva dieta estava formada basicáment per cersais, verdures i pa. El pa era la

base de la seva aíimeniació, La carn no era molt habitual- pereque havien de donar el seu

bestiar ais nobles per pagar eis tribuís.

Eis nobles no tenien probiemes d:aiimentacio degut a que eis pagesos esiaven

ODLÍgats a donar- íisjeis productes que rreien dei camp i deis seus ramatá. Mep.iaven de

tot. carn. hortalisses. rruites..

- riaDjtatges

Eis monjos medie'.a!s vivien'ais monestirs que sstaveri construits de pedra i

VJ.5ZÁ. Ais- racimes de! monesur ni .havien horts n patis .interiors; claustre, rnenjaco:'

.cispensaris. bodega, ráfatorsarareig. cei'ies individuáis, mfermeria i esulesia. .

Eis pagesos vivien en cabanes retes de fang. rusta i quaisevoi material que

crobessin al camp N'omes. hi havia una habitacio on s'hi feia tot. En ei centre ü'aquesia

habitado, hi havia una foguera que servia tant per cuinar com per escalfar-se.

Eis nobles habitaven en un castelf tet de pedra. Eis casteils eren molt aran5 hi

havia rnoites habitacions, menjacior, cuina. celes, comunes, muralla, [orre de

hornemu«e... . '



- Vestits

EIs monjos de classe alta anaven amb una túnica [larga i ampie. Les teles eren

normalment de seda. La roba deis vestits deis monjos humils era,més senzilla.

Els pagesos anaven amb roba teta de téixics forts i no massa cars. Aftnivern

necessitaven anar'molt tapaEs per defensar-se'del fred. Normalment era teía de sac.

Portaven. sandáües de cuir feces per eüs rnateixos amb material natural.

Pe! que ía ais nobles ,Guien un vestuari amb teíes de colors i teixits de seda rnolr

costosos. E¡ vesiit era ílarg nns els peus. la túnica era de mánigues ¡largues i rnolt

amula . Tot aixó concrastava amb ía roba mes Dobre deis trebaíladors de ía. ierra .

- Higiene ' _

Ais monestirs tvhi havia inscal-iacions preparades per ía higiene personai deis

mo rijos i eren necejacies per els propis religiosos de forma rotatoria.

• . La dura vicia deis pagesos no els permecia una gran dedicado a la se va higiene.

Normalment es renca ven amo aiuua deis rius i sabo natural

Ais palaus deis nobies. la cosa era ben diferent. Hi havia grans saíes de bany i

nenien aigua calenta (i'escalfaven abans). Ccüitzaven sabó de quaÜtat i perrams cars

portats de i'esiranger. Tot i que no ho duien a terme massa sovint. •



Ciénctes Socials Gala Montenegro

6. Cultura
6.1 •Arquitectura: urbanisme

Al voltant de Fany 1000 va augmentar la població, com a conseqüéncia
d'aixó. es van formar barris ai voltant de les murálles de la ciutat. Es varen .
anomenar Burgs, hi vivien artesans i mercaders. per aixó se'ls deia
Burgesos. Al final del segle XIII havien crescut tant. que van teñir que
construir murálles al voltant d'aquests.'
En totes les ciutats hi havia áígunes consiruccions comunes; el mercar, que

primer es va posar fora de .les murálles. pero després se.Tva situar dinsT en
una placa, sovmt en un lloc central. L:església, normalment a la vora del
mercat i la casa de la víla, que es destmava per a Fadministració de la ciutat
(el que ara sena Fajuntament).
La ciutat es dibuixava en un labennt de carrers estrets sense cap ordre •
aparent, eren els barris deis artesans i mercaders. Durant eí día les cases
deis mercaders eren obertes; on treballaven. on •temen els tallers i on venien
directament ais vianants. .Entre aqüestes cases es barreja^en els palaus de
les famílies riques, també hi havia hospitais. convents i esglesies. Les
cases, palaus i convents temen hons i patis mieriors.



6. Cultura
6.2 Art ' .

Lrarr de i'edat Mítjana era alhora reunios i simbólic : per a ia geñtrart era
com una realitar sobrenatural,- pensaven que a partir d'aixó connectarien
amb Déu, que s'eievanen. Hi havia dos estils d'an. el Románic i el Gótic.
El Románic va comencar ai segle XI i va acabar el segle XI [ (100 L-1200 j. i
eí Gótic va comencar el segle XIII i va acabar el segle XV (1201-1500).
Per a conéixer el Románic ens fixarem en com era la planta, com eren ais
elemencs que aguanta ven redifíci. com eren eis elements aguantáis i quins
simbols contenia.
La planta'tenia forma de creu Harina, les esglésies estaven coristituídes per
tres naus. per transeptes i ábsis.
A Catalunya el mur era Felement de suport principal; tenia peques
obertures i esrava reforcat amb contratorts. A r interior hi havia piiars i ares
com a'suports. Solien teñir-forma de semicircumferéncia, s'anomenaven de.
mig punt. Els elements suportáis eren ía cúpula i'la volta. també se'
Tanomenava de mig cañó. A sobre del creuer hi podia haver un cimbori
(torre al costat de ia cúpula). Aitres caracterisriques de¡ Románic es que
tenien una torre campanar i una sola pona d'eatrada: envoltada d'arcs de
mig punt anomenats arquivoítes. damunt de la pona soiia haver una
rosassa: Deis simbols de! Rornánic desracarem la seva orientació ja que
totes'les esglésies romániq'ues eren dirigides cap.ai sol de manera que el sol
entrava per la finestra de Tábsis. i iHuminaya Faltar peí mati (quan es feia
ía missa). ja que la ilum.de! sol representava ei naixement. a Déu.
Les esdésies es trobaven en indrers ruraís. oer tanr no a les cuitáis.

Absis

Giróla o aecmhuldíon

Cober.c



Cimbori

Tambor

Torre : ^ ¡;

^ I T O W
Claustre



Del Gótic ens fíxarem que la planta mes importan: era la basilical. tota
rectangular menys la pan de dalt; q vol dir que tema 3 o 5 naus i un ábsis
(are que envolca Faltar). La ñau central era molt mes alta que les laterals; El
mur era pie de finestres grans.i vttralls que representaven elements de [a
Biblia, el mur era mes prim. Els suports eren contraforts acabats en cúpula i
ares en forma de botarells {ares ogívoís). A r interior els eíements de supon
eren píiars i ares de forma aliargada. A la pan extenor hi havia una torre
campanar i una. dues o vanes portes d'entrada. Les pones esraven
envoitades d'arquivoltes peró'apuntades. La rosassa era molt mes gran i
reñía mes llum. A pan de les esglésies també hi havia edifícis d'estil Gócic
com ara hospitals. drassanes, ajunraments. palaus, ílotges i d'altres.
A diferencia.de Testil Románic: el Gótic es trobava sobretot a les ciutats,
101 i que redifici' mes caractenstic d'aquest esnl van ser les catedrals (on
residía el bisbe). Per tant en els dos estils Tediñci mes caraccerísric va ser
un ediñei religiós. La catedral "se situava prop del Paiau Episcopal. La
paraula catedral ve de la paraula cátedra, que era el seient des dron
s'ensenvava.
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An : Dintura i escultura
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Fins ara liem parlar de rarquitecrura. pero també Tan és pinrura i escultura.
Les imarges de l'esril Romanic i Gotic coincideixén en la temática religiosa
pero es diferencien de tractament. Les imatges gotiques eren mes humanes,
per al contrari les rornániques eren mes rígides.
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6. Cultura
6.3 Reiigió

Hi ha una serie de coses que hem d'esbrinar per a saber com pensaven, -per
exemple, qué creien que hi havia després de la mort,' o qué calia fer per
aconseguir el benestar. -
Les persones Europees occidentals eren cristianes. La'reiigió cristiana es
basava en un sol Déu, Mana era la mare del fíll de Déu. Jesucrist, que va
morir crucifican i al cap de 3 dies va ressuscitán també, deía que quan algú
mona hi havia un judici final, on es decidía si ana ves a cel o a '/ínfern.
L'ínfern era imagmat com un lloc de tortures, terror-í torments.
La font principal per a'coneixer aquesta reiigió son els llibres. com La
Biblia. A Pesglésia hi havia dos tipus de persones, .el Clergat. que eren él
bisbe, els capellans, els monjos i les monges, i lea Cafes que eren civils, es
a dir que no representaven a l'esgiésia pero eren creíents.
Existía una altre reiigió ¿'Islámica o Musulmana. La re ligio Islámica va ser
fundada per Mahomá, el mes gran profeta d?aquesta reiigió. Mahomá va •
néixer a la Meca l'any 579. era comerciant, va entrar a treballar amb una.
dona amb la que mes tard es casaría. Eli estava predisposat a teñir
•expenéncies rehgioses amb Déu,-ja que era un home que s'interessava- a
buscar sempre la veritat de les coses i d7 actitud bondadosa. Abans d:aixó la
seva familia era politeísta, un cop va dir que tema una nova reiigió- li va
posar el nom d'Islam , que vol dir submissió a la voluntat de Déu. Va
guanvar adeptes rápidament perqué jutjava el comportament deis, ríes, pero
va teñir que marxar de la Meca, rany 622. perqué els grans de la Meca, el
molestaven i perseguien. i ai ñnai va fugir.- A aquesta fúgida se h va du
Hegira, a partir cfalló van comencar a comptar els anys, per tant ara mateix
son en l'any 1381. Els mesos teñen 29 i 30 dies-akernant. i I:any té 354
dies.

Entre aqüestes dues reli'gions hi va haver molts confiietes. Les cr.euades
eren guerres per motius religiosos. Hi va haver 8 creuades, el motiu era que
els musulmans havien '"invaít". térra santa (ara Israel i Palestina).
La primera creuada va ser de Tany 1096-1099. la segona de i 1147-1149, la
tercera del 1189-1192, la quana del 1.202-1204, la cmquena del 1217-1221.
la'sisena del 1228-1229, la setena del 1248-1254 i la vuitena del 1270-
1274. Les creuades les organitzava el Papa. El bocí que s'enduién eren bens
materials i esclaus de tot venere.



6. Cultura
Llengua tgeV >..-.,¿..._..;. . •.,. _

A l:edat iVíirjana-[;edücació la coatrolava Tesglésia, fins al segie Xldesprés
es'van crear escoles a les catedrals, al segle XII es van fer les primeres
universitats. Les primeres van ser a París on es donava Teología, a
Montpeller medicina, a Bolonya dret; i a Catalunya la primera universitat •
va ser la de Lleida. on es donava estudi señera!, de la llensma. •

Elementáis
(fins ais 12 anys)

•Lleair

Escriure

•

Comptar >

i Batxillerat
|(fins ais 19 anys)

' ' j Trivium :
i Gramática
| Retórica
¡Diaiécta-

Quadriviurn;
! Aritmética
' Geometría
; Astronomía

LJniversitat
(fíns ais 25 anys}

Teología

Medicina

Drer

Ans liberáis

Música
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Introdúcelo

El reial monestir dé Santa María
de Pedralbes
Una- comunitat de
monees ciarisses fun- .

o

dada per la reina '
Elisenda de Monteada,
esposa de Jaume II,
el 1326

n un beil paratge simar,
a l'extrern occidental de

erra de CoÜserola. al
peu de la muntanya' de Sant.
Pere Mirar, ni havia, a pnrr.ers
del setíle ^ J ^ , î1 mas
Pedralbes, una anca volcada de
hoscos, amb vinyes, oiivsres i
camps de conxeu. La reina
Eiisenda de Monteada, esposa
de íaurne II, .va adquirir aques-
ta propiecac on runda-, l'anv
1526. una comururac de mon-
ees ciarisses, com era tradició
de La reialesa del seu cemos.

Un recinte emmurailat
Aprontanc el desnivell de' la
muntanva i a uns cinc quiióme-
ores de les rnuralles de la

Faqana prindpaí d'estil gótic del monestir de Pedraibes

les dependénaes necessánes msseria, eis graners i els esta-
per a la vida de clausura de ía bies, and com els habitares de
Comunitat. la gent que trebailaví oer

monesnr.

Davant de l'esgiésia hi havia
una placa a la cual donaven. pei
cosían nord, les casetes i e:s L a v i d a d e les m o n g e s
horts deis capeilar.s-.a la banda La Comurutat de Pedralbes

Barcelona medieval, s'aicá, el de bar': ai havia el "convenrer"
rnonesur de Pedralbes, un
recinte emmurailat al qual s'ac-
cediaper dos portáis. L'ediñd,
que va ser conscroít en esnl
o-6ric i s'ampliá en segles suc-
cessius. incloía en el seu ínten- •
or l'esgiésia, eí claustre i totes

s'havia de regir per la Reglag p
on s'aüocjaven eis trares eran- Sanra Clara que "exigía "obe-
ciscans que . temen cura del diéncia. pobresa i castedat" i
cuite a l'esgiésia. Al liarg de: que, amb les reformes papáis,
carrer que donava ai porral sud permeda a les mondes la po¿-
s edincaren també diverses sessió de béns propis i facüita-
consrruccions senzilles on es va l'entrada de les dames de La
van instaHar eí forn, ia car noblesa. El monesar era <>over-

•o'i

n



rnarwstfr: ¿Fe Fédnilbesx Introducen

nar per una aba-
dessa elegida per.
la Comurútat i ala
qual aquesta se
sormeaa. Quan
una jove in^ressa-
va a Pedraibes,
reía entrega del
seu dot i passava
un període d'a-
prenentatge, el
noviaat, després-
del qual entrava a
formar part de
í'orde de les cia-
nsses. •

Les monges de
clausura tenien
prohibida la sor-
dda a ¡'exterior
del rnonesur i
només podien
rebrs de tant en

tant la visita deis _._.-- •-
parents mes propers i del "propietats terriioaals i senyon-
metge. en cas de malalua. La ^ s ¿ monesur, de manera que
seva principal acuvitat era aquest es va convertir en un

; el temos,
nobles van fer noves

donacions a Pedraibes ons a
a ser un deis monesdrs

des í amb mes priviiegis
Cacaiunva.

Retrat de Santa Clara, fundadora de í'orde de les darísses

l'oració; discosaven de nom- ventabie teu. J

broses serventes i esclaves
per al mantenimenc dei mo-
nesúr, així com de servents,
p'agesos i pascors per a' les
temes mes feixugues. el con-
reu deis horts i la cura deis
rama es.

r e i s

Així, í'A.badessa sxerc:a la luns-
dicció civil sobre toes els habí-

• ' • . tañes de: cerme de -la parroquia

Pedraibes, un feu de. de S a n t V l c e n s d e Sarria- b

majona deis quais eren page-
sos. artesans i Drooiecans' de

¡sgíesia
A la mort de íaume II. la rema
vidua es va rearar a Pedraibes
on teu construir un Palau per
ella i ia seva cort. També va
decidir ser-hi enterrada en un
sepiliere doble, visible en el
presbiren de l'església i en el
clausure. Duran: la resta de. la
seva vida. Elisenda es va
dedicar a ennquir amb rendes,

La Reo-la de Sania
o

masos. Aquest
pnvilegi li do-

1 nava poder de
- nomenar el bat-

lle i altres carrees
locáis, d'exercir la
justicia : de reore
l'homenatge i el
sagraraent de
Sdeiitat deis sarri-
anenes. Aqueses
tenien i'obligació
de pagar al mo-
nestir coca mena
d'impoátos, ge-
neraimenc en es-
pecies (parts ce
les seves collites,
capons. bens o
mallines', i d'acu-
dir en derensa de
la Ccm-onitaE.

de Catalunya i ce
Valencia van coninoiux a aug-
mentar tambe ies rsnaes aei
mónesrir.

La procecció del Conseil
de Cent
La Reina Ensene:: va acon-
seguir ia oroteccio ct1. Consei!
de Cent barceioni. On cop
l'anv, i'abadessa :. ia ;_ümumia;
reblen la visita aeis conseiiers
de Barcelona per mrormar-ioü
de ies necessitats de Pedraibes i
els ocerien doleos i bejuces. £:
Conseíl de Cent es va compro-
metre a derensar eí monesor ¡ a
crasUadar ies monges a ia aucai
on eren alioqades en temps ce
guerra. En cas ae necesita",
cambé li ' concedia nurs eco-
nómics, que sovint eren cesci-
nats a ñnancox ies obres d'arh-
pliació, d'embeliimen: i de res-
taurado de í'ediñc:. A canvi, eis
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Pintures de Ferrer Bassa a la capeila de Sant Miquei

consellers cernen e! dret d'eiegir una donzeüa que
oodia inojessar sense doc a ia ComunicaL

Canvis en el temps
A mesura que va anar transcorreru el temps, ia
prospentac i la nquesa-de Pedralbes van anar
minvant. El monesnr va perdre eis drets senyo
naiá i ia majoria de cerres que posseía. i es va
anar acostant rnés a résped E d'austerjuat de
í'orde de Sanca Clara. També van comencar a
perrányer a la Comunitar raongeü de proceden-
cia social mes diversa. Ara bé. en ia ¡larga vida
del mon-estir no han mancat.mai eis ajucs de la
monarquía, de í'Ajumameni: de Barceiona i de
nombrases ramiiies beneraccores que han per-
mes ia se-"a pervivenda üns ais noscres dics.
L'any 193 i el Reiai Monesrir de Sanca María dé
Psdralbes va ser declarar monumenc hiscórico-
arnsdc nacional. Ei 1983 s'obn per p cimera v e -
gada al públic com a museu de la ciucar i des de
llavocs, la Comunicac de monges viu en un edic1-
ci annex. Ei 1993 s'inscal-iá la Col.lecaó Thvssen
Bornemisza en una ala del monesnx.

i monesnx de Pedralbes és un deis mo-
numencs mes signincarius de l'arquicec-

-/rora gódca cacaiana del segie 3JA'. La
conscrucció de ia parr gódca tan soís dura un
any, mocu pei qual presenca una' gran unita:
d'esoi i. aihora, una STan aualicac. Probabiemen:
iou obra d'un deis arquícecnes del reí. Ei conjuru
exterior es caracteritza per la aimpucicai: de Íes
seves limes, per la forca geométrica deis seus
eiements i oer una ?ran austeritat decorativa.

L'església
Esia rbcmaca per una ñau cencral i única de se:
crams amo encelles laceráis encascades enere eís
concrarorrs, damunt Íes quais s'obren ¿nestrals
allargacs. Ei campanax. forrr.ac per cinc cossos
superposats. de! qual només el darrer
s!aüeu£erei:-: arnb anestrais, arenca i'hodzontali-
tac dominant. .-Vis peus dei temple. srobre la por-
talada, d'una íjran elegancia.
A ¡'interior de l'esgiésia, ¡a Uum passa per les
pe rites rosasses, peis cnestraís ogivais í per ia
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rosassa del mur que tanca lfedifici. Els
finestrals de.l'absis conserven els vitralls
del segle XIV. Al costar' oposat de 1'altar
major, s'hi troba un ampli cor elevac: desso-
ta, daxrere d'unes reixes, hi ha el cor barx de
les monges i al centxe de la ñau hi ha l'antic
cor deis izares.
Les paxets del temple varen ser decoradas
amo pintures muráis i amb retaules góncs
de gran importancia, ara desapareguts.
Acruaiment, el monesrix tan sois conserva
algunes pinrures datables a parnr del segle
XVI, les millors de les quals s'exposen a la
sala capiruiar-i també en algunes cel.les.

El recince claustral i el seu entorn
L'enorme claustre de Pedraibes esta tormat
per 'dues galeries superposades d'arcs ogi-
vais i unes golres obertes, a la catalana. Al
seu entorn, s'obren les diferents dependén-
ces del mouesdr com la sala capitular,
1'abadía, ei refetor, la cuina. les cel-les de dia.
el dorrniron i la iníerrnena. A un costat del
jardí interior hi ha el pou de la cisterna i el
retitamans.
Les cei-ies. construí des entre eí se^ie XTv" i
ei XIX, eren el Uoc on les monges passaven
llargues escones. aillades de la comurútai:.
Son semblants a pedtes capelies o a minús-
culs salons; conserven en ocasions el seu
mobiiiari original i la seva decorado. Entre
elles cal remaxcar-ne una de carácter sing>d-
lar: ia capeila. de San: \üqueL La seva deco-
ració mural, constiruída per escenes reii-
gioses,' va ser encomanada al pintor reiai

J:..

Capeila claustral del sepuicre de ta Reina
Elisenda

Ferrer Bassa el 1343. Poc abans, rarúsia ha'.na
realitzat un viatge a Italia que va. influir forta-

: ment en el seu es til pictóric; ais ó s'evidenaa en
la composició de moltes escenes, en ei tracia-
ment de les Sgures i en eis elements-de la nacu-
ra que hi apaxeixen. El mouesdr acuü norabros-
es sepuitures de monges, d'abadesses, de ia rema
nindadora : d'alijuns oersonat^es iaics de ia
nobiesa catalana. D'entxe les que pertanyen a
i'eooca fótica cal remarcar ei monument runer-
ari d'Elisenda de Monteada per ia quaikat i la
anor del trebail escultóric.

Detall del sepuicre de la Reina Elisenda



Acrivitats

I / Monestirde Pedralbes, fundat el 1327, és un deis
L—monestirs gótics catalans mes importants i mes
ben conserváis. Actualment el monestir és un museu,
pero la.comunitat de monges clarisses viu a l'altra
banda i l'Ajuntament segueix sent el seu protector.

a Maña de.Pedraibes o Petras Albas fou
creat per la Reina Elisenda que, abans de

quedarse vidua de Jaume ¡I, demaná al rei
ajuda per a la fundado d'un monestir. En aque-
lla época una dona vidua no tenia cap dret a
romandre sola, i peraixó retirarse en un mones-
tir li assegurava al respecte deis seus ciutadans.
La comunitat de dahsses aciuava com a mit-
jancera .entre el poder reiai i el diví i assegurava
amb la seves pregáries que la reina es guanyés
un lloc al cal.

\urani el segle XIV él Monestir es trobava a uns cinc quiiómetres
de Barchinona.La societat esperava que el monestir estigués

"allunyat del móh" per fer, precisament, de mitjancsr amb els poders
divins. La primera missió de les monges era pregar per les animes
deis seus fundadors. Fixa 't en el següent:
-Les muralles que delimiten la ciutat de Barchinona.
-La muralla dins de la ciutat de Barchinona.'
-Les vil-les de la ciutat com Sant Gervasi de Casscíes o Sant Vicanc
de Sania.
-E't Rec Cornial.

ill

l^
^

Barcelona Medieval
• Lacnliturrir)



Acrivitars

1 A partir d'aquí pensa en el següent:
Quan de temps creus que es ne.cess'rtava per arribar a Pedralbes des de! centra
de Barchinona? Com s'hi arribava?
Qué hi havia fora de !es muralles?
Com t'imagines que zva \a cíutat?. E! seu ambient, carrers, olors, gent etc..
Per qué creus que la Reina va escaílir la vil-ia de Scrriá per fundar el Monéstir?

O Pensa que un Monéstir no solament'era una zcnc ázáiczác c Déu, sino une zene de
1 prodúcelo. La següent ilisTc t'indica aicuns deis espais que es Trobaven c fora asi mo-

néstir. Intenta pensar an padrien zsicr'-

• -Casaras Saixcca Monéstir (an hi havic ia cernisseric i le pcsTisseria)
1 -ci Convemei deis FrQnciscnr.s
> -HOTTS . ,

-i -L'església • • - - .

-f-L'entrada al recinte
'' -L'entrada a ia clausura
} -La zona de cíausura

^ S Í V ^ ^ ^ ^ ^



Acñvirats

L' organització del monestir et recorda algún edif ici actual? Per qué?

/A. nu. '/}£• ¿ei¿e¿z^ ¿i O?r~

En el mapa de la zona de clausura sitúa z\ següent:
A -Les zones d'ús comunitari
¿-Les zones d'ús personal.
?-Les zones de cuite.
u'-LeS zones que no reconeixes

L _— 1 ^ • • ' • • • • •— — ' ' - v - T t a a s a • , i -a

Per que hi ha zones d'ús comunitar: i zones d'ús personal?
Quines zones creus que son imprescindibles en un monestir?

•¿*_jiJ^LS j£-&Z

V



¿vmst- al itiónés ttr dé1.

/ a. Reina va demanar al seu-
l—espós malalt ajuda per fundar

el Mónestir de Pedralbes, seguint ¡a
tradició de les famflies mes directes
del rei. Val a dir .que la reina es féu
construir el seu palau, ¡lindant amb '
els murs del mqnestir en l'angle
nord-oest D'altra banda, cal teñir
present que ella no es va fer mai
monja, com algunes llegendes
exposen, sino que va destinar' la
seva ánima a les monges, essent
elles ¡es responsables de la seva
salvado. Per aixó, a la part privada
de l'arcosoli de la reina, és a diría
que es troba al claustre, representa
la reina com a vídua i no com a
monja; mentre que a la part pública,
és a dir a ¡'església, és representa-
da com a reina.

f~n un any es construí l'esgiésia i
LÜles parís mes imporíants del mo-

nestir per ser habitades per la comuni-
tat. S'inaugurá el 1327 a mig construir,
seguint al precedent de Sarita Clara de
Manresa que no va completar les
obres del dormidor fins uns anys
després de la seva inaugurado. La
disponibilitatde béns-pera la construc-
ció (cantera reiai)' i de'béns maten'ais i
¡a impaciencia i influencia de ¡a _ reina,
foren decisius per ser inaugurat amb
poc temps. La proximitat amb el mo-
ñestir va permetre a ¡a reina no estar
desvinculada de la ciutat.

r ixa' t en. les següents I listes de dones que formaren part de la vidc del Monestir*1.

Francssca ca Ponslla.
abaaessa
Constanca de Vilarcell '
Margarida cié Monteada
Ooica Lulia
Margarica de Scnviiarc
María Lulla •
Beatriu de Fonoller
Rornia ce Seguriycles
Margarica Orioia'
Elvira Maellera
Constanca de Puig
Constanca Teirena
Canstanca Laoparca
rrancssca ae Sarria
Bfartca ca Casta
Clara ae Guaiáes
AlamanCa ae Guardiaia

disentía Ge Macanee >
Sibil-la de Queixans

• Francasca Caneiles
Clara de Casiallet
Margarica ce Monrsoitu
Víoiant ce Pallars
íüsenda Ce Vtiíaiba
Clara de Malla
Isabet ce Prats
3eatriu d'Gcena
Francesca de Magaroia
Margarica de Vic
Marcarica Nacerá
Subirana Macera
•3aic:eia Nagera
Margarica Olivera
Margarica Maineua

. Ccnstanca Bastida

Mariana rarrsra
Saunneta de Vaüseca
Sibil-la Ricarca
Agnés ce Saia
Sanca Riera \
Suau de Riusec
Áqnes de Cresas -
Geralda Storga
Nicctaua Stcrga • •

• Blanca Cunilla
Clara de 3egues
Francesca de Vic
Mana otorga
Caisrina Stcrga
Aiamanca ce GU¡3IIPJU
María Turella

< =

Font: Cronoiógic (1327-1598), (Uigat 32) Segons aquest document sí 1350 la comuniUt va quedar
reduída a un total de 51 reügioses.

Norn

Alba
Mana
Marta
Guilleima
Caterina
Msria
Caten na
Mana
Magdalena
Tudora

toar

3S

18
23

.25
20

Proceden c;a
étnica
Greca

Tarara
Sarraina
i anara
Tánara
Tártara
Albanesa
Tánara
Súlgara

Pmu

35Li.

•13L1.
38L!.. 10 5s .

45LI.
72L!.

Dará

1361/27/12
1368/20/05
1363/25/08

1372'25/H
137S/2Z'O3
-¡223/25/05

.1383/-'0i
1392/21/06
1400/28/01 •
1412/21/05

I IDUS
decument
Donacic
Manumis.
Donado
Venca
Dcnació
Comerá
Venda
Danac:ó
Comora
Camera

Font: Anna Castellano,, Pedralbes a J' edat mitjana. Uista parda/ de la procedencia de les asciaves de
Pedralbes entre el 1327 i e¡ 1411.



j ~ ~ / día comengava ben prest i comenga-
^Zva amb forado. L'oració era el seu fil

conductor que s'interrompia pera les men-
jades, per ais treballs a la comunitat (al
mati) i les labors Usures (a ¡a tarda, moment
en qué es podía parlar). Ei silenci era faltre
element que formava parí de la vida de les
monges. atesa la seva missió de ser prop
de Déu mitjangant forado.

Fixa't en el calendan' ¡ calcula el següeiriv
Quantes horas resaven al dia?
Quin era l'inTerval entre pregaría i pregarte?
Qué ens indica aixó de l'horan d'aqueüc época?^cm es ce
Quines san les teves activiters dicries? I ei reu hereri?

10

•9<

I

HORE-3

6.45
g

10
13
13,45 '
14
14.45
16
17
13
13,30 .
21
23

ACTIVITAT3 f E3TANCE;

-oració de l'Angeius en siierici. al cor de ''esgissia
esrnorzar i oració de l'hora Tercia, al refetor
treballs diverses oer a !a comunüat

* i

oració de l'hora Sexta i del Rosari, ai cor de l'esclésia j
oracions.per.ajes menees'difuntes i eis benefactors. ai ciausíre |
diñar en silencia ai refeter mentre una monja llegeix i
estona iliure de siienci a l'esgiésiaT al dermitori. al claustre o a les csMes
•oració de Chora Nona al cor de l'esgíésia . •
activitats culturáis diverses a la biblioteca o reunions a ¡a sala capitular i
temps Iliure
ceiebració de la Missa i oració de les Vespres: a l'esgiésia
sopar en silenci i oració de les Compíetes: ai refetor
silenci i descans, ai dormitori



.mMi&v

vidaát-mohestirdé Fédraibes: Acnviia.cs

7

8

Ara, respon a aqüestes preguntes:
Qué penses que era important per entrar ai Monestir?
Qué t'indiquen de la seva c\asse social i de la seva organització?
Quins objectes de l'exposíció triaries per representar cadascuna de les llistes?

**•>?< >*^¿\

j a vida de les monges es regia a partir de la
l—regla i del silenci. La regla de Santa"Clara ,<-._._

contemplava els vots que defenien tota vida •>-vi~*:

monástica implantada des ce San Benet: obedién
cia, castedat i pobresa. S'hi afegí la clausura. •

Plat de cerámica amb l'escut del mores-
tir estampat en biau (segles XIV-XV)

Cerca objectes, senyais o símbols al llera deí claustra, d' algunG d' aqüestes
quatre normes.

. • * * - • . —\*,L. — —

o

TTsores,.
agulles i
didals.

Qui creus que'def inia sociafment aqüestes normes^
De auina manera es defíneixen avui dic?

¿•orM:scr. .- ¿? /---^~- • L ' . . "-'•<- ; <- • ' I - ' -
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A cavita ts

Els d el m a n e s t ir
A badessa: Cuida de les monges i govema el monestir. S'ocupa de la

S\ manutencio de les religioses i deis seus vestits. És escollida per la comu-
nitat Es reuneix amb les genvanes un cop a la setmana per donar comptes de
¡'administrado del convent

Sagristana: S'encarrega deis
assumptes de la saghstia.

Compra la cera pera les llánties i l'en-
cens, recapta els diners per a les mis-
ses i els aniversaris, paga els jomáis
deis qui han realitzat alguna feina a
l'església, posa tovalles damunt els
altars i els arregla, col-loca flors i nete-
ja, té cura de la indumentaria religiosa.

P rocurador general:
S'ocupa de la gestió

i del control de Jes propi-
etats, rendes i negocis

del monestír.
És triat per
l'abadessa.

P rocuradora ge-
neral: Porta les

despeses habituáis
del monestir i rep els
diners del procurador.

S~\liera: S'encarrega de la
\~/provisió d'oli.

I es serviciáis: Eren les úniqués
L—monges exemptes de clausura

que portaven els assumptes ce ¡a
comunitat a l'exteñor

P astissera: S'encarrega
de la provisió de pa.

f Ji havia empleáis externs, ge-
J i nerafment mascuiins. per a la

realitzadó de tasques vinculades
amb ¡'explotado de les terres. A
mes deis treballacors manuals, ni
havia un .metge i un notan.

A\ monesTir es regulaven les scrrides i les eníraáes (e¡ metce ara una de íes poques
persones que !¡ era permesc !'enircdc. També es permetia anírar a gen* externa en
czs de perill de foc).
pe quins espais erzn responscbies TOTS aquests personatges? Quins objectes de l'ex-
posició els representen?

E3P.-M PERSONA

Prccures

'/ -T a C

R'efecor

Sacristía

Cuina !?^?

Convente!

Món
extern

/ -

TASQUES

0¿/->GP-

CE3CRIPC1O S3PA1 3IM8OLS l SENYALS UB1CACI0

11

J*
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Glossari de termes

ROCURES I HORT PETIT: s'anomenava procures el Üoc on es guar-
daven els producres que es coUien a l'hort peát i a l'hort gran del mo-
nesúr aba com les eines per conreuarlos. També s:hi tancava el besñar.

ISTERNA: era un dipórit subcérrani on es recollia í'aigua de ia pluja.
Va ser "construida entre els segles XV i XVI per miiiorar el proveiment
d'aiaxia del monesdr. Té 8 mecrés de fondária. A.la part baixa hi ha I3ai-

xeta per on es creía i'aigua nitrada. Al jardí del claustre, s'hi troba el pou, de de-
coració renaixenasta, amb uns bañes de cerámica al voítant.

EFt-iOR: era el menjador de les monges. Té planta rectangular.
Durant la restaurado del monestir, a unáis del segle XIX, es cobrí amb

-volta de cañó apuntada, s'hi instal-lá una crona per a la monja lectora,
els cauleils de granit, els bañes de paret i la rerxa. Les monges guardaven els
seus aoaelis de caula en uns armaxis de paret individuáis.

L [XA: ongmánamient. ni havia una liar de roe al centre de r'estanca.
Després. es van ar.ar mtrocuint diverses novetacs per facilitar la con-
¿ervació deis aürnencs. la sera cocció i Tobtenció d'aigua calen:a. Es

una de les aepenaenci.es on es pou oercebee mülor el pas de: cemps sn la llarga
\rida del.monescr.

~T"N'Ft.PJv[ERiA: ia infermeria oriirinai va ser amoUada. el se^ie Xvi, amo i
i aquesta construcció' renaixencisca. amb ia cinaücac d'allpqar les monges j

—d-malaices. Constava d;una entrada, un liara; oassaáís, auatre comorss-dormi- I
tori. una capelia i una cuma-.

";ia/
*! LAL'5 l'RE: és i'espai central dei monestir i' esta tbrmac per un jar cu

envoltac per un pTÓxo cobert amo sostre pia i bigues c'e rusta. Te 26
./coiumnes per eos cae. decorades amb capiteüs de tulles rescucs, que

soscenen es veles ares ogivals. Ei componen cues plantes ! unes goites al voitanc
de les quals s'obren les estances del monestir. El primer* pis del claustre dona
accés a diverses ceHes de día , així com a Pancc dormiton ce les monges L a la
cambra de 1 Paiau de la Reina. Aqüestes dües darreres esconces acuilen. act'J.ai-
menc, la Colrlecció Thvssen-Bornemisza.



a.vichi aí monestircíe Pedralbes Glossan de termes

A, BADL\: era Pestañea reservada a Tabadessa. Té planea quadrada i con-
- serva pintures muráis del segle XTV.

S' 1 EL-LES Dh DÍA:-eren un üoc priva: per al recollimentde les monges.
Escan siruades al voltanc del primer pis i a la planea baixa del clausure i.
fins. i tot, n'hi van haver damunt de les teulades. Cada una-és direrenc i

conté mobles i pintures de carácter religiós.

LACA DE.L MONE>TIR. CONSTRCCCIÜNS ANN'EXE^ i
ML"RAJ_LA: la muralla que protegía ei recmte de Pedralbes tema dos

J-_ corráis 'de pedra amb una. torre laceral cadaacun. El "conveniec" deis
tranciscans i les cases deis capeilans i serven es del monesor donaven a la placa
i al carrer que fa bailada. Aqucscs espais han socert diverses modificacions al
Uarg deis

le-,

.ALA CAPITULAR: ei seu nom recorda que en aquesta estanca es Uegia
cada dia un capítol de la Regia que regia la vida del monesor. També s7hi
celebraven els actes mes importunes. Té planea quadrada, volca de creue-

ria i rosassa i vi-craJls polícroms. Damunc de la sala capitular hi ha ion mirador.
ActuaJmenc s'hi exDOsen eis recaules mes valuosos que conserva el monestir i
que en ei passat eren objecte de cuite a l'església o a les cel-les.

—1

3

-
H

cors: ê

SGLt.;
acs de

ilaterais
cor ale.

sepulcre de la
Cañe:,

ÍIAIC L A L -

l'arcuicecixira
volca
on e¿

de creí.
roba 1

1. IV: . , : concentren
gódea. L'esgiésia

.ena.
orgu

rema Elisenda de
del segie XIA'.

els
és

principáis eiement caraezerís-
d'una sola ñau

hnestres allargades amb vitralls,
e. ei cor ba
Monteada

IX

al
i el
or

cor deis trares.
ssbiteri i el de 1

amb caoelles
rosassa i tres
Descaauen ei
¿i tarnüia Tila-

ORT.-VLA.DA DE L'ESGLESÍA I CAMPAXA.R: la portalada és Túnica, j
oarc ornada de la tacana. A la Iliaca, hi. destaquen els eres escucs ]
envoicats de m-Uatge. Un coniunt d'arquivolees arrenquen deis capiceiis ]

de les coíumnes late-rais. Al centre, hi-ha Tescuc de Pedralbes coronar per un
floró i 'Jna creu. El camDanar, de cinc oisos. cania un deis tinescrais de i?ess¿;¡ésia. ¡

C>'
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Ciéncies Socials. • . •
Text individual sobre l'Edat iVüriana'

1. Quines relacions s'estabiien entre els diversos grups socials a l'Edat Mitjana?

A redar Mitjana hi havia 4 grups principáis: la noblesa, la pagesia, eí cíergat i els
mercaders i artesans. Dins del clergat hi havia diferents grups, els monjos i monges7 els
capellans i els bisbes. També hi havia diferents tipus de pagesos, els aioers que posseíen
un aJou i eren lliures, els de remenea que estaven lligats a la térra i per a poder ' •
abandonar-la haurien de pagar, i els esciaus.

Els monjos i monges vivien en monestirs, els monestirs eren llocs sagráis ja que havien
sigufeonstruits damunt d'un 11 oc on havien maniritzat a un cristiá en I'época romana.

-Dins d'un.monestir hi havia un menjador gran, una sala capitular, una infermeria. íes.
comunes, una cuina, el refetor, un claustre, les cel-íes de día i les habitacions on

'dormien tots/totes junts/es. Els capellans vivien en cases al costar de I'església i els .
bisbes en palaus. Els pagesos vivien en cases moít pentes fetes de fang, paila, rusia.;,
normalment la casa consistia d'una sola habitació on ho feien tot, al centre hi havia una
foguera que servia per escalfar-se, cuinar... Els nobles vivien en castells enormes,
amplis, moít segurs ja que estaven envoltats de muralles i fets de pedra. Les cases deis
mercaders estaven dins les ciutats, eren de quatre plantes, en eí Ir pis hi havia el

• magatzem on guárdayen ia mercadería, en el 2n pis hi havia el menjador, en el 3r hi •
vivien els criats i el 4t pis era un mirador, des de on miraven si venia algún vaixelí. Les
cases deis artesans era mes perita i modesta que la deis comerciants o mercaders. Tema
3 plantes, en ei Ir pis s'hi trobava ei taller on coñfeccionaven e! que després vendnen
per ¡''aparador que hi havia en el mateix pis, i que eslava en la mateixa tacana que ia
vi venda ; en eí 2n pis hi vivía el mestre i en ei 3r eís aprenems i ais oficiáis. Les cases
del mateix tipus d'artesá es trobaven agrupades per gremis en els mateíxos carrers.

Cada grup social distribuía ei seu Eemps GTuna manera diferent. Eis nobles es'passaven
el día, i ia vida básicament celebrant testes, fen tornejos, anant de caca, mülorant la seva
forma física i sobrerot Iíuitant a la guerra, normalment per aconseguir i conquistar mes
tenes. En canvi "els pagesos es passaven la vida trebaílant per ais nobles, treballaven ia
ierra, cultivañt trunes, hortalisses, verduras i amb animáis dron ireien ¡lana, embotits. .
formatges. La seva vida era raolt dura ja1 que treballaven moltissim i tot ei que
aconseguien ho donaven ais nobles, que'a canvi els donaven el dret de viure en aqueües
ierres i la seguretat de ser protegits en cas de guerra, els esciaus feien Íes feines mes
dures dins dei castell, a part de trebaílar també resaven i anaven a Tesglésia. Els monjos
i monges es llevaven de bon matí per resar ia primera pregaría del día, i durant ia
jomada feien diferents trebaíls que s'anaven toraant Cultivaven l'hort, llegien,
esenvien i copiaven llibres, netejaven, cuinaven i sobrerot resaven molt. Resaven per ais
nobles que els ho demanaven i que a canvi eis donaven alguna cosa. Els comerciants.
comerciaven arreu del món, que coneixien, per després vendre-ho ais artesans. Eis
artesans confeccionaven i venien tot tipus de productes, depenen dei npus d'artesá que
es sigues. . :

El cíergat era el grup social amb mes aprenentatge, eren els únics que aprsnien
rescriptura i que sabien tlegir, per tant eíls escnvjen eis llibres. Dins deis monestirs hi
havia els monjos/monges mesrres que ensenyaven a d'al tres. Els pagesos I'única cosa



•que aprerüen era ía religió i a través d'imatges i escultures. Eís nobles es pot dir que
vivíen felinos pero en Hgnoráncia, perqué tot i ser els mes ncs i poderosos no sabien ni
Uegir ni escriure. La higiene no els preocupava gaire,,els que mes importancia donaven
a la neteja eren els monjos i monges de clausura ja que al viure en comumtat els calia
mes, i també perqué temen una norma de rentar-se les mans en una font.

Els nobles mantenien una relació ambla pagesia de treball i una mica de dependencia,
ja que si en algún cas eís pagesos s'haguessin negat a fer la íeina i per tant a donar el
que'treien de la térra, els nobles no tindnen impostos que cobrar ni ningú que els fes la
reina. Els pagesos, pero, també necessitaven ais nobles, ja que si elspagaven temen
terres on viure. Els nobles amb el Clergat tema una refació basiant directa, ja que la gran
majoria de monjos/monges-havien sigut nobles, i també perqué resaven per ells. El
Clergat necessitava deis nobles, millor dit, necessitava de íes coses que els donaven a

• canvi de resar per ells. Els artesans deperüen absoiutament deis nobles, ja que si eis
nobles no compraven, ells no venien per tant no nienjaven, i els comerciants deperuen
deis artesans, ja que els artesans els compraven la mercadería. Pero tot anava Iligát '
perqué si els nobles compraven, els artesans •compraven ais mercaders.
Resumin tot els grups necessitaven deis nobles: el Clergat i els pagesos no es
relacionaven amb els artesans ni mercaders. I els pagesos es reíacionaven ambels
cíergues per a Pensenyament de la religió.
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L'EDAT MITJANA: UNA ETAPA DE LA HISTORIA DE LA.HUMAN1TAT
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EXERCICI 7. Qué és un argument?

a) Subratlla la paraula o paraules clau de !a següent frase: ¿

Argumentar vol dir donar raons per validar un p_unx de,vista sobre una qüestió,
uns fets o uns fenómens socials.

b) Els arguments poden ser:

Racionáis . aqueils que es basen en idees i veritats acceptades peí conjunt de la societat.

Ex.: un argument per recolzar la tesi "No hem de contaminar el mar"' podria ser

' "'El mar és font de vida".

De fet Es basen en proves observables •

Ex.: un argument per recolzar la tesi "Aquest any ha plogut molt poc".podria ser:

;;Els embassaments están a un.tere de la ŝ va capacüat

UexempUficació: es basen en exemples concrets

Ex.: un argument per recalzar la tesi "La ¡rajona deis paisos desenvohipats reapToñten cis 55us racursos;'
podria ser:

"Japó fabrica cbjectes de plástic a partir dei plástic ja utiiiizar.

ryautoriiar. Basats en opinions ce-persones aspecialistes de reconegut presiigi.

Hx.: un argument per recolzar la tesi "Existeix un perill e^ddent de cnsi económica" podria ser:

•'Es l'opiíúo del president del Banc Central Eurcpeu. a partir de ranálisi deis principáis indicadors
ñnancers" . •

c) Uestructura efun test argumentatiu és:

a) Presentació; introdúcelo per prersentar davant dei receptor ei tema
d'argumentació. Intenta captar 1'atenció i despertar una actitud favorable .•

b) Exposició deis fets. Enumerar i explicar els fets fonamemaís i presentar la uesi de
forma clara i concisa

c) Argumentado: relació d' arguments que recolzen la tesi o postura de
T argumentador

d) Concíusió: resum d'alió que s'ha exposat i recull tesi argumentador i arguments
principáis. Es í'úítima oporturútat de l'emissor per convencer al destinaran de
les seves.ideeS'O opinions.
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BASE D'ORIEiNTACIO PER A PRODUIR ÜNTEXT DESCRIPTIU

Descriure vol dir enumerar les caracrerístiques, íes propietars í íes qualirats d'un
objecte, d'un fet, d'un íenómen. d'un sentiment, d'un procés, etc.

• La descripció ha de permetre que ens puguem imaginar amb !Ü máxima exactitud
possible el que es descriu. - •

• La descripció ha de ser cora "la fotografía^ del que volem informar o comunicar

Passos a seguir per elaborar un texí descnptiu:

i . Escriure un títoi que indiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará
1.2. La situació en l'espai (quan calgui)
T..3. La situació en el temps (quan calgui)

2. Fer una iníroduccció genera] que permeri:

2.1. .Identificar I'objectiu ce la descripció '
2.2. Saber que es voi descriure (un objecte, un fe:, un fenómen , un sentrmnet, un procés....)

3. Elaborar la descripció detallada seguint eis següents crueris:

3.1. Orgamtzar tota la informado des de ia mes general a la más concreta
3.2. identificar i determinar quins son els- eiemer.ts básics, accepiables i mes importants del

que és vol descri.ure. Aquells eiements que permeten reconéixer ei qué es descriu
3.3. Enumerar de forma ordenada, les diverses caracíerístiques, propietats i qualiiats.
3.4. Uülitzar un nombre suficients de característiques, propietats i quaJitats per garantir una

, descripció completa.
3.5. Fer una conclusió o una simesi final
3.5. Fer servir de manera precisa el lleniíuatge de les Ciéncies Sociais

4. £3 text ha d'estar ben construir. Es pot teñir sn compte; '

4.1. Escriure amb frases curtes . . •
4.2. Les frases soien ser yuxtaposades i coordinades. Es pot utilitzar la i/o, la coma o ei

punt i coma. .
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ER. 0UE H.R CANVlRT HALLCRCA

Qüestions referents a! vídeo: "Mallorca i eis alemanvs" --

1, Qué vol dir que fa uns anys els alemanys anomenessin Mallorca com la "isla
de las chachas" i actuafment li digüin la "isla querida'? Qué ha canviat?

aVSrs flailcrca. r-*=> -jetees -ten13 . ^ "

2. Quinpaperjuguenels^fárenisagants:

a.
b. intermediaris i cromotors turísíics*
c. nacionalisíes mallcrqujps. ecplcqísies t inteí

% d . írebaíladors aei sector secundan i tercian, i A
e. adm[nistracions.í\

Qué faries tu si et trobessis en cadascun deis casos?.

3. Quina diferencia hi ha entre ser un hcs'íe i un propietari? Guins iipus de
turistes arriben a Tilla? ^^ pf<=p^^feco^- ^^^ «¿i

4. Quines han siguí les principáis avaníatges que s'han produit dins d'aquest'
• marc? i desavantaices?

5̂ , Amb quins problemes ens pcdem trobar en rront d'una invasió de turistes?
mesures legáis podem^adoptar per evitar la massificacic turística?

6. Es pet aturar tot el preces pianíejaí ai vídeo'tenint en comete que tots som
la Unió Europea? <^=*- ^ o V



La sociedad balear mira con recelo el auge de la colonia alemana
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EN ALEMÁN, POR F/.VQR. En Mallurca scestágenerand-D un sector económico
dedicado exclusivamente a atender a lus residentes y turistas alemanes, una
cciíimnichd que suma .10.000 personas y que prefiere que íes hablen en su idio-
m:i. iai!Hi un el supermercado como en !a farmacia

El crecimiento d« la

Ciinuiíiidad alemana en

Mnüorca empieza 2.
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i'nic un cainhio 'Je nri'piuilad 11
aiiín e.itmnjer:».
B !it>micid¡(iüc MJIIIÍCI !i;i imcf.-
srihic .;¡ tapclt l.l cuL-MiOn 'Je l.l
iMuniduiJ jlcmanaen la isla, cuyo
piiju creciniicnio ra dcsnefl^df
rcíüí ;nire !ni írnular;v Muy nnr

>;'. MJÍIOICI ,-iueüc s«5Uir diilVu-
ntlo del looic-jcnn rMÓn. 3uni¡vie
''da Dolúicü. .icid-iniics y social

liíjCUíesaridsinicrffiuantcsi/E.xisie
una malla nlcmana en Mallorca?
^Atiúnile lltva ta «enta masiva dcic-
ffcnoí a ciudadanos de Alemania?
,,'.~>iir: fie;;;» !a W!J Me ciinvctnric
cu )a FinruJn europea, donde se rtjí:-'
raran !us ¡uatlado» (Jcl norte de
Europa? ¿Se w rabian aucanrlnitinc-

ro nr;ic I,T lirada del (uro?
Uj primera cueslián a nlanlcjr Ci

tiara.: ¿EÍÍMC un pmulema jlcmin
en Mallorca? La respijeíU oficial es
(ajame; no. Ni el üotiicrno balear, ni
la ri;calía, ni las fucilas de seguri-
dad del Eslado creen que haya indi-
cio» de : | | o ; en su.venión sólo ocu-

rren hechos aislados como el mea.
cinnndo crimen. Y, de hecho, las
esiadiiiic35 refuerzan esia liipóie-
S¡S. puesio que príciicamuntc no
hay denuncias en el sena de la co-
munidad alemana de Halcares.

Quilas no haya «n problema,
psrc íi Í.T.IÍ'.I; un debate y un lenor:
iiii -Jcbitíe en itirnu al peso que csi;i
niliiuiricitda ¡a comunidaci alemana
ITI Maüiircu y la criación de un nú-
cleo cerrado dentro de la sociedad
•íc la isla, v >jn [emurquí ÍC tcfi-Jie a
1.1 ;"níiliiiiil,ij de que enire in seme
:iue decide mea vivir o retirar si: en
las r<l.is ~,c encuentren n.tiomliroí de
•.¡i i;:ii!t/r.c:iine^ tu:i)¡iis.n.

¡\>iiiií.\! J^lüíia

l.i.d-j.ilalli>rfa lii;n<; ctt

"tA : O N A " . Restaurantes, discotecas y barras americanas 3e suceder, con sus
rótulos en alemán en la zona germana de ambiente mái popular de S'Arcmil.
en Palma. Bien regado de alcohol, el ambienta :n es:c rincón de ía isla es "tic-
nuínamer.te importado" de Alemania, como indican algunos candes

iai se ;ransform^ri__e.;.i1iSidcnc:a.5ü.
cuñ"3ar¡ri. Son lincas de pi";iijr.iidi-
iTiicfíio ':n ¿cuas peri le ricas".

Una utimera c;uisi.'!.-uciii.i;i i)c
esta iiebrs vi'ñ'iJéiJiiinús uíi'ii fcüMi.-

m;ís li:¿r;i. pnjan wn<> ¡lu's.'i'"' 'u.tf-
cciih.'m rara lm ¡-,|i.-i"ii'i i'.m'¡:i- ¡i>-

dcs r-irí hiiilar i-ivicüiia.

R E S T A U R É Of-.,:..V.,A,,, •..

la jciuaüdad unos
iiiinnics. de In'i cuales.
'4'jti cifrai fac!lil3tlus por

c\ witwller iie Educado y nortavon
'¡el Giihiertitihalcar, Manuel Ferré.
¡Od.OCOlon c.Lranjtíros. El ecilocti-
•ni niis tiumcmsn es et niemnn, de

uniré rcr.idcr.lus Lcmporaii;s y Iiabi-
Itinlc. ,\cilohay iiueunir.ci Oujiilu-
(i«i(¡i;fi. E:¡ p:î LidQ ,iño lleg:ir;iu .1!
.íerfipiíufto de t'alnsa 3.1 JO.700 tu-
risi as ¡¡lemanes.

Eslc trímeniio tlujo de [jwblaciún
.ikvnana tiai-ia Mnllnrer. eslá intoti-
raniin un ¡mpurinntc íamiiin en la
P".i|iieil3u de i a 1 ierra. Eslc renónic-
nu-ts ic^uidu ile >:erca cu disliiuos
áinhilos de la vida piibtif ' aca-
ilúínica. Una de las persanas aue h.T
^luuiado este fenómeno es Pcrc
Sal vá. caledráltcu de la universidad
y prcsidenia de la Asociátión Espa-
ñola de Ciencia Regional. Según sus
cálculos, ei porcentaje tlei tcrriícriij
sn manos de extranjeros está en las
50.000 hectáreas, nue. represenian
d 20 % de la isla, aunque en dster-
¡ninaflas lonas el porcentaje au-
menta hasia el iO %.

LJ Drimtra franja codiciada por
!ns s.̂ iranjsríH fue ia primera linea
de mar; ias casas y apartamentos
oon mejor vista. Ahora ol fenómeno
sciraslada también hacia el ititeriar.
En iipini'jn de Síiivi, ello es conse-
cuencia de que ~;e están venclicndo
I01 reiicluoj de una mala polftica
agraria. La agricultura es el 1,2%
dei PIB regional. Másdcfa mitad de
los ó.000 paynra de ¡a isla tienen
más de 55 años. Hay algunos Que
han vendido para comprar una fin-

peyut!ii',.i.i.iii ..uiiii-Hi" -J1..-11Vti.

C«iipci[uf:*i:n.-iis.:jcd(:!':itc'Jeif!i!í

.yuc han comprad!.», "LTH no es 1111
prnhlísr.i. T,imrji¿" !o hnn licflii)
r.iadri;c:':i)S. uiálani :} u [iril:ini'..ií.
¡VJ¡ iTiss*'js (iilcrcnsü f|ue le h¡:«:in
Ún ai.,-niiLi:ei?". Fcrrc ti.iilin.rj: "V.\
prdblctn.i de b VIVICÜIÍU e* meni;i-

-ble. Los ,iiaiv.tiüs l¡--". huw-;itiii |iir.--

CKIÍ. L.T. ji>u:rii;'i ;icnffi i'ri.ljküi:!1;
para !.'íi";!tiir¡ir C:IK.I v 1¡:¡>- ' ¿ 1 ^ ^ ' " ! ^
lo iiti«.mu que eit ÍJ:l¡CCIHÍI.L,-I~X7;I.
driü. EJ 1.1 icy d t !;i'i;ú'U3 y la <ie-
ni;¡ni¡-, y nmiitroi 110 pi'dcnit-*
erínílniii -."¡uictuJa aftc.al cu '.'M'1-
puehiti'. Je ¡irqunectur:i l ipan. JL.-
b iitjv w^•;i_¿c(»i¿-~: 1V1 ej.1 'V..'i> ' ' " n

"G«AC:AS, MANFRCD". El "rey de la cerveza" parece salutíar
desdes! letrero de uno de!QS restaurantes de ManfredMeisncr
mientras una subdita alemana ata una cinta a la verja en señal
de recuurdo. La inscripción dice: "Gracias, ManfrecJ"

Exista el temor de que Las alemanes han buscado

entre la gente do bien que pueblo* tradicionales y
suben los precias; los

jóvenes Tienen problemas
decide vivir o retirarse en

Baleares se cuelen

indeseables, gángster*

o mafiosos

para encontrar casa
y hay tensiones

fcrc.ijnipul, del P îrlil ik'l S'>'
listes ¡Je Mallorca (Í'SM). rmcnmei-
de Tnn Ferré. "Con una i'isiüi) ium-
Ocisia no puede liaber bafreras,
pero esiií ia cuestión de !a discipii.U
uihani-,:ÍLTL. £1 c¡'ec:o <olirc ;:! l̂ :
torio :tc !J venía de parecías c-s la ur-
haniüción tamn de la cosía co
del iniinar, lo guc se ha dcTiuniina-

E! procc-.n i!e uanüfer:ncia de la
propiedad ínnUca OITJS cues:io-
nes. Pcrc S.ik'á cxpiiea uue "de he-
cho. Mallorca ^ ia ¡)erirena-!J—i-s
lirand:^ ciudades europeas, ncmus
comprobado qut eualijuicf haoiian-|
le tic ijna ciijiiad ilcmana l.ifia 1
inismoín viajaren auiumó*» I111I
una secunda reiidencu en su-nai
que-ti lomsr un a-ión y Ilcjaf J U11J¡
casaca Mallorca. Eícamtiioca posar,
dos huras conduciendo o inven.r lo
mismo ;n »olar. f, ademas, aquij
disfnjfjn de mayor calidad de vida



BASE D'ORIENTACIÓ PER A PROOUiR UN TEXT EXPUCATIU

Explicar vo! üir donar raons i arsumenís que ajuden a co'mprcndrc el perqué deis
Fets, sitdacions i Fenomens socials. ' •

L'explicació estableix relacions entre les información;; per eutendre les causes i les
conseqüencies deis fets i situacions i fenómens socinis.

Amplia i aprofundeix. en el corieixenienr deis Fets. situacions i.Fenómens.sociaís

Passos a seguir per elaborar un text explicatiu:

1. Escriure un títol que índiqui amb precisió:

1.1. El tema que es tractará . • . . •
1.2. La situació en l'espai (quan calgui) • ' " .
1.3. La situació en el temps (quan calgui)

2.. Fer unainíroduecció general que permeíi: ' • .

2.1. Identificar Tobjectiu de l'explicació
2-2. Saber qué es vol explicar (un objecíe, un fet, un fenómen , una situado, un sentimént, un

procés....) - ' • • .

3. Elaborar l'explicació seguiní els següents criteris: • . ' ~

3.1. Identificar i determinar quines son les raons básiques, acceptables i mes imponants del
. que és vol explicar. . • • ._

3.2: Donar raons sufícients i'adequades per comprendre els fets o fenómens soctais o be íes
motivacions i les accions deis agents socials protagonistes de l'acció.

3.3. Les raons o arguments s;han d'ordenar per categories (causes socials, históriques,
económiques,' polítiques, religioses, físiques) o segons la seva importancia (causes

•principáis, conjunturals, puntuáis...)
3.4. Relacionar les raons i arguments entre ells. No es tráete de fer una enumerado de causes

i conseqüéncies sino que.cal relacionar-los, d'acord amb el que es preten explicar ,
3.5. Fer una conciusió o una síntesí final •
3.6. Fer servir de manera precisa el ílenguatge de les Ciéncies Sociaís

4. El text ha d'estar ben construir. Es pot teñir en compre:

4.1. Les oracions son compostes i s'utilitzen conjuncions subordinades causáis: perqué, ja
que, a causa de. També s'utilitzen conjuncions que indiquen conseqüéncia, com: dones,
per tant, de manera que, en conseqüéncia...
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fenónicn social.

Les ruons i a r g u m t i m « poden bys;ir en ei concUcnmni ckntifii: <J c i i - t r i f t r is
personáis i liun ilc ser forts i convinccius per rusisfir les otijcccíonsi l:i crí(ic:i

L'ar§umcnl;ició permet d u b t n r dei condxcmcnt i deis punts Je visín pcrsonüts pi.T
tai de convencer o de sor convengut

Passos a seguir per e l abo ra r un tcxt a rgumenta t iu :

[. Escriure un títoj que indiqui amb prccisió:

1.1. El tema que es Iniciará
1.2. La situació IKI l'espai (quan calgui)
1.3. La situació ca d lemps (quan. caigui)

í. Fer 'ina intruduecció «enerai que pcrms;i:

2.1. Ide.itificar !a finaiiiat a'argumeiitac¡ü
1.2 Saber qué es prctén argumentar (un fet, un fenónicn, una siluació, IJU ieniiinsnt. un

procás....)

j . Elaborar i'jrgumentació seguin: cls scgús"ts cnier¡s:

j . l Expliciiar el puní de vista o ;es¡ qu^ es vül aruuir.tüitar-i ii; cu ¿s pan¿i\.'Lj ic î ¡JO;
estar fanamentada sn di concixcinení cienfillc aprc; i ;n 'a inie^:re:ac!ü pirsnn.il qu^
s'ha dabarai previameni. • • - •• •- —

j . l Expüciíar les diterents íesis c punís ds vista i !¿s dsfersuts motivacions d=!s ayents
socials implicáis

J.J . ?os¡c¡onar-ic davant áz dir'ercnts lesis o inicrprcracioiis d'un inaleix prauieiua, fet o
situació social -

3 A. L¿̂  raons í arguinünis lian de ¡ar adcquais. suhcienis, ficriincnts, ibas i den ¡bnamentais
per resistir les objeccions, ¡ce críiiques i per convencer -d% aitres.

J.5. Exposar en ijuins aspeeles lii ha acnrtí i quinas son Íes diíercnciüs essenciais amb lea
aryunicnracions deis aiircs.

.">.ó. l:cr servir di: manera precisa <JÍ !!i:nyuaii;^ i ni k:;ic de íes Ci¿»i:iei íjutiat;,, íiinii \a
ial decnnvcnccr íis alires uiiliizafii ds mansos projiís del retan vis me

4. I-'laiiurarcnnciusió (> una jsíncusi fTnai ¡ici"

•J.l Proposaraccións, decisions o compromisos que permeiin inatEf/aüizar la ;csi o ef puní
de vista piantejat i que reforein !a capa.ciiai de convencimcnt.

4.2, Les propostes han de ser cqhurcnis amb eis argumenls que ¡3 sostenen

.i. E! test ha d'cstar ben conalruit. Es poi teñir en compie:

5.1. L'sxposició de les raons ha ser ordenada i urganilzada segons i'úrdre de impoaáncia o
per calcgones

5.2. Les oracions 5on compostes i s'utiiitzen conjúncions subordinades. S'utiíitzcn eniía(;os
causáis: perqué, ja que, a causa de cam que, ates que... També s'ulilitzcn conjunciuns

; que indiquen conseqúéncía, com; dones, per laiii, de manera que. en consecuencia, per
tal que....
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El Debat .

A la sala de Plens d'un petit poblé prop de Son Cervera es debat una de les
qüestions mes importanísperal fuíurde tots els veTns. Cada any el poblé pera
població autóctona ja que els joves marxen a ¡a capital en busca "de feina per
qué el camp ja ño dona de menjar. A mes-totes aqüestes terres que queden
sense conrear les compren nouvinguts amb el propósit de construir-se 'grans
finques i xalets per quatre duros. Quatre duros per a eils, son estrangers amb
un alt poder adquisitiu i están encarint el preü deis terrenys i cada cop mes e!
de les cases, provocant que els nostres filis no puguin fer-se una casa. Cada
vegada ni tenim mes estrangers al poblé i ja fa uns anys obren comergos, bars,
bptigues, restaurants, tota'mena de servéis. .

Al principi tothom hi es'íava d'acord, les estrangers compraven ¡es terres a^aits
preus, havia molta feina, tant en' el sector secundan com en el tercian, les
comunicacions van millorar... Pero cada vegada hi ha mes probiemes: han
aparegut les primeres xenofóbies, ha dismjnuít el territori agrícola, s'ha
modificat • el paisatge adeqúant-se al del país d'origen deis estrangers,
contaminado i residus massius...

Aquesta tarda al Píe es traba un representaré de'í'associació de pagescs del
poblé, molt criticat des de diferents sectors. Eii reivindica la seva elecció de
vendré com a única possibüitat per a sobreviure ja que el treball al camp no !i"
donava cales, a mes, les terres eren seves.i tan el que velen.

També es troben alguns promotors -turísíics estrangers í intermediaris iocals
que deíensen la idea que eils no han obiigat a ningú a vendré les seves ierres i
cases i tan sois es guanyen la vida.

El grup de nacionalistes-del poblé, eis ecoiogistes i diversos inteí lectuals de la
comarca están totalment en contra del preces generat al pobie i parfen de
massificació, pérdua d'identitat..., no volen ais estrangers vivint a! pcble.

Hi ha treballadors del sector secundan i tercian que tot i que teñen rnolta reina
grades a totes les construccíons i nous sen/ei?. no els acaba d'agradar tant
d'estranger.

Per últim l'alcaide i el seu equip de govern es troben en mig, d'una banda eis
diners invertits pels estrangers han propiciat millores considerables a! poblé,
pero els habitants no están gaire. contents. Teñen una tasca difícil ja que
aconseguir el consens i les solucions conjuntes entre totes les parts será una
tasca complicada. Pero segur que amb la ajuda de la resta de ciutadans ho
aconseguiran.
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ELS SECTORS ECONÓMICS. LA GLOBALITZACIÓ.

LNTRODUCCIO

Aquest treball s'inclou dins del curriculum comú deis alumnes de 3r d'ESO.El punt de
partida és el llibre Ciéncies saciáis, geografía Marca 3 de reditorial Vicens Vives, i
concretament els temes:

Tema 7: Agricultura/ramaderia i pesca.
Tema 8: La industria i els espais industriáis.
Tema 9: L'espai deis servéis. El desenvolupament del turisme.
Tema 10: el corriere i els transports. ' .
Tema 11: La globalització: cap a un sistema mundial."

Per aquest motiu, els objectius i continguts, tant procedimentals, com conceptuáis i
actitudinals son els marcáis peí llibre de text, ara bé, cal destacar i incidir en dos
continguts actitudinals basics que es proposa desenvolupar aquest treball, que serien:

Consciénciació i sensibilització sobre la sítuació de pobresa deis
paísos del Tercer Món.
Consciénciació del paper negatiu que han jugat els paísos'
desenvolupats en aquesta situació.
Assumir la necessitat que som nosaltres. els habitants deis paísos

• desenvolupats, els que tant de manera col.lectiva com individual hem
d'intentar de buscar aitematives per contribuir a la solució d'aquesta
problemática. "

Lfobjectiu d'aquest treball és integrar dins del curriculum comú ¡es habilitats
cognitivolingüístiques: DESCRIPCIÓ, EXPLICACIÓ, JÜSTIFICACIÓ I
ARGUMENTACIÓ.



DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

El treball segueix les linies marcades peí ílibre de text, i dins d'aquestes s'inclouen'les
següents activitats relacionades amb el treball de les habilitáis cognitivolingüístiques:

1. Treball sobre I'agricultura

Per fer una introducció al tema, es passará un vídeo sobre ragricultura ais paísos
desenvoíupats "L'AGRÍCULTURA A LA CEE. L?HORT L'ANY 2000" amb
un qüestionari sobre el mateix i posteriorment es passaran i es comentaran unes
diapositives sobre ragricultura ais paísos subdesenvolupats. (annex 0)

A continuació, s'analitzaran dos textos que corresponen a dos entrevistes
realitzades a un agricultor de Costa Rica i un altre de Franca, a partir deis quals
els alumnes han de treballar en grups de dos, de quatre i' de manera
individual:(cal indicar que al Ílibre de 1'editorial Vicens Vives ja trobem dos textos
semblants. pero he optat per aquests perqué están estructuráis per treballar en grup i -
afavoreixen també el treball de les activitats cognitivolingüístiques). El sistema de
treball seria el següent: •

1.1. Es divideix el grup classe en grups de dos alumnes. La meitat de la
classe treballará l'entrevista a l'agricultor de Costa Rica i I'altre meitat
ho fará amb l'entrévista de l'agricultor de Franca, seguínt tots'la.fítxa que
s'adjunta. (annex 1) •

1.2. Es formaran grups de 4 alumnes ( dos hauran treballat una entrevista
i els altres dos l'altre). Compararan eis resultáis obtinguts i respondran •

* una serie de-preguntes per diferenciar els dos tipus d'agricultura.(annex 2) .

1.3.. De manera individual; cada alumne elaborará un text comparant les-
característiques principáis deis dos tipus d'agricuttura seguint els-

. següents apartats:(

.TITOL: ha d'indicar el tema del qual tractará el text de manera precisa.

, .QUÉPASSA?

- Quins tipus ¿'agricultura estem comparant?
- On es troben?
.- Quines son les seves característiques?

.PERQUÉ PASSA?

- Per qué ragricultura que practica el Sr. Ramírez té les caracierístiques
que hem indicat?

- - Per qué ragricultura que practica el Sr. Bignault té les caracteristiques
que hem indicat?

.QUINES SON LES RAONS?

- Quines raons expliquen la situació de ragricultura que practica ei Sr.
Ramírez?
- Quines-raons expliquen Ja situació de ragricultura que practica els Sr.
Biyriault?.'



.QUÉ PENSES9

- Quina és la teva postura davant de la situació de ragricultura
representada peí Sr. Ramírez9

- Quines solucions creus qué es podrien apficar per solucionar els
problemes que comporta aquest tipus d'agrículrura?.

1.4. Una vegada elaborat el text es donará ais alumne una fitxa
d'autocorrecció que hauran d'omplir per veure quins aspectes no han
treballat al text o s'han de completar, i després a partir d'aquesta fitxa
han de tornar a elaborar el text. (annex 3)

2. Treball sobre la localització industrial

£1 treball té com a punt de partida l'exercici 5 de ia'página 165 del llibre de
text ''''Noves tendéncies de la localització industrial: Vempresa Nike" i
diversos exercicis sobre noyes localitzacions industriáis i des localització de
la producció (annex 4)
A continuado, eis alumnes en grups de 4-5 buscaran informado sobre el
treball infantil i hauran de fer una breu exposició a classe en la qual han
d'explicar;

En quins llocs del planeta trobem una gran explotado infantil.
Quins tipus d'explotació infantil podem trobar .

- Quines son les causes que expliquen aquesta explotació infantil
- • Quins sonéis responsables ¿'aquesta situado.

Quines actuacions individuáis i coí.lectives es podrien portar a terme
per solucionar aquest confiícte.
Intentar explicar un cas real d'explotació infantil.

Finalment. cada alumne de manera individual haurá d'eíaborar un text seguint la
pauta que es donará •' (annex 5). L'elaboradó de la pauta.la taran els propis
alumnes a partir d'unes preguntes genériques que es plantegen com per.exemple:
Quin és ei problema?; Explica que passa; qué en pensen?... A partir d*aqüestes
preguntes proposades pe! professor es trebaílará en petits grups per tal ¿"elaborar
preguntes concretes sobre ei tema. Cada grup exposará eís resultáis i es fará una
pauta comú. A 1'annex 5 trobem la pauta de partida formulada peí professor i ei
resultat final després del trebail en petit grup i la posada en comú.

3. Treball sobre el comerc just.

L'objectiu- d'aquest.treball és aprofundir en el tema del comerc just com a
element básic per afavorir el creixement deis paísos subdesenvolupats i frenar
rexplotació que pateixen per pan de les grans companyies multinacionals deis
paisos desenvoíupats.
Per fer aixó, els alumnes treballaran uns textos sobre eis criteris del comerc just,
eí comerc del plátan i el comer? de¡ sucre, extrets d*informado proporcionada
per mtermon-Oxfam. (annex 6 ) •
Per completar el treball, eis alumnes buscaran mes informado i per grups
elaboraran un mural sobre el tema.



4. Debat sobre la globalització.

4.1. Detecció d' idees prévies
- Per veure el graude coneixement que teñen els alumnes sobre el

tema, s'aniran plantejant diverses preguntes de manera oral a ciasse
com. per exemple: . - .

. Qué és la globalització9

. Quins sonéis grups antiglobalització? Qué pretenen?

. Quins son els globalitzadors? Qué pretenen?

. qué és el Forum economic de Davos? Qué és el forum social de

Porto Alegre?

.Heu sentit parlat d'alguna manifestado antiglobalitzáció?

. E t c . , "

4.2. Treball amb textos
- Es trebalíaran diversos textos del tema 11 del [libre de text amb
Tobjectiu de que els nens tinguin una base teórica'per saber que és ¡a

• globalització, en qué consisteix, quins grups en preñen pan, a qui afecta,
com afecta...

4.3. Preparació de! debat .
- "El debat seguirá un format televisiu, amb presentadors, participants

en el debat i púbüc. Aixú es dividirá la ciasse en 5 grups:
1. Dos presentadors
2. Un grup d'alumnes 5-6 que participaran en eí debat defensant

les idees deis grups antiglobalitzáció
3. Un grup d'alumnes 5-6 que participaran en el debat defensant

les idees deis grups globalització.
El públic, que es dividirá en dos grups amb eis alumnes
restants.

4.

Cada alumne tíndrá un text (annex 7: 7.1, grups anriglobalització; 7.2 gmps
globalització; 7.3. públic; 7.4. presentadors) que parlará sobre el tema.
S'haurá de llegir el text de manera acurada i extreure !a informado
que cregui convement. En el cas del presentadors tindran uns textos
sobre la gíobalització i sobre el forum economic de Davos i el forum
social de Porto Alegre a partir deis quaís hauran de preparar la
presentado del debat i alguna pregunta per comencar el debat i per
realitzar a! Uarg del debat si és necessári; Els grups participants en el
debat hauran de buscar en els seus textos eis elements favorables a Íes
seves posicions i'els arguments que els puguin servir per atacar les



idees deis seus adversaris; En el cas del públic, hauran de busca
preguntes per.realitzarals participants en el debat. '
JJn cop ílegits els textos de manera individual, els alumnes es posaran
el grup per tal de prepara el debat. ' •

4.4. Realització del debat
•? Els presentadors, que tindran un nom inventa!, hauran de presentar el

debat introduint que és ¡a globalització i que son el fórum de Davos i
Porto Alegre, i plantejaran la pregunta per comencar el debat. Al llarg
del debat, hauran d'actual també com a moderadors.

- . Al principi del debat-cada integrant deis dos grups es presentaran amb
• un nom i carree triat per ells (per exemple: empresaris, periodistes,
• membres d'ONG, membres del FMÍ, del Banc Mundial...).

- Al final del debat s'han de deixar uns 15 minuts per tal que e! públic
pugui participar en el debat, plantejant preguntes o bé donant la seva
opinió.

4.5. Treball individual
- Cada aiumne de manera individual haurá d'elaborar untext en el qúal
faci una descripció, explicado, justificado i argumentado sobre el tema
de ía globaliízació, seguint resquema que es troba a l'annex 8.



BES RAMÓN CASAS I CARBO
Palau-Solitá i Plegamans
Curs 2002-2003
Departameat de Ciéncies Socials

L'AGRICULTURA A LA CEE. L'HORT L'ANY 2000

Després de veure el vídeo sobre t'agricúltura italiana l'any 2000, responles següents
preguntes.

.1. Quins problemes planteja l'agricultura a hiveíl me di ambiental?

2. Quines sotucions es proposen?

3. Com s'ha resolt eí problema de la má d'obra?

4. Indica ei tipus de maquines que van sortir al vídeo.

5. Quins avantatges té la mecanització?

6. Qué es pretén amb aquesi proces de mecanització?

7; Quina banda negativa té ei proces de mecanització?

8. Quines solucions es poden donar al problema de ía contammació química?

9. Quina és ia destinació de la prodúcelo en aquest tipus d'agricultura?



DIAPOSITIVES: AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA.

DIAPOSITIVA N" 1: Agricultura de subsistencia (n° 12: África: geografía humana)

DIAPOSITIVA N° 2: Agricultura arcaica en África (n° 11: África: geografía humana)

L'agricultura africana és en general una agricultura arcaica, amb técniques antiquades i
rudimentáries. Moltes vegades no fan servir ni Tarada, i la se va tecnología es basa en
aixades, país i similars. L'únic adob que fan servir si en'disposen son els fems deis
animáis, i tampoc teñen cap selecció de conreus: Es una agricultura en general» de seca.
Es tracta dones d'una agricultura de subsistencia que no produeix excedents peí comerc.

DIAPOSITIVA N° 3: Agricultura de subsistencia: cultivos de laya y hoz ( n° 4:
Geografía Mundial I. V. Agricultura y ganadería).

L'agricultura de subsistencia, no és exclusiva d'África. A aquesta diapositiva podem
veure una agricultura de subsistencia a la zona d'América del Sud, en la qual es fa un
forat al térra amb una "laya" i a cada forat es dipositat una llavor.

DIAPOSITIVA N" 4: La recolección en Siria (n° 13: Asia: Geografía humana)

És un altre exemple d'aquest tipus d'agricultura una mica mes desenvolupada, per la
utilització deis animáis en les feines agrícoles i una major diversitat d'eines.

DIAPOSITIVA N° 5: Agricultura de subsistencia: cultivo de rozas ( n° 3: Geografía
Mundial I. V. Agricultura y ganadería). •

Una de les técniques mes comuns dins d'agricuítura de subsistencia, és F agricultura
itinerant per cremació, consistent en cremar una part del bosc per fe mi i izar-i o ambles'
cendres i conrear en ell uns anys fíns que s'esgota. Aieshores es repeteix l'operació a
altra zona. Quan els conreus están iluny de 1'aldea, s'abandona i construeixen una nova.

DIAPOSITIVA N° 6: Arrozales en Asia Monzónica (n° 14: Asia: geografía humana)

A la zona del sud-est d'Asia, amb piuges molt .abundants es practica aquest tipus
d'agricultura, també forca arcaic i amb técniques rudimentáries, basada en el conreu de
l'arrós. El treball és básicament manual, i es fa servir una gran quantitat de má d'obra.



DIAPOSITIVA N° 7: Agricultura de plantación ( n° 15: Geografía Mundial' I. V.
Agricultura y ganadería).

DIAPOSITIVA N" 8: Plantaciones europeas (n° 13: África: Geografía humana)

L/agriculfura de plantació és el prototip d'agricultura d'especulació: Es practica
básicament en zones trapicáis humides fent servir técniques avancádes i má d'obra
indígena molt'barata. Es conreen en régím de monoconreü productes de gran-demanda
en paísos desenvolupats com: té, cafe, cacau, cautxú, coto, etc..

DIAPOSITIVA N° 9: Efectos de la'mecanización (n° 27: Geografía Mundial I. V.
Agricultura y ganadería)

La imatgeposa de relleu els avantatges que s'obtenen de la mecanització. La proporció
entre la superficie que pot treballar amb una arada de bous i la treballada per un tractor
és, aproxirnadament, de 1 a 30. I per altra banda, ía feiná realítzada amb el tractor és
mes profunda i eficac.
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amo e! Sr. R^rdre^Ti 54 arr:^. Va ^ebíiiLar a !es aiariuiíier-s de cana

de !*. urited Fnih Cc.rre.iy. cero ¿esprés « va esiabür peí SÍU compre ccoinraní e!s ¿

ce: explotar 20 heczaríss de • erreny a Í£ ccsia, a prop de Quepos..

£NTR£V7ST.-JDOR.- Qijé sombra voseé. Sr. R-srirtz'? '

SR.-P.AMIREZ.- Bíar ce doro, mandioca, pésah i sobrsiot. arros de seca,

ENTPi: VISTADOR-- Cñz cap mesa de besnar?'

SR. P.AMEREZ-- En cir.-p: í̂ ns quar^s caps, aisurjs cores i aallin-es.

.- Quamss hectirees síarrta?'

ENTREVTST.-\DOR-- Que en s dsi terror/ que no coerza?

SR. P-A^/tn^EZ.- Una can ia, dedico si c^sriir^tEe. pero la uxijor "oír SÓQ chaarreiss.

ENTREVTSTAÍDOR.- Qué sor. cncxcnaUf]

SR. RAMÍREZ.- LIocs OQ crsixsn asrolls i bardisses.

HNTREVIST.JJXDR.- Per qué voi eis ckczarrcíes*>

SR. RAMÍREZ.- Son bdispecsables: els can^s que conrsu fcan d'ahsD¿oi^r-5e cada

ár;>3: ateshores achrtixc una zona 'de chatcrmUs. i caCo !a vegeisci-ó. la CT^TQ i ard

noves corres per poder dedicar-íes ai coercí. •

"£NTR£ VIST ADOR.- Quina ur^juirjana ¿. ser.-ir per fer acuesiss KÍDes?

S R_ P-^MÍREZ.- El msxst i L'aixada.

E^^T?»£"'v1STADOR.- ?sr qu¿ ao cosrts. nés terres?

SR. R-̂ AfCREZ.- Les térras que conreu oc'j^ea tot el usen tersps. Aqui co es cessfete rr

mngú que na'ajúd: i, a mis. DO podría cassr-io.

ENTREVIST.'ÜDOR-- Té 'coces

SR_ °. A^fíTiFT - La cciüa ¿ra GGEa'Der ir£ni£r i erc^r?, podría vendré ?\rnrr?¡ cosa. Si

anv es scc i dnc p^1-̂ , coilha ¿'arros erjcarü em cusca ia ds biax es c^oro.' i si can usi

se'm presemessin les coses el bod^-ier de Queros em ñzñz.

£ - Crrj. aue codrb. estzh-iar i nñilorar la se"^ siuiació?

SR, RAÍVÜREZ.- Tin-e rrsniar i térra, cero norr¿s ern dona oer VTUTS.

ENTRE"V1STADOR.- Si &s ser-ir adocs E ĉoĵ seguina unes collhes rrés cenes?

SR- RAMÍREZ.- Son CJOÍI cars i ce ca"-¿!car ici un dia per arncer 2 Quepos, e!

.Ir ii 'í ' .S* J 2;i rri.'
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Z Mcnsieur: S ignau l . t ¿5 un pagas de 1 a r
Z Ja f a d i e s cus vo l fea. eonei xer- un x i c

Z oss-a, >jr,¿ de las m i l l o r s ca l mdn pei

* r i g r . a u l t ens rec amo ' a m a b i l i ' a t a la

Z t r e s p i s a s , ce pedra p i cada . Ocmencetr

Z - - Q u a n t s anys zé vcsta?_
* - - P a l Juny an v a i g f=r - 2 .

Z - r ¿ V a f^r a s t u d i s ' d e más jove?

Z r-'-O "i t a n t ! T inc e l ' b a t x i 1.1 e r a t , i un

Z ¿ ' a g r i c u l t u r a .

Z — F a r l i ' m da les seves t a r r a s . ¿Guant

Z - -Enguany c c n r e u c 195 h e c t a r s e s , per

Z _ 6 0 . Les a l t r e s 135 les í l o g o a l sau

Z - massa c a r . . . e<n va a r e s u l t a r , cerno

Z - - T¿ ma.its o b r e r s qu° t r e b a l l i n par

Z --tic, Nemes t r e s .

Z - -¿Que n i c u l t i v a a l a f i n c a ?

Z - -On i cament ca rea 1s . Frac i s ament aque

Z Ja no veu ¿an? Ho reconac -perqué ce

^ .ens q u e i x a m . . . h e . h e ! . . . L i c e l a . . .

t • bc-ns. He sambrat 30 h. de b l a t , 50

" 55 q u i n t a l Í m e e r i c s per h e c t á r e a d =

í a Torcí.

í - - ¿ H a a u g m a n t a t 1 a p r o d u c e i d e n . a l s c

ec i c de aeauce, bas tan :

d 'ap roo 1 a rea l i t a : da
2 la vara es .-ar;
1 ' acr i cu 1 tu ra f r •.

qua f í a r = nc ;mencs i qua 1 i r.a:. í 1 sen ver

c o r t a da' casa se /a , una
1 ' t .nt r ev i s t a .

•

-

d ip loma que vaig acons

es. hec tarees té?

men ¿' a mas i a ce

; g u i r en una asceí

i no cas t o tes son meves. Jo nemas en " i r

p r o p i e t a r i . í\ 1 loguar

t a t i d e b a t u t , uns 3Q0 -

/as ta?

' -

s t any e l s rasul ta ta . har

sprés no vagi n di an •: qu¿

a i x o . que e l s rendiments

ée b l a t de moro/ i 30 c'

bl a t , 75 de bl at ds .-cr

a r re rs anys?

Z —Hcrr.a,¿que v o l que e l s d i g u i ? R e s p e c t a ce 1 ' any p a s s a t m o l "

Z cíe q u i n t a l s e m s e m b l a . . .

Z - - Í r e s p e c t e a apoques más l l u n y a n e s . . posara an temps da is s

Z - - O h ! . - s i pensó amo a l pa ra l i he de d i r . q u a f a i g ben bé mes

^ c ' a í x c j a f a v i n t anys ¿en?

^ - - ¿ i cerr, és qua p r e d u e i x más? ¿Zs qua

-t - - ne rne , l a t é r r a no as i~olc de r e r t T i

^ m c i t d ' a d o b q u f m i c .

^ - - ¿ C c m c r a carnee p e s t i c i d a s i h a r o i e i d ;

- ' - - 0 "> ~,znz\ ¿Corr. e r e u v e s t e qua =1 £ c =

-* . • *-••" efTiu t s i r o s s o s"?

, - -¿ ¡a a.^imals ca - l i r ' o da ccr^?

^ - -r io, an i ¡a a i s no =n - i r.c" e-as. Me* i s re

la t a r r a ara" es mes fkr

paro s i predueix rnés é

z <-

rnpi que r.a v i s : er. ver.i

vanuc CG-I Í "a e-oc teme

que pago no es pa

s.
n -

a

r .

s :

'ranes par Ha. i any. -

e s t a t . p r o u bens.

a ls pagesos semp

enguany han esta

o r d i . Ha ob t i ngu "

c i ¿Q peí qua f¿

- e "

r -«

locuaz.. . un carel 1 Z

eus paras. . .

ce i ccbl e! ! ,-eré-

t i l ?

s parcue. ¡vi aboce

-. sstar iar :an :

f

ía-I

.ir ,'Í'F>O Ir. tr:m



• v i ; ¿rri'oiz i '.en i r r i ns i eoe massa: si nc reco rdó mal amen" "en íem 12 cava 1 ;

' 0 vaques, 3G porcs , 150 moUcns 'i ai xo sense c:-~ccar ¡' avi ram. . . He he G -= í x = c

cc' .-rer. . .Massa " raba l i 5 i pee r_en_di rnene. A me'í ; cuan ten i a be s ~ i ¿r no mí' n "ce

d i a anar mai es la f i n c a . . . O e s ce fí e res -anys . a i ' h i v e r n , me'rT'vaic 2 ; va .

canees amo 1= dena ben té un mes . . . •

--¿[ en va de vacances? •

- - • A q u e s t e n y h e ¿ n a t a E g i o t e . -

- - E s c o i t i , ¿ i a m b e i s d i n e r s c e l a v e n d a d e l b e s t i a r v a f a r a l g u n a m i l l o r a ?

-- S í . J a - é s b e n p e r s p i c a c v o s t e . . . V a i g i n s t a í . i a r u n s i s e e m a c 1 i r r i g a c i d q u e e/

p e r m - e e l c e n r e u d e l b l ¿ e c e m o r o i d e g i r a s o l . . . S s n s s a i g u a a i ' s s e i u r.o m" e

. c u a n t a r i e n . . . ' •

--¿Té naqu ina r i a? . ' '

- - S í . T inc c inc t r a c t o r s i una col 1 i t ado ra . . . un carpid, una camioneta, d i verses

aradss ; t a t de pe t ies escri '5 mecanics par a la r e i n a . . . Sempre ni gasto . Quan

nc son naps sdn e c l s . . . • " '

• -¿Quanta ex tens io l i f¿ l a c o l l i t a d o r a en teiiips de sega?

•-Unes 20 nectarees mes o menys . . . - ' -

•~¿?=r hora?

•-Ni que anés a p r o p u l s i d com el s a v i o n s ! ! . . . I c¿, hcmei.Gn va a pzrzr. 20 hecta-

rees per h o r a . . . rio, nome, n o . . . me'n f a unes 20 per d i a . . - .

— \. el aíS'.smd ae rsgatge cem el te rnuntat?

-La meva i n s t a l . l a c i o d ' i r r i c a c i ó compren pous de 30 meerss, una oonta e l e c t r i c e

c i nc qu i íómet res de canal i t z a c i c n s en a c e r ' i una mena de regadera gecan: que

g i r a i fz p l ou re sabré- unes eres hectárees a l - ' ho ra . .

-¿Té alguna casa t écn i ca mss que^a ' m'hagi c c o r r e g u t de preguntar?

- V e j a m . ; . s í . . . m i r i , un secador de c e r e a l s . Qh, a i x a és una p e t i t a merava i l a .

Qesprés e1s l ' gnsanya ré . Amb el secador j á no he de p a t i r per s i c u l i a el gra. •

en d i a _de p l u j a o na abans srz h o r r i b l e : toe l ' e s f o r c c e - l ' a n y se n'anava en

o r r i ' s i e l gra s e ' t c u d r i a . . . A r a no. Ara l ' a sseco tañe s i plou com s i fi sol i

e l ceso en unes grans cuves c ' a c e r . A i x í guardo uns c i nc mi l q u i n t á i s ce gr=.

£!s duc a ia s i t j a de l a Cooperat iva durant la p r imavera i a lesnorss m'ho cem'-

eren a ban p r e u , m i l l a r i toe que no pas, al j u i i o l e a I 1 accs t r j u s t en z-zzbe-

da 1 a sega.

-¿Ha fee ai guna cons t n j c c i ó en e ls ca r re rs anys ?

-c2 c iar ! - Hs ha c u : c= cens eru i r ur. h~.r.Qir ncu zn aban: eren íes est = o; es pe-" ce-

zir-ni -cz ei m¿"er'• ¿i i per pesar-r.í .el s==cader . "£s .~c i •: car . .'. :T ~I nc a ; i = -

gurac - - e s c i r r i f i ' s ! , oer 90C.CCC f r¿ncs... Vos tes son caea 1¿ns ;o i? ¿Guanees

-Home e! frácc =s:a mes o menvs sobre les 20 o 22 pes.

. l i " ('• i"



¿ .K-K:Y meirí de CiéndesSocials

- -üc-ncs J5 no v = u, 1S mi 1 i a n s - d e - p e s i E - i e á . n o ~ ¿ ; ; ' r,¿nc = r i l a maqui na.- i ¿ . . .Sen

c a1 é s ; n o ?

- - ¿ Vo i • c i r amo : . G Í c i x ó que e n y o r a e i i t s ^ p s p c i s a c í ?

- - E n ab5G ¡ ¡ j t í ! . . .No , HG em q u e i x c p a s . Abans p c : í = r nc ".sm'am tanca , oespesa sera •

a l i ó no ara v i u r é . . . Avu i c a s ^ c m o l - 1 o e r c ezcr,-z~izzo ma d ' o c r a , i s o b r e r o :

cuanyo t s m p s . . . i passe menys t r s b s l l s . . . nc~is da pensar que s i rr=-j c a r s nav ia

a r r i c ¿ r . a t a n i r 20 o b r s r s . f i x o s m1 s s g a r r i f o ! I . . . I d ' a 1 t r a s c o s e s . . . cuan era

j o v e mai no t a n í s m vaesness n i caps de s a t m a n a . . . A r a es d i f e r a n t . J a ' n ' n e m

p a r l a t abans ; o i ?

- - A i x í cones es guanya -bá ¡a v i G a . . . S i no es rnassa a c o s a r a n i no l i sap g reu

d í r - n o s - h c ¿com l i han a n a ^ - l e s cosas en e í s - C i r r e r s tamps?

• - V e j a n . , , l ' ú l t i m b d l a n c que t i n c a má él e l de f a dos anys ( 1 9 8 3 ) . . . V e j a m . . .

v á i g g u a n y a r a l a v o r a d e i s 600 .00Q f r a n e s en números r o d o n s . . . p e s s e " e s . . . s e -

r i e n . . . una nivea mes d e i s 12 m i l i o n s ¿ a i ? A r a b e . d ' a q u i " c a l 'descomptar u n ;

4 5 0 . 0 0 0 f r a n e s de 1 I c g u e r s . . . 11 a v o r s . " . . adobs , p r e d u c t e s san i t a r i s , g a s o l i n a ; ' 1

s e g u r e ü a c s o c i a l d e i s t r e s t r e b a l 1 a d e r s . . . Sé , en d e f i n i t i v a , vá-ag t e ñ i r un

b e n e f i c i n e t d ' u n s 150.0Q0 f r a n e s . . . u n e s . . . u n s 2 m i l i a n s de p e s s e t e s . . . A h ! .

d ' a q u í - e n c a r a , n l h e de d s s e o m p t a r e ¡ que dec d ' u n p r é s t e c de l a Ca i xa A c n " -

c o l a í e n c a r a e l s he de t o m a r amb i n t s r e s s o s ur.s 2 0 0 . 0 0 0 f r a n e s . . . )

- ¿ Q u a n t c a l c u l a que h¿ de d e s p e s a r p e r v i u r s v c - s - e - a l mes?

- L a dona i j o ens hem f s t un p r e s s u p e s t d ' u n s 1 0 . 0 0 0 f r a n e s a l m e s . . . u n e s 200.000

p t s . . . . ; é s m a l t a i ^ o ' a C a t a l u n y a ? .

- H o m e ! , no e s t a mal amen t t o ü "i que p e í que a r r i b e a mours v e s ^ e p o e s e r no és nías-

s a - . . j

- N c . no e;r¡ q u e i x c p a s . . . V i v i m b é . La c a s a , cem poden v e u r s , és cornac;s i c o n f o r -

t a b l e . . . p c ^ s e r f i nf i n s i t e t un pe í m a s s a . . . El cír* e i r i a que ss un exca's ce c o -

m c - d i t a t i que no ens p a t se r feo..'.

;A banda de l e s v a c a n c e s ¿no s u r t e n mai de l a f i n c a ?

Cada cap ce setmana sc len i anar a veur.e a l g ú - d e l a f a m f i i a o a l g ú n c e n e g u " . . . Ah í í

c a c a mes cor?, a m í n i m anem a v e u r e " a l g ú n e s p e c ~ a e i e de ? a r í s . . . '

t n t r a v i s t a r a a l i t z a t í a e: mes de Maic de l

£1 no ni d e l . p a c e s és s i m u l a t .



e.l) íitxa d'activiíat sobre ¡'entrevista. ( Ai/*/gx z )
Llegiu aientamect les confídéncies de 1'agricuJtor Bignault o dei Sr. Kamírez i
ompliu ia fiixa que ve a continuado

F i'.;<i de dadas sabré
I' agn'cül ücr( 2d¿t, SSCUGÍ S ,

Sobr= 15 finr^-

fROOUCCEG

ce p rodue tss :

ccití total:

Os d 'adebs:

L-L¡ í ci C5S :

Gran e.x'plotací c : 250 ha.

E p l o t i í j : 10 -100

<piQt¿c;¿ c e : i u o
m i n i f u n d í : menys d¿ 10 hd.

Má d'obr¿:

de p

.ir ci



M a q u i n a r i a ¿cr i cu i '-ur¿

¿ ié oesti ar? ¿::er qué?

Agricul tura,:

regadiu

intsns iv

sxtensiv

Inversicns i b-naíicis :

Comercial'; tzaci

Es psr i 1

Ss asr al

.ir ;¡'i-.Sí J 2;;



e.2) Després d'haver omplert la títxa, poseu-vos en grups de'4 i procureu
respondre les preguntes següents sobre els dos tipus ¿'agricultura treballats.

a) Es tracta d'ur.a agricultura especialitzada? Per qué?
Sr. Ramírez:

Sr. Bignault:

b) Es'una agricultura enfocada de cara al mercat? Fer qué?
Sr. Ramírez

Sr. Bignault:

c) És una agricultura d'alt rendiment? Per qué?
Sr. Ramírez:

Sr. Bignault:

d) És desenvolupada tecnológkament? Per qué?
Sr. Ramírez:

Sr. Bignault:

-2n rri



Sr.

Sr.

e) Dona
Ramírez

Bignauit

teína a molta o poca sent?

í) Relaciona el volum de producció, el grau de mecanització i les .técniques
emprades, . ;

Sr. Ramírez:

Sr. Bianault:

34.3. Elabora un text de manera individual seguint els següents apartáis:
TÍTOL: ha d'indicar el tema del qual tractará el text de manera precisa.

- QUÉPASSA?
- Quins tipus d"agricultura estem comparant? -
- On es troben?
- Quines son lesseves característiques?

- PER QUÉPASSA? . " -
- Per qué I'agricultura que practica el Sr. Ramírez té les característiques'
que hem indicat? . I
- Per qué ¡'agricultura que practica el Sr. Bignault té les característiques
que hem indicat? . • . -

- QUINES SON LES RAONS?.
J - Quines raons expliquen la situado de Pagricultura que practica el Sr.

Ramírez?

Quines raons expliquen la situado de Pagricultura que practica eis Sr. •
Bignault?.

- QUE PENSES? '
- Quina és la teva postura davant de la situado de I'agricultura
representada peí Sr. Ramírez?
- Quines solucions creus que es podnen aplicar per solucionar els problemes

. que comporta aquest tipus (¿'agricultura?.

15 '.'" d.'ESO 2n trimestre



ÍES .RAMÓN CASAS I CAÜBO
PALAU-SOLiTÁ í PLEGAMANS '
CURS 2002-2003
DEPARTAMENT DE CIEN CÍES SOCIALS

FITXA D'AUTOCORRECCrÓ D'üNTEXT SOBRE L'AGRICULTURA i)

T1TOL: Expressa clararnent que parlarem de dos ¿pus d*agricultura
i indica quines son
Hem indica! a Pinici del íext que parlarem de 1'agricultura de mercal
i de subsistencia
Hem indicat les caracterisriques:

Especiaiització/ ao especialització
Mercat/autoconsum
Alt rendiment/baix rendiment
Tecnología avancada/tecnologia rudimentaria
Nombre de trebaüadors/explotació familiar .
Producció elevada/producció. baixa

He explicar que el Sr. Ramírez no té diiiers per invertir en tecnología
¡ per tant no pot desenvolupar la seva agricultura
He explicat que el Sr. Bignault aconsegueix beaeficis i pot invertir
en ta seva agricultura.
He explicar la reiadó entre ei tjpiis.d'agricultura i el país en el qual
es desenvolupa
He aportar idees útils per solucioaar els problemes de ragriculrura
de subsistencia
El text está correctament estructurat

He revisa! Topografía i la punfuació

SI NO Completar

!

¡

! i
I

!

1

-



JUST, UNA QPGO DE CONSUM, UNA OPCÍO OE JUSTÍCIA

Í A - 1 4 ,LES NOVES LO.CALITZACIONS INDGSTRIALS O

Moltes vegades, quan comprem un objecte, algunes de les seves peces han estat
fabricades en paísos diferents. Es e! que s'anomena «deslocalització de la produc-
ció». Encara és difícil.trobar empreses transnacionals que transfereixin ai Sud tót eí
cicie de producció d'un objecte de consum. La tendencia és mantenir al iN!ord la
fase que requereix molta tecnología i transferir ai Sud ¡a que necessita molta má
d^obra, encara que aixó en aiguns paísos es va modificant progressivament.

Observeu ai dibuix quines son-les fases que es donen ais paísos desenvolu-
pats i les que es donen ais paísos subdesenvoiupats. Penseu quines poden
ser les causes d'aquesta divisió internacional del treball. CItilitzeu la infor-
mado de! gráfic per explicar aquesta divisió del treball i ompliu'la graella.

Fabricació-(Guatemala) Botons (Hong Kong)

Disseny (Franca)

Confecció (Haití)

(Estats ünits)

Font: Sud/Mord: Muova Alleanze per la Dignitá de! Lavoro.

LA JERARQUÍA DELS
SOGS AL MÓN •

Milers de
dólars per any

/ Enginyer

Operari
especialit-a;

Conductor
d'autcbús

Paleta

Operaría de! textil no
ssoecialíizada

ront: Sud/Mord: riucvs Alleanze per ia

*Mtfg^^^



\** QUADESN 0£ TREsAll

F A S E s ' P R O D ü ' Í D E S E N • ' " " • ' .-
E L S P A i S O S D E S E N V O L Ü P A T S

FASES TRÁNSFERIDES ALS ,
PA'ÍSOS SUBDESENVOLÜPATS ~:

LA NOSTRA OPINIÓ SOBRE LES CAUSES D'AQÜESTA DIVISIO ... ""
INTERNACIONAL DEL TREBALL ;" • . •

Analitzeu aqüestes vinyetes.

NORD
o

• MECANITZACIÓ

MENOR COST DE TRANSPOR*

COST DEL D1NER

COSTDELLETRES

SUD

MÁ D'OBRA A BAIX PREÜ

LLEI ANT1SIND1CAL

GARANTÍA DE REPATRíACIO
DEL BENEFÍC1

EXEMPCiÓ FISCAL

LEGISLAC1Ó AMBIENTAL
INEXISTENT

ABSÉNCIA DE LLEIS
LABORALS



.QUAOERN DETRES.-.LL

Llegiu ei text següent i subratlleu les idees noves que encara no havien
sortit i que expliquen el fenomen de la deslocalització de la producció a
escala mundial.

LA DESLOCALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

L'economía mundial está .experimentant un procés de globalització que s'está
manifestant en l'increment de les relacions internacionais i que. es concreta en
el desenvolupament deis intercanvis de productes i de servéis a escala mundial
(facilitat per a un extraordinari desenvolupament deis mitjans de comunicació).
en l'increment de la col-laboració entré paísos per a.laproducció i la comercia-
lització de'próductes,. i en lainternacionalització deis" organismes financers;. .

Aquesta- globalitzációde I'economía empeny les empreses a aprontar els avan-
tatges comparatoisde cada pais. Per aixó una part de les empreses cleíspaisos
industriáis exportares séves'áctivitats a altrespaTsos'subdesénvqlupáts..•_•''."-"> -..

Les raons que expliquen aquest fenomen 'de desíocalitzacío'de^leVáctivitáts'
economiques al Tercer. Món son essencialment:; ': \7 ¿y \--^:^-¿^{\.'-\;.i0, •-.••.

• La globalització de l'économia que condueix a I'espécialifzáció "áefsp'áTsós
subdesehvoíupats'd'acord amb els..costos de producció-.i al naixernent de
nóves^ regles directores del comerc;internacionaI.Y:/.^;:;,/;..'7V;^.;,:-..-. •' •

• La reducció deis costos de transport eri general:..-• ;¿-:;.;- "j . ;^^^^••;"•: . . •. '¿'
• El perfeccionament' de les tecniques i .els mit]ans-de. comunicació,

especialment de lá informática. •: r'"•'••'/ ••J-<.'.:--'.
• La utilitza'ciód'una má d'obra cada vegada més'qualincada,. pero "amb un
. -.sajari molt mes baix queals paTsos desenvolupats. ". ; s ; " •• .;.;..---;.-'_:
• Impostós i taxes redu'ides onuí-les ais-paTsosid'acpllida-.;.t;;;^;J^r;cU;:.v;^'."'

••• • Reqlámentacions poc-éstrictes en máteriés':d'brqánEtzació'.'síndical o d'inv-

per' p'árt de les empreses^^e^áls^paTsps^ del
o limitat..-•'.'~\̂ ĵ'î ^^^Wp^- .̂fX.' .' '.'".

.; pácte'meciiambientálr;' 7,

.• La recerca'.de'n.óús'.rñercats
' Nord tehén el mercát saturat



COMERC; JUST, UNA OPCIÓ DE CONSUM, UNA CPCIÓ DE JUSTICIA

Anem a tancar ía nostra planta a CJSA
i la traspasem a-un país

...on no ni ha impostos. ni regularitzacions.
ni sindicáis. I la gent trebaila per no res.

Ciar, a aixó li dic
lliure empresa

Quins son eís motius pels quals aquest empresari voJ traslladar la seva .empre-
sa? Algún d'aquests motius coincideix amb els que vosaltres havíeu plantejat
com a possibles causes de la dívisió internacional del treball?



IMS Kninoii Casas i Cmbó
I'almi- Solidé i I'Icgamntis
Cu rs 2002-2003
Dcpnrhimcnt de Cténcics Soclnls 3r ESO

LA LOCALITZÁCIÓ INDUSTRIAL: L'EMPRESA NIKE

DKSCIUI'CIÓ
- Qué es Nike?
- A qué es dedica?
- On es sitúen les seves
fabriques?
- Treballen nens en aqüestes
fabriques?
- Quant cobren c!s
treballadors de Nike?
- Quins son els ingressos
anuals de Nike?.
- Quina es la situació laboral
deis trebafladors?

KXPLICAC1Ó
- Per qué Nike sitúa les seves
fabriques en paísos
subdesenvolupats?
- Per qué hi lia tteball infantil
en aquests países?
- Per que els seus sous son
tan baixos?
- Per qué hi ha aquesta
diferencia entre els SOLÍ del
treballador i el preu final de!
producte?
- Per qué la situació laboral
deis treballadors en aquests
paísos és tan dolenla?

•IUSTIFICACIÓ
- Quins son els responsables
d'aquesta situació
d'cxplotació laboral?
- Quina relnció lii ha entre
l'explotació laboral i la
confrontado paísos rics i
pobres?
- Quines son les causes
profundes de la situació de
pobresa deis paísos del
Tercer Món?

ARGUMENTACH
- Quina és la nieva opinió
sobre aquesta situació?
- Quines son les raons per
expressar aquesta opinió?
- Quines solucions es poden
proposar?.



IICS Ramón Casii.s i Cnrbó
l'alnu- Solitft i I'lcgnniíins
Curs 2002-2003
Dcpnrtflnicnt de Ciencics Socinls 31 aso

LA LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL: L'EMPRESA NIKE

DESCUlPCíÓ
-Quin és el problemn?
- En qué consisteix?

EXPLICACIÓ
- Explica quépnssa?
- Qnins tipus de causes
iiilcrvenen?
- Quines conseqüéncies té?
- A quius collectius o gnips
lunnans aféela?

JUSTIF1CACIÓ
- En quines teories o
coneixemenls es fonnmcnla?
- Amb quinaproblcmntica mes
global lé a veute?
- Quines son les canses
profundes?

>

AHGUMENTACIÓ
- Qué en penseu?
- Quines raons justifiquen el
voslie punt de vista?
- Quines solucions o
allernatives pioposeu?

-



ÍES RAMÓN CASAS I CARBO Departament de Cit-ncies Socials

QCIANT E QUÉ ES QGEDA EL SÜD?
. Quan comprem productes no solem píantejar-nos quin és ei recorregut que fan fins
que arriben a la botiga. Molts productes, tant siguin matéries primeras c o n pro-
ductes elaborats. venen a vegades de nnoít liuny i han passat per diverses mans al
llarg d'una serie de processos. Cada un d'aquests passos afegeix un valor al pro-
ducte. Molts pa'ísos subdesenvolupats teñen una participado mínima en els costos
fináis del producte i, conseqüentment. obtenen poca riquesa.

íg|§ Reprodueix ¡és informa-
cions del gráfic a la gra-
ella i calcula quin per-
centatge total es queda
al Nord i quin, al Sud. El
gráfic mostra la descom-
pósició de!s costos que
intervenen en el preu fi-
nal de! plátan. Observa
que les multinacional
teñen una gran partici-
pado en la concentrado
de la riquesa que genera
aquest cultiu tropical.

COMPOSICIO DEL PREG DEL PLATAN

Font: Centro nuevo modelo de desarrollo. Caria ¿i un ccnsunüdor
del Norte, Acción Cultural Cristiana. Madrid. ¡995. •

. NORD

•

%

—

TOTAL i-

SOD

j" %

i •

• TOTAL .. ;

En el cas del plátan. has p.ogut comprovar que el Sud. ¿ona idónia per conrear-
lo, participa poc de la riquesa que.en genera la producció i la comercialització.
Pera ara veurás un exemple mes favorable per ais pa'ísos del Sud. Alguns países
han acceptat que per a la producció i-comercialització del te s'hon de donar unes
condicions justes. ^ — _ — . — — ^ - ^

í4 3r d'ESO -n trimusire



IKS RAiMO-N CASAS Í C A R B Ó de Cieneies h-
Llegeix el text següent i enumera a la graella tots els aspectes que es teñen
en compte per al comerc just del te.

CRITERIS DEL COMERC JüST

Preujust
En el preu just. els'preus pagats han de cobrir com a mínim eís costos de pro-
ducció i oferir un marge addiciona! per miilorar les condicions de vida i de tre-
balt i invertir en ei futur. (Aixó inciou, entre altres coses, ia conversió a l'agricuí-
tura biológica i programes d'educació i formado per ais petits productors).

Relacíó a Uarg terminí . . ".
• Els productors son molt vulnerables a les fiuctuácions imprevisibles del comerc
.internacional'del te. En principL les ofganitzacions.de comerc just mantenen

- relacions comerciáis a Uarg termíni,' per la qual cosa els productors poden planí-
ficar_arrib. seguretat. Així, poden elaborar programes de desenvolupament so-
•cial o.decónversió al cultiaorganic rfixar-se'objectius a llarg termini.

Les organit¿acjons_ de cqmérc;just prefereLxen.qúe l'envás es faci al país d'ori-
•gén:'D"aquestá manera,'éls'prodüctors;reben'.ua valor afegit i creen nous llocs
de'treball.^Per a leV'orgáhitzacions^amb qué trebáltá e! comer? just europeu,

-,áquestá,"mesüra és'partícularment important: no es conformen a ser només els
•proveídórs d'úna materia, primera que se soPtransformar/barrejar i envasar ais
' p a T s o s i n d u s t r i a l i t z a t s . ' •-" - ..-"-"-•,; • . ^ •"-;.. /«• • '•.-.

Creus que aqüestes noves condicions servirien per incrementar !a riquesa del
Sud? Per qué?

* Si apliquéssim e!s criíeris del te a l'exemple de! platan, com creus que es modi-
ficaría la composició de! preu?

COriDICíOhiS DEL COMERC
JCJST DE TE

j MODIF1CAC1OMS DE LA
j COMPOSICIÓDELPREü
! DEL PLÁTAM

o r (i*USO 2n triincstrt1



I ES. RAMÓN" CASAS. I CARRO Dtfpartument de Ciencies Sudáis

A-U EL PROTECCIONISME DEL NORD: EL SUCRE -

Ei sucre: a diferencia del café i d'aitres productes agrícoles que només es conreen
ais pa'isos tropicais, pot obtenír-se de dos conreus: de la canya de sucre, en el cas
deis pai'sos tropicals. i de la remolatxa sucrera, en el cas deis paTsos temperáis.

Actualment, el mercat mundial de! sucre está sotmés a canvis molt forts. En
menys de 20 anys la Unió Europea ha passat de ser importadora net a ser exporta-
dora de sucre. El proteccionisme de ¡a Unió Europea pe! que fa al sucre de remo-
latxa -dumping- i rapando d'edulcorants artificiáis han provocat que e!s preus del
sucre al mercat mundial siguin baixos i inestables. Segons ia ClfiCTAD, eis preus
mundials del sucre de canya pujarien en un 46% si se suprimissin totalment tes
polítiques proteccionistas.

Fíxa't en les dades del quadre següent i contesta íes pre'guntes:

Cuba

Fidji

Maurici

Tailandia

Filipines

EXPORTACIÓN DE SCJCRE
• SOBRE EL TOTAL

D'EXPORTACIOMS

.74,7%

51,9%

.. 34%

3,3%
1 1 0 /

1,1/0

N5 DE CAMPEROLS QUE
TREBALLEN EN LES • '
PLAfiTACIOMS

480.000 .

. 43.000

72'.000

í.300.000

353.000

Foni: Adaptado de: EUROPEAS FAiR TRADE ASSOCiATiOM: Acuario cíe- comercio justo. Maastrichi. Holan-
da, 1995. • .

Cuba, Fidji i Maurici teñen una economía depenent del conreu del'sucre; eis
altres tres paTsos, amb una participado baixa ai mercat mundial, teñen moites
famíiies pageses dedicades a ¡a canya de sucre. .

* Quantes persones de! Tercer Món ss veuen aíectades^negativament per ia baixa-
óa del preu deí sucre? (suma el nombre de camperois de la columna de ia drena
i multiplica'] per 5.)

Quins paTsos en resulten mes afectáis?

3rd'ESO 2n trimestre
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| | ¡ j | ¡ | Liegeix atentament ei text següent ¡ respon les preguntes que trobarás a
continuado.

Finsal'any 1993. Cuba era e! primer país expor-
tador de sucre: 7.2 miüons de iones sníront de 5
miiions de.la Unió Europea. E! conreu del sucre
havia creatuna economía depenent: represen-
tava ef 75% de totes les exporíacions de! país ¡
donava feina ai 20% de ía població activa.

Abans de 1359, Cuba exportava ais EUA la ma-
jor pan de sucre, pero després de l'enderrccamení
de Batista i de la revolució de Fidel Castro es van
trencar les relacions'económiques amb els Estáis
Uniís. 3s Esíats Units van propiciar i continúen pro-
píciant ei bicqueig de 1'eccnomia cubana.

Grades a ¡a política de blocs, Cuba '/a poder ven-
dré la seva producció sucrera afs paisas de Test
duraru quasi rrenta anys (de 1S60 a'1990): 4 miii-
ons de iones a ta URSS i 1 milió ais altres paisas.

La desaparició de la Unió Soviética ha com-
portat conseqüencies económiques desastroses

per a l'economia cubana, en desaparéixer el
tráete comercial preferencia!'. Aixo ha prevocat
una feria dísminució de la producció cíe sucre:
de 4.2 miiions de tones el 1994 s'ha passat a
3.5 el 1995.

Aquesís darrers anys, l'empobriment de l'eco-
nomia cubana a causa d'aquest descens ha es-
tat molt fort. Malaities. desnutrido i fam han apa-
regut com a conseqüéncia, en parí, de i'enfcn-
sament del sucre cuba ai merca; internacional.

Aciualment. hi ha un accrd entre els paísos sig-
nants de ia Renda Uruguay i ei GATT quanc a
producíes agrícoles d'ímportació, que afecta po-

. sitivament si sucre deis paisos íropicals. Europa
s'ha compromés a recluir ei proteccionisme so-
bre ia remoíatxa i a disminuir les exportacicns,
pero Cuba, en pertányer al bloc de l'est, no és
un deis paísos signants i no'se'n beneficiará.

Font: £!aborac¡ó propia.

Quin anv va caure e! mur de Berlín?

Des de quin any comencá a disminuir l'exportació de sucre a Cuba?

Quin aspeets de la política de! GATT afecta negativament ei sucre cuba?

3r d'ESO 2n trimestre
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. Globalització alternativa
En principi, la globalització económica «sona bé». ¿No estem orgullosos de poder desplacar-

nos en poques hores a paisos remots o de la rapidesa amb qué circulen les noticies a través del
planeta? ¿No som conscients que vivim en un «veinatge universal» que cal conservar en el seú
conjun't, perqué qualsevoí desastre ecológic, per lluny que s'ésdevingui, ens pot afectar a tots?
La globalització económica seria una dimensió mes de Tactual interdependencia planetaria.

Ara bé, quan s'aprofundeix una mica en aquest sistema, predominant en els darrers anys,
apareixen els mals que amaga i les sevés funestes conseqüéncies. N'esmentarem tres
exempies:
• En rúltima década, els Üesequilibris económics entre els paisos desenvolupats i

subdesenvolupats han augmentat de manera escandalosa.
• En el nostre món desenvolupat, les persones que no teñen la preparació o la capacitat

suficients per produir i competir queden exclosesi marginades. Els diners i el mercat ho
dominen tot.

• Cal produir i, per tant, cal vendré i consumir. Vivim en una societat de consumidors la
voracitat de la qual no té límit. Davant aquest consumisme, els recursos de'la natura
s'esgoten i el nostre planeta se'n ressent. •

Molts afirmen que la globalització económica superará aqüestes dificultats i que és l'únic camí
en el món actual. Aixo no obstant, enfront d'aquesta mena de pensament únic, agressiu i.
deshumanitzador, hi ha qui advoca per un model basat en l'austeritat compartida per tots, sota
els principis de justicia social universal i de respecte a la natura.

«Educació para la solidaritat».
Ja tun Sunqu (Cor Gran), núm. 15

Regulacions mundials

Després de deu anys de glóbalització, cada cop hi ha menys dubtes sobre els seus resultats:
el món ha esdevingut cada vegada mes injust. La fissura-enrere els paisos pobres i els paisos

•ríes és cada cop mes gran: l'atur.ha augmentat a"escala mundial i disminueix 1' esperanca que
els nostres filis heretin un món digne de ser viscut. Tot aquell que exigeixi encara mes
desregulació está renunciant al futur. Les persones, i no els mercats, han de governar aquest
món, si és que volem que sigui mes huma. Per fer-ho es necessiten normes. Les empreses
muitinacionals necessiten reguíacions globals. Calen clausules socials i mediambientals
d'aplicado general, així com regulacions mínimes comunes en la competencia internacional.

Retrec ais defensórs de les teories económiques neoliberals i a gran part de les empreses
d'activitat internacional que només aprofitin la creixent globalització en benefici deis seus1

interessos. Eís consorcis es dediquen a jugar al Monopoly a escala mundial. Es fusionen, es
compren o s'absorbeixen indiscriminadament. Els lemes d'aquesta nova economia de mercat
son la desregulació, la liberalització i la flexibilització. Ais protagonistes de la globalització, .

'sovint només eís interessen els mercats i els beneficis, el capital i el poder. El destí deis tre-
balladors no exerceix cap paper per a eils,Vha convertit en una cosa secundaria.

Klaus Z WICKEL, president del Sindicat Alemany de la MetaHúrgia (IGMetalI).
El País (28 octubre 2001)

GEOGRAFÍA 3. PROJECTEAULA ESO. EDITORIAL TEIDE Pág. 238-239



De la protesta a las propuestas
JOSÉ VIDAL-BENEYTO

El Foro de Porto Alegre, se ha convertido en el referente más
significativo de la voluntad de (autotransformación de las sociedades del
siglo XXI. Vázquez Montalbán lo1 ha' llamado "sujeto •histórico del
cambio"-. Y esta es la propuesta básica de Porto Alegre: la de ser 'un
actor plural y mundial, pacífico y combativo.
Un actor que quiere conjuntar causas y fuerzas -el proletariado y su
lucha contra la explotación, las afirmaciones nacionales oprimidas las
minorías sociales marginadas, la expoliación del planeta, la premoción
de la paz y La seguridad de los pueblos y las personas la protección de
lenguas y culturas y un gran etcétera- y sumar legitimidades
emancipadoras-comunistas • anarquistas, ecologistas, .socialistas,
feministas, nacionalistas, activistas de la paz, demócratas, radicales,
defensores de la igualdad sexual, etc. - 'sin reducirlas n'i
jerarquizarlas. • '

Las propuestas, imposibles de mencionar aquí corresponden en su gran
mayoría a los ámbitos temáticos siguientes: derechos humanos, cívicos,
sociales, ecológicos y . culturales; creación de estructuras
institucionales globales de debate, "representación, legislativas
judiciales y de Gobierno; control de la especulación financiera: tasa
Tobin y supresión de los paraísos fiscales; lucha contra ,1a corrupción,
política y autentificacion de la democracia; cancelación de. la deuda,
desmontaje de la ideología de las instituciones financieras
internacionales y su inmediata reforma; establecimiento de convenios'
internacionales de carácter vinculante para los grandes problemas
mundiales así como de mecanismos de condena para quienes los infrinjan o
se nieguen a suscribirlos.

EL PAÍS, martes 5 de febrero de 2002

General Forum. Workshops." Forum 12-11-2002
LLAMAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOC SOCIALES EUROPEOS.

Procedemos ce movimientos sociales y ciudadanos de todas las regiones de
Europa. Mos hemos reunido en Florencia para expresar nuestra oposición a
un orden Europeo basado en el neoiiberalismo y el poder de las
corporaciones transnaciohales. Un modelo mercantil que atenta contra los
"derechos sociales de ' las trabajadoras y trabajadores, genera
desigualdades sociales, oprime a las mujeres y a las minorías étnicas y
los inmigrantes. Un modelo que produce la degradación del medio
ambiente, las privatizaciones y la inseguridad en el trabajo; y en.el
que los países poderosos intentan someter a'las economías de los países
pobres, negándoles el derecho a . decidir por s_í mismos cu futuro. Un
modelo, en definitiva, que impulsa la guerra.

Luchamos por crear un mundo de igualdad, con derechos sociales y que
respete la diversidad, un mundo en el que la educación, el trabajo con
derechos, la sanidad y la vivienda sean derechos reconocidos para todas
y tocos; 'un mundo con derecho a consumir alimentos sanos, un mundo sin
pobreza, sexismo y racismo. Un mundo sin guerra.

Contra neoiiberalismo; Contra la guerra; Contra el racismo;
Por los derechos y "otra Europa"; Contra el patriarcado.
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¿QUE ES el Movimiento de Resistencia Global?
El Movimiento de Resistencia Global (MRG) o ' "
antiglobalización es un fenómeno "internacional que
aglutina a multitud de grupos, asociaciones, sindicatos
y partidos políticos de todo -el mundo. Todos estos
colectivos se caracterizan por su diversidad'
(estudiantes, anarquistas, homosexuales, hackercs,
ecologistas, neohippies...) pero tienen en común su
rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico
impuesto por el neoliberaiismo.

¿POR QUÉ surge?
Surge como respuesta~a la mundialización impuesta
por ios grandes organismos financieros y políticos y
las multinacionales que ejercen el control sobre las
instituciones y cobre la sociedad. Se resisten a aceptar-
la actual situación y luchan para evitar que los países
ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿CONTRA Quiénes luchan?
Contra los grandes organismos económicos, como el
Fondo Monetario Internacional y La Organización
Mundial del Comercio; contra las grandes entidades
financieras, como el Banco Mundial, contra las
compañías transnacionales; como Adidas, Nike y
McDonals, a muchas de las cuales acusan de
enriquecerse explotando a menores y contra los
grandes poderes,fácticos responsables del abismo que
separa la los estados del Norte y del Sur.

¿PARA QUE se movilizan? ' --- L

Para lograr una sociedad más .justa y un reparto
equitativo de lá'riqueza, potenciar la democratización y
el pluralismo de las instituciones y limitar el poder de
las multinacionales y los grandes grupos financieros.
Entre sus objetivos prioritarios figuran la condonación
de la deuda de ios países pobres, la defensa de los
derechos fundamentales de las minorías y de las
poblaciones más desfavorecidas y la protección del
medio ambiente.
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podemos señalar los siguientes lugares comunes
para los activistas antiglobalización:

Un mundo más justo. Uno de sus puntos de
partida es la denuncia de una situación injusta en el planeta. Afirman que en
estos momentos existe tecnología y avances científicos suficientes para • que-
todos tengamos una vida digna Ir más equitativa, pero la falta de voluntad
política y los intereses económicos para administrarlos correctamente -lo impide.
Para ellos el último informe del Banco Mundial confirma esta" situación: desde
1987 el número de personas'que vive con menos de un dólar se mantiene en torno a
1.200 millones y el factor de desigualdad entre países ricos ' y pobres sigue
creciendo (la renta de los 200 hombres más ricos del mundo es superior a la de
2.000 millones de personas). ^

La condonación de la deuda externa. Todas estas organizaciones defienden que las
deudas que los países pobres -tienen contraídas con los ricos cercenan las
•posibilidades de desarrollo de esas naciones. Por eso, defienden que a nivel
mundial se condonen dichas deudas.

Instauración de la Tasa Tobin. Su principal defensora es la organización ATTAC,'
y consiste en gravar cualquier operación financiera internacional de carácter
especulativo' Su puesta^ en marcha y administración posterior supondría el
embrión de un sistema fiscal internacional y, por tanto, el inicio de un
probable sistema global de redistribución de la riqueza.

Las instituciones internacionales como enemigas. Según los antiglobalización,
existe un déficit "democrático en las instituciones internacionales, que se
sitúan al margen del control ciudadano aunque toman medidas que afectan
directamente a las personas. Por eso, el fMI, el 3anco Mundial, la Organización
Mundial de Comercio o el G-8 son sus enemigos más habituales.
Además, acusan a ios gobiernos de ceder ante las grandes corporaciones
multinacionales, que son las mayores beneficiarías del diseño de la política
económica mundial. >

En contra del neoliberalismo. implantación de un sistema ultraliberal basado en
el comercio sobre todo ]o demás, que se olvida de los efectos negativos sobre el
medio ambiente, y del coste social de las reformas económicas inspiradas en
ese modelo. . • .

A la cara de las multinacionales. Los elementos más radicales del movimiento
anfiglobaiización tienen a las empresas multinacionales como uno de sus
objetivos preferidos. En su opinión, ios McDonaids o las grandes hipermercados
representan al poder.globaiizador que oprime a los desfavorecidos en ios cinco
continentes.

Protección del medio ambiente. Los niveles acordados en la Cumbre de Kyoto no-
son mas que un mínimo para ios antiglobalización, que defienden que para luchar
contra el cambio climático deben imponer medidas aún más curas contra las
emisiones da C02.

Defensa de los derechos humanos y pacifismo. A pecar de que los signos externos
más elocuentes hablan de grupos radicales viólennos que azotan las calles de las
ciudades donde se Celebran cumbres• internacionales, los antiglobalización se
manifiestan en principio como pacifistas y como defensores de los derechos
humanos en todos los lugares; del mundo. También defienden,
solidaridad como principio básico de toda acción.
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El president brasiler aposta per la creado d'unfons internacional
Redacdó

axvoi

El president del Brasil. Luiz In-
icio Lula da Silva, va comptir
ahir amb el que havia promés i
va portar a Davos la ven deis
mis febles, demanant la cons-
trucrió urgent d'un "nou ordre
económic mundial" que acabi
amb la pobresa-i fomeno la
pau. "U tam no poc esperar", va
remarcar Lula ais man di taris i
economista reuníts a [a locaii-
tat su lisa de Davos en el marc
del Fóram Económic Mundial.

El día abans havia explicat aJ
Fórum Soail per qué havia de
ser present a la día deis pode-
rosos; "Cal dir a Davos que els
nens d'Europa mengen cinc
copí ti día. mentre que hi ha
pobres que passen cinc diej
sense menjar". Per avanzar en
el cami de la 6 ¿'aqüestes desi-
guatuts, el president brasilera
proposar ahir 'la constitució
d'un fons mundial formal peb
pliíos del G-7 -eli mes indus-
trialitzats del planeta- i esti-
mulai pels grans inversors in-
temarionals". Aquest fbns. va
explicar, ündna com a gran

. objectiu "lluitar contra la mi-
léria i la íám al Tercer Món".

Fffb 1 nó panules
Lula també va aprontar la

jeva intervendó. segurament la
méi esperada del Farum Eco-
nómic per defensar el Uiure
comerc. pero un Uiure cometí.
va voler deLtar ciar, que "es ca-
raneritzi per U redprodtat".
En aquest ¡enúL va explican
*EU nostres esforcos exporta-
don i les inversions en tecno-
logía no servirán de res si els
paisos (egueixen predicant el
lliure comerc i practican! el
protección LSme. de manera que
les bnrreres ens continuin un-
pedint que ;1 que produim ar-
ribi a altrcs mercats". Lula se
jumava d'aquesta manera a les
denuncies que en la mateixa
direcriri han fet altres presi-
denti llatino-imericans pre-
icnts a Davos. com ara el perui
Alejandro Toledo.

Conrínuant amb la idea del
necessari can vi en l'ordre eco-
nómic mundial. Lula va expli-
car que "les CTanirormacions
han de pausar també per un
increment de disciplina en el
flux ile capí tais, que es despla-
cen pci món obeint a jimpies
rumore i a especuladons suí>-
jecrives. que no teñen cap ti pus
de fonamiüit real". Finalmenc.
t.imtw va fer una ciara aHusió a
la possibic picrra contra I'Iraq
-un deis temes mes comenuts
aquests dies a Davwi-, i va de-

manar que "es primin cls valors
de l'humanisme en les relaci-
oni entre pobles i paj'sos".

"EU que es troben en aquesta-
muncanya mágica de Davos
han de mirar el món amb uns
al tres ullf*. va condoure Lula,
tranjmetent a Suíisa l'esperit
de Pono Alegre. Molts alter-
mundialiítes -«aqueta que •
1 "han posat elj mateuos and-
globaützadon perqué reflecteix

mifJor la seva ñiosoüa. que no
está en contra de la globaliiza-
rió sino que aposta per un mo-
del diferent. mes just i iguali-
tari- han o í tica t el president
brasiler- per partid par en els
dos torums. Eli. pero, defensa
que éi necessah estar també
preaent a U (robada d'econo-
mistes i pob'dcs per fer-toj arri-
bar predsament aquest missat-
ge de canvi.

Durant la seva intervendó al
fbrum económic eí president
brasiler va ser ovadonat en di-
verses ocasions. No només
aquests aplaudimentf' demos-
tren que la cimera económica
está sent aquest any mes sensi-
ble a les demandes de mes
consdenriadó en ven els pro-
blemes del Tercer Món. Ahir
tnateix. un grup d'importan o
dírectius van consensuar un

document que insta els liders
polines a impulsar el dele de
negodadoru mulólaterals de
comerc Uancat a Doha. El! em-
presaris afirmen que "la reduc-
dó de les barreres aJ comer? i i
les inversions a un ritme con-
venient pot ser vital en l'estra-
tégia de disnünució de la po-
bresa*. a que demanen ara a
Porto Alegre és que les paraules
ej converteúdn en realiUL

Lula da Slhra durant la irva inzenrenaó al Fórum Econimic Mundial de Davos

El Fórum Social denuncia ei control
comercial del Nord sobre el Siid
La xarxa 'El món no está en venda' es manifesta contra VOMC

Sandra Binad eras

foirt UEEIE

A la meitat de les persones
del món la lluita diaria per
poder menjar els hauria estat
mes íadl si, en Uoc d'haver
nascut persona, fossin una
vaca europea. Almenys, tin-
drien molt mes njuts de la
UE. ja que eí prcssupost cu-
ropcu destina 2.2 euros per
dia 3 subvencionar la rnanu-
lenció de cada vaca que entra

en els seus programes, men-
rxe que mes de 2.500 milions
de perdones al món viuen
amb menys de 2 euros a! día.
Aquesta és una de les absur-
diuts que denuncien desenes
d'entitats en ['informe anual
de Social Watch que s'ha
presenta^ al Fórum Social
Mundial de Porto Alegre.

Les desigualtats que pot
provocar l'acmal política de
subvendons agricolci deis
paisos amb mes recursos, com
els Estats Units o la' UE. son

una de les principáis critiques
que lan les enriiau repreien-
tades al Fórum. i ahir desenes
d'.iquestes entitats es van unir
per comentar la campanya H
mon no ata en vendo.

SutTvandom agneates
L'objectiu prindpal és im-

pedir que l'Orpanitiadó
Mundial del Comete |OMC|.
que regula les relacions co-
merciáis de la meitat del pla-
neta, pugui seguir funcionan!
com finí ara. Una de les criti-

ques prindpali és que permet
les subvendons. agricales al
Nord que perjudiquen els mi-
lions d'aericultora" pobres del
Sud. "L'OMC s'ha de reformar,
perqué les dedsions que pren
s'apliquen en tots els paisas, i
un pais que vol oposane a un
acord no té prou capadtac per
fer-ho*. explica 1 rAVUI.Lori
Wallach. una de les activistej
contra I'OMC mes conegudes
ais Esuts Units i que trcballa
des de l'organització Public
Q tiren.-



al fórum alternatiu de
Protestes al carrer i densos debuts anüglóbaluzado

Redacció
PORTO ALEGRE

El Fórum Social.Mundial es va
submergir ahir en densos de-
bats sobre.com construir un
món millor, va mantenir la
seva cara combativa amb pro-
testes del grup ecologista Gre-
enpeace i- va comentar a es-
coltar veus divergents en.el
seu propi si.

Després de la festa amb qué
es va inaugurar el dijous el fó-
rum contra la globalització, al-
ternatiu al Fórum Económic
Mundial que se celebra al 'ma-
teix temps a Nova York, ahir es
va obrir la primera jomada de
discussions sobre assumptes
diversos i espinosos de la reaii-
tat internacional.

Negres i feministas
Passada la ressaca-d'una nit.

de rock i pop que va tenir'els
nens del carrer i aJ cantant uru-
guaiá Daniel Viglietti entre els
seus pro cago nistes. en el Fórum
Social es va parlar ahir de deute
exterior, comen; internacional,
economía solidaria, drets deis
negres i lluites feministes. en-
tre d'altres temes.

A la taula sobre el deute ex-
terior, la discussió va ser fácil i
tots els participants van estar
d'acord que "ni es pot ni s'ha de
pagar". .

Segons es va concloure, els
carnins per ais paisos endeutats
son á penes tres: declarar una
moratoria general, aconseguir

una condonado negociada o
aconseguir que el deute siguí

. reinyertit en projectes socials.
Un deis participants en

aquesta taula va ser e! belga
Eric Toussaint. coordinador del
Comité per á rAnuHació del
Deute del Tercer Món. que va
defamar la idea de la condona-
do acordada sense deixar'de'
banda un possible acord inter-
nacional.mitjancant el qual els
paisos endeutats senzillament
deixin de pagar al matebc

' témps.
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CUMBRES DE DAVOS Y PORTO ALEGRE

Organizaciones que acuden a la cumbre de Porto Alegre

MOVIMIENTO 0 6 CONTESTACIÓN GLOBAL

• Reelalm Ihe Sirtels [fiemo Unido!. EsM en la o«Os de toj movimientos
ffcolorjisEas radicales y pr6x irnos a la cu llura liberta na.
• DAN [Direcl Action NaingA), IEE.UU1. Coordina las movimientos
«iludían illas, oro. anu aciones da entrama izquierda y grupos tturquistai.
- Ctntros I O C I I I K Italiano* (llalla). Junto con el movirnientg onupa espartol
«•penmenian la autogostron incluso un la comunicación.
• Movimiento Oe Resistencia Global (Esparta). Agutina gruoos
i Wwrmduoi QU* luchan contra la gloDalmoún neoliberal.
• Puolle CIMicn |EE UU). Caaoo en 1971 por el abogado Raen Naaer.
g i la asoclacn!" rn*i giwx)* d« oetensa de los
consumidores * cuan» con 100.000 miembros.
• Thtro World Natwork (EE UU). Es uno de tos mis rríooflames centros
4a >w*stig3cicnei alternativas, y delienee a mefmdo La voi del Sur
?n lai uranOea corrteftnciaj miemaoorHil«.
• Focui on Ihe Global Souin (Ta4anrjla|. Es uno ds ios itim- iank i
acbvos de A w , y cuerna QOÍI un equipo d« inas 15 personas.

0NG HUMANITARIAS Y DE OESAAROH.O

• ROM (Iniemacionall. Pmviíaa en 192!. La FwjeraciOn
internacional 08 *oi Dírecno» OH Homore prewon» .
i Eslsoo» y ftrBDreias o»'* auí acHjuan los Oerecnc!
i Ocia tes y sconúrmeos.
• Amnlula Inicmaelonai (Iniernaoonai). En 2001,
! j unjiniiacton anuo oloaimante *n la batalla Bor los
-jeróenos iconóHiteoi v loc ia l í j moOiftando sus-=5i3tuios
• O i l t m (Inia(nanoniil). Disoona de enonyei meOios gue
•nvlínB en Ofogramai Oe luc^a corara la ocoreca.

SIMOICAIOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

• Marcn* Europea contra el Paro |UEL ArjruQS 3 un,

• Sindicatos alttrnatlvoi o da Dais (Francia, I ¡alia y Espartar
£tG->n. COQAS, CGT.
• Sindícalos liadlclonalaa (Brasil y EE UU). CUT. AFL-C10
• CISL (Internacional) La Co^'wJeisctón Internacional de
KB'Bí cómbale • 'avw Os la dalanss t)e tas servicios públicos.

ai_*CKBLOC

'íCivos miormales que tienen como noteuna "tucriar .'a
tni la prooiadso" rrwoamí la destrucción He símbolos can
cos y cocnai 01 k^o.

MEDIOS ALTEPN*nV0S

- SimUrJ.it (PrsnciA 4 Llali.ii, 5« aulodefrrw como uns esiruciura fle comuntaoün nltomat
f *irvfl av can <!• l ísonaocn a col*cTivo* de to mas vanaaa (dcsoo ws
arWtasetsTAa ae ^ o Paiar^n ^í ODSorvatnrio critica oo los ir\íOios Acnfnedl,
• fndymeiJli. |nií*rnaconal dff la prensa aHarnairva Oeafla >̂ í novwfnD"» Oc
20CO Cura cuWi' 5«Atl*«,

MOVIMIENTO PARA LA ANULACIÓN • £ LA 0EUOA DE LOS PAlSES
OEL TERCER MUNDO

• Jubllee Sud (Inismacional). Agruuacion ó* m i l de 90 movimttinTos
M I lODJises 0»l Sur.

• CAOTM IBilgtci). El Comne para la anuutciún Ce la Oaufla
Oel lercer munoo anaína y denundi los efectos O* las oolflieas

He nnrt i í j Eiirucmrales en loa plises da' Sur.
• Éurodad(UE). Red que igruoa i ' 1 0NG.

MOVIMIENTOS CONTRA LA ESPECULACIÓN FINANCIERA
V LOS PARAÍSOS FISCALES

dá l . propugna la moosioón de la O » Toom, que oreience
onvar los Hijo* eiMculairvos de car>iai.

Su acción m m comertiOo « i una come jtaobn giocial.
• i l ta i • laver de la apllcaclún Oe la I»»» ToBln (Canadil.
•uva tu» firmioa oor carca de I n i maones de canaúisnsas.

I
MOVIMIENTOS ÜE OEFENSA OEL MEDIO AMBIENTE

Be la Tltrra ilniemaoonal), EíU Dresents en 66 países
Sletrn Club (EE UU). El movunranto ocoiogiila mas amigan.
i* croado *n 1892 y cuanto aciuaimenia 700.000 miemnros,

• GrtentMacc liniarnaacmal). Deaoo nace 30 anos.
Sus móiooos de acoon esoBCíacularsi le nan

assquraOo al leconocimienio an lodo el munOo.
• Lega amDianit platia!, Jugíi un DBfMI Imponame en

M mavUlzBodn con»» al G-B * i Genova.
. NavOinya (lr>flinl Su lldtr. Vandana ShwB, comOala

a >os ÚDM y lai ententes da oíanlas Que prrvaria
a los agricultores nal acceso graiuno a la l smienies.

MOVIMIENTOS CAMPESINOS

• vía earñp«ilna |intemacionBl|,'Caalicion de movimientos
le pegúenos aqncuLioras. Oeuende u soberanía aürrteniarta

y "iclama la relorma agrana en numsrosos oalans.
• Coniederaeldn eamp*ilna (Francia). Miembro de

Via camcenn». Su ildo' es Jos# Bove. de I en sor
neta agricultura sana Irenie a ta comida basun,

• M5T, Movimiento d t los i ln tierra IBrasil). Suenan ow
la relorma agrafía. Entre sus melodos rujum <a

la ocupación Cñ la lierra.

MOVIMIENTOS EN CONTRA DEL BANCO MUNDIAL i EL FUI

• Fitt> ye«» l i enouqn (EE UUl. NapO con ocasión del SO.1

aniveriam osi íM i y Oel Banco Mundial.
Se define coma una organización por la luslcia social.

• Bretlon Wooni P'oitct (Pn-mi Unno|, Esta asooactún
d* nvestiqadoras observa cen lupa

todas las scirviaBOei nm Qanco Munaiai y oel FMI



La glbbalització no és el dolent

de la pel.lícula

A Aquells que realment desitgin alleujar la pobresa de centenars de milions de persones del

Tercer Món haurien de buscar reméis practics en comptes de convertir la mundiaiització o

globalització en el dolent de la peHícula. No hi ha absolutament cap prova que l'acceierada

integració mundial deis mercats arreu del món estigui incrememant la miseria humana. Mes

aviat al contrari. [...] • •

És cert que les diferencies entre rics i pobres son encara molt grans, pero és fals que el

creixement económic només afavoreix els rics i deixa els pobres al marge. .[...]

L/Organització Mundial de Comerc va aturar les critiques a la globalització amb un estudi

que mostra que els paísos en vies de desenvolupament que están mes oberts al comerc —és a

dir. mes preparats per participar en réconomia global— son els que teñen també mes éxit a

l'hora d'atrapar els paísos rics. Els pa'ísos que n'estan al marge tendeixen a debilitar-se. Els

cínics dirán qué les dades d'aquests estudis son esbiaixades. Pero segurament no és res mes

que sentit comú afirmar que com mes gran és la riquesa en metáHic i en especie que es mou

al voltant del món 1 com mes ámpliament es distribueix, mi 11 or per a tots. Els govems no

s'han d'empantanegar en esforcos vans per aturar o alentir la globalització. ja que les causes

de la pobresa i I'exclusió resideixen en un akre lloc.

María LIVANOS CM-FA VI, secretaria general de la Cambra de Comerq Internacional.

GEOGRAFÍA 3. P ROJEÓTE AULA ESO. EDITORIAL TEIDE. Pag. 238

El nostre és un planeta en qué cap individu o país no pot existir en solitari.. La gent i les

cultures s'entrerhesclen cada cop mes formant híbrida; les mateixes icones, tant si és

T.escena d'una pel-lícula com una pantalla d'ordinador. son reconegudes des de Berlín fins

a Bangalore; en definitiva, tots som consumidors d'una economia global i estem

influenciáis pels mateixos canvis polítics. socials ¡ tecnoiógics. 1...]

traduít de: Annan. K., Un mundo con futuro, dins: Anuario El Mundo 2000.

GEOGRAFÍA 3 ESO. EDITORIAL EDEBÉ. Pag. ¡82



AVUI
DISSABTE .2 DE FEBRER DEL 2002
ALFONS QUINTA: Davos (o Nova York) i Porto Alegre

Les certeses - dogmatiqTj.es, cíniques, grolleres, .-interessades- están a
la pallassada de Porto Alegre, . Allí se celebra el que pretán ser la
contraposició a la reunió de Nova York.

La besciesa mes sublim la va propugnar' Jean-Pierre Chevenement: la
supressió del For.s .Mónetari Internacional. Només preconiczar la
desaparició deis bombers podria arribar a ser una bestiesa comparable.

És un honor recordar que Chevenement és un amic i admirador de"Saddam
Hussein: que va dimitir per oposar-se a un escatut mínim per a Corsega;
que va dur a terme una política extremadament repressiva contra la
immigració a Franca, etc. Que sigui un element certament emblemátic de
la reunió de Porto Negre és un honar per ais que creiem que alió és la
cimera de la ximpleria. '. . -

Politicament no teñen, res a fer. Pero incomprensiblement aconsegueixen
un ressó mediátic que és r.efast. El seu enemic és el liberalisme. perqué
de fet no és la Llibertat. El seu referent negatiu son els Estats Units,
perqué, amb'Gran Bretanya, -son el mes ciar referent liberal.

Usen mentides molt genériques. Hi destaca precendre que la globalització
de 1'economía és un element de regressió económica (i també social,
política i cultural).

El cert és que., com va- dir 1'expresident Bill Clinton, en una ' recent
conferencia a la Universitat de Georgetown, "1'economía global ha tret
mes persones de la pobres a, en els darrers tren t a anys, que mai en van
sortir en toca la historia de la humanitat".

Precisament la gran diferencia enere palsos fins fa quatre dies
subdesenvolupats d'Asia (que ara ja no ho son) i aítrés d'África (que
continúen estant subdesenvoíupats) prové del f et que els primers han
assumic la globalització i els alcres encara no.

¿La globaíització ha de ser l'objectiu darrer? Sens dubte, no. Pero és
el camí. La globalització no implica necessariament . un millor
repartiment de la riquesa, com tampoc he garantía la Revolució
Industrial. Pero, en un cas i en I'altre, quedar fora del progrés técnic
i producciu implica que només es podrá repartir pobresa. Aquesta, per
definido', sempre es reparceix de manera impresentable.

Els demagogs jacobins i comunistas que han anac a Porto Alegre fan volar
coloms. Ko ran, en primer lloc, per amagar que ei seu mocor essencial,
la se va prioritat de terminan t. és conservar el poder C\XQ teñen eís
polícics. . . •

De fet, cada dia es veu mes i millor. la pércua de temps cue representa
1' antiglobal i tzació. Haurá escat una forma mes d' ar.ar contra la
Llibertat, contra el liberalisme i contra el progrés
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¿QUE ES el Movimiento de Resistencia Global?
El Movimiento de Resistencia Global (MRG) o
antiglobaüzación es un fenómeno internacional que
aglutina a multitud de grupos,, asociaciones,'sindicatos
y partidos políticos de todo el mundo. Todos estos
colectivos se caracterizan por su diversidad
(estudiantes, anarquistas, homosexuales, hackercs,
ecologistas, neohippies...) pero tienen en común su
rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico
impuesto por el néoliberalismo..

¿ P O R Q U É s u r g e ? . . . .
Surge como respues'ta a la mundialización. impuesta
por los grandes organismos financieros y políticos y
las multinacionales que ejercen el control sobre las
instituciones y cobre la'sociedad. Se resisten a aceptar
la actual situación y luchan para evitar que los países
ricos sean cada vez más ricos' y los pobres más pobres.

¿CONTRA Quienes luchan?
Contra los grandes organismos económicos, como el
Fondo Monetario Internacional y La Organización
Mundial del Comercio; contra las grandes entidades
financieras, como' el 3anco Mundial, contra las
compañías transnacionales, como'Adidas, Nike y
HcDonals, a muchas de las cuales acusan de
enriquecerse explotando a menores-y contra ios
grandes poderes fácticos responsables del abismo que
separa la los estados del Norte y del Sur.

¿PARA QUE se movilizan?
Para lograr una sociedad más justa y un reparto
equitativo de la riqueza, potenciar la democratización y
el pluralismo de las' instituciones y limitar el poder de
las multinacionales y los grandes grupos financieros.
Entre sus objetivos prioritarios figuran la condenación
de la deuda de ios países pobres, la defensa de los
derechos fundamentales de las minorías y de las
poblaciones más desfavorecidas y la protección.del
medio ambiente.
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II contrast entre Pavos i el nou pressupost de Bush

Ahir van coincidir en ei tsmps dues noeícies que poden semblar
contradictóries. En la cimera de Davos. reunida enguany de manera
extraordinaria a Nova York, els presidents de les grans companyies
multinacionais van demanar mes responsabilitats i mes implicació ais
goverp.s per actuar d 'una manera mes ética i solidaria, tai com els
demana a elies la socistat. Les intervencions van oscil-lar entre
aquells que insisteixen que el máxim objectiu d'una empresa continua
sent obtenir benéficis aquells que matisen aquesta afirmado i que
accepten . la responsabiiitat 'de les empreses en el manteniment el'un
cert orare social". ' .

també es cert que cada vegada mes .les empreses es tan ressó, sobretot
publicieáriarnent, ¿'aqüestes exigéncies sociais' -que els demanen
corapromis amb eis paisos del Tercer Món c arub el medi amblenti se
n'aprofiten arenent només el manteniment o l'augment de benéficis. Una
estrategia que substitueix ei que fins ara havia están la iniciativa
exclusiva deis govern, de les confessions reiigioses mes compromeses o
de les OMG.

D'alera banda, tenia rao en la seva intervenció' en el Forum de' Davos
Richard Parson, director e:<ecutiu d'AOL-Time Warner, quan va afirmar que
d'alguna manera les empreses teñen una part de responsabiiitat a i'hora
de manee nir un cert ordre social.". No tot,, es ciar- Pero si una part
impertant. Negar-ho , és reeutjar i'evidencia. Les grans empreses
es pan. yoles que han inverdt a i 'Argentina han entes uarc! que han de
col-laborar, encara que sigui exciusivament per ineerés, a treure ei
país del pou en que
s'ha ficae. Si ho haguessin enees sbans. el preu1 que hauran de pagar no
seria ean eievat.

Ahir, també a Nova York, ei " crup d'experts en alimentado van
reivindicar la importancia que tindran -la liberaii.tzació -ota! c'acuest
comere en 1'economía deis paisos mes pobres. .Potser aixó justifica que
aicüns deis assiseents a la cimera de Porto Alegre siguin precisamene
proteccionistas aqrícoies abrandats del Primer Món, que paradoxaiment
només defensen'en aquesea coneracimera
eis "ropis interesóos.

PAPANATISME AMB PORTO ALEGRE

Bo hi ha orecedents en la premsa i-nternacional del tractament
que han donat eis diaris peninsuíars' al Fórum Social de Foceo Alegre. Mo
és que eis seixanta mil. participants, no mereixin tot ei respecte i la
considerado informativa, sino que és mes que ridícul comparar el Woric
Económic Fórum amb un apiec mundial 'c'OMG. Mentre que a Mova York es
•tractava de promoure ei diáieg entre eis personatges que preñen cada dia
decisions que ens afecten, a un simple conglomerar: c'orcanitzadons
descontentes sense aiternaüives. Tot •mole respeceabie pero de naturaiesa
ben distinta.



emá comencen dues tro-
cs incomparables.

Una Os la de Davos. que
_ _ ^ aquest any es celebrará,

de manen significativa. * Nova
York. l/altra üs la pallassada anti-
globaützació (ic Porto Alegre, ciuui
discreta tic! Brasil que te la desgra-
cia de teñir un alcalde trotskista.

Estem en " '« « m P s e n 1ue e i

problema m « complejc i general de
la humanitat és articular una nova
reladó entre la política i fecono-
mia. pcrrwwblimenidemecams-
mes de coordinado entre esferes
tan decisiva i complicares. Aixo
només es p»! I*=r peí Jialeg. la fle-
xibilitat i b ixtsada en contacte de
mons molí diversos, ara ja Ihgau
per la Kl<,líalii7.ació. Tot plegac es
«Tuna -xirem.-! seriositat. Aquell
que digi» rrnir In so luC10 m a S l c a '
irutantáiua «•* »n ximple.

E H C E N A L L

DAVOS I PORTO ALEGRE

A L F O N 5 Q.U I N T A

Per aixó es pot dir que els xim-
ples aniran a Porto Alegre, o h¡ se-
ran recordats. admiráis i aplau-
dits. Pensó en ets Bové. en el sots-
comandant Marcos (els dos en cla-
ra davallada), els diversos grupus-
cíes d'extrema esquerra i d'extrem
tot. molt ben incloses les deixalles
del comunisme i de! jacobinisme.

A Porto AJegre es reproduira el
que ja vam viure abans de la cai-
guda del Mur de Berlín: la mentida
pretesament pietosa repetida mil i
mil ve^ades amb vocació millena-

rista. Es tornara a negar que la
globalitzacíó ha escat i és un inv
mens progrés per a la humanitat.
com ho son els transgenics i cam.
des que U humanitat existeix. ho
es el comerc internacional.

He escrit tantes i tan tes vegades
sobre la globalització -íirts i tot
llargues series d'articles- (¡ue ja
no sé que dir sense repeur-me. Em
podria haver dedicat a picar ferro
fred.

No lii ha dubte que la globalit-
zació redueix el poder de la classe

política, en particular en sociecats
com la riostra, tan afectades peí
model jacobi d'Estat-nació i peí
marxismeieninisme. Aquesta clas-
se té tant d'interés a perdre poder
en benefici de l'economia com a
talUr-se una má. No poc permetre
reflexions equilibrades.
' A Catalunya, en teñir una ÍOCÍC-

tat on la vida cultural está collada
des de la política, quaisevol cosa
que es pugui dir de manera serena
i moderada -i a próxima ti va. com
ho son tantes coses en situacions
de can vi- és aviat soterrada per les.
certeses dogmátiques de sempre.
Tanmatebc. vam superar els elogis
a l'autogestió a qué es va veurc
obligada la Generalitat el 1936.
També superarem la immensa
buidor i gran mentida de l'anti-
globalització. Sera en favor de la

llibertat.

El Sr. LIuís Cdll, Presidenc de la Expro/Reus', fent
la pre^cjntació cief ponent, el Sr. Xavier Sala

Dissabte 5 d'Octubre de 2002, a les
18'00

"Efectes de la Globalització i del
comen; mundial sobre la pobresa al
mon "

A carree de! Sr. Xavier Sala i Martin,
Catedrátic d'Economia de la. Universicat de
Colombia i de la Universicat Pompea
Fabra.'

Els assisiients van seguir amb gran interés
la conferencia pronunciada peí Sr.-Xavier
Sala i cambé amb una cerca sorpresa.
Temes com ¡a pobresa i les desigualtats al
rr.ón es van ¡I-lustrar amb.esquemes
estadíscics, dissertant que h¡ ha una
devaHada del numero ci,e pobres en els
paisos que s'han obert a nous mercal:
mentre que en altres paisos que.no s'hen
obert a nous mercats la pobresa es
maneé. Les estadísíiques no precisen si en
un escat globaliczat, eí numero de pobres
desceñe perqué deixen de ser-ho o
perqué emigren o perqué es moren de
gana i -coi: i que la conferencia va durar
mes de cues ñores- aquest petit dubte va
deixar a alguns deis asistenes amb ganes
de mes. " . "" " '

'•-16.239.53. lüO/search?q=cache:4L2Rt-"kU Gm[C:www.firareus.com/e.xpro/acte... 24/01/200:
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Porto Alegre
vefsus Davos

ls maceixos dies que a Nova York se celebra el
Fórum Económic Mundial -que s'ha trasila-
dat de la seu habitual dé Davos a Manhattan
com a,senyal de solidaritat: després deis
atemptats de 1*11 de secerabre-. Porro Alegre

acull el Fórum Social Mundial, cimera internacional del
, movimeiK anciglobalicadó. Les dues cites teñen, no cal
dir-ho. un interés afegic coces dues es fan després de la
sotragada mundial que van -significar els atemptats
contra les Torres Bessones i el Pentágoh. Un. atac que vs

- posar en evidencia els sistemes de seguretar -i la maceixa
estrategia política i diplomática internadonals de la
primera.poténda del món-. que va desencadenar el
primer gran confliae bél-lic d'aquest segle i que ha so-
mogut, igualment. el pensament a les dues bandes de la
ratlla que s'ha crafac amb la globaiítzadó com a ere

Si ¡"11 de secembre ha de servir per replantejar molts
esquemes mentáis, inteHecmals. económics i culturáis,
que van quedar desfasats aqueil tnaceix dia. és c ident
que els.movimencs aglutinats a l'sntom de raringloba-
litzadóino en poden quedar al marge. Él-primer "gran

.-probiema d'aquest moviment que agrupa organitzadons
i assodadons d'arreu del móri está en la seva definido:
és un correnc ana, que ha sortit com a resposra convul-
siva a 1 "estructurado deis grans poders económics i

•mundiais en aquest nou segie. pero encara ha estac in-
capac de definir aicemanyes propies valides que vagin
mes enllá del rebuig priman.

El moviinent anrigiobaiiaador aplega pensadors -i
movimenes socáis radicalment enrroncacs en eis seus
p[ancejamen.es. que únicament son capacos de seure en
una mateixa taula a partir de l'oposicó a un fenomen
que és exactament alxo: un fenomen. La giobaíitzadó es
una nova tendénda mundial que pot pot ser aprontada,
per dir-ho superdalment. tan: per fer progressar la hu-
manitac canjuncament com per aprofundir encara mes
tes diferéndes económiques. socials i culturáis actuáis.

Oposar-se a la globaÜciadó. i prou, 'inicament com a
reaedó a alió que els moviments alternadus consideren

1'eLx básic de.í'estratégia deis grans poders i les grans
potendes. pot acabar cDnsrituint una resposta mes pró-
xima al.conservadorisme i a la reaedd que a Tauténric
progrés sodal. Els panits. eis sindicats i les organitzad-
ons d'esquerra teñen pendent una revisió ideológica
després de la gran crisi de valors que va suposar Ten-
sorrament deis paisos^del bloc comunista europeu, i
igualment després de l'experiénaa en el poder duranc les
ultimes décades deis parücs socaldemócrates, sovinc en
coaüdó amb fprces de 1'excrema esquerra.

Aquesta revistó ideológica es podria abordar en fbrums
altemadus ais que organicen les grans instandes poli-
dques o económiques intemadonals. com ara el de Porto
Alegre, pero, perqué cot aixó ángués al final algún sig-
nificar realment posidu. caloría comencar a destriax la
recerca d'alternadves en un siscema de Uibertats del que
és un simple enirontamenc antisistema. I encara mes dei
que son moviments sodals o polírics darament recró-
grads que veuen en la dita globalitzádó el prindpal
enemic per mantenir economies o polidques basades erí
el priviiegi i la subvendó. I que a l'hora dé la vericac es
preocupen realrnent poc -o gens- de les desigualtaa
intemadonals que hipocédeament es poden aprofundir
amb ['aplicado de les ceories neou"berals.

Es estrany i confús veure. per exemple. com acudeixen
a Porto Alegre, per üuitar "contra el procés de giobalic-

'. zadó capitalista dirigida per les grans compar.yies mul-
anadonals". l'ideoleg Noam Chorñsky, el primer minis-
tre belga -d'ideologia liberal- Guy Verhofscadc. el líder
procecdonisca del camp francés José Bové i sis ministres

.mes .delmaceix EstaL Es evidenc.'que l'dnic pune que
poden teñir en comú es la crítica -dividida en diferenes
graus- a la globaüt^adó. toe i que els miiers d'assistencs
a la amera de! Fórum Sodai Mundial de Pono Alegre hi
hagin aoidit organiezacs a cravés d'üiLemec. el gran fe-
nomen que permet poder parlarle giobalicadó.
• ni.món d'aques; nou tnil-ienni necessita alcemarives
ais disearsos i les'poüdques oficiáis, estrucrjxades i ex-
pressades des de posidons ceóriques forres i sol ven es. Son
els assistents a la dmera de Porto Alegre mes consdenes
d'aquesta necessita: els "que poden fer-ho possibie. Men-
crestant. només cal esperar que els alcres activisces antí-
globalitzadors. els que s'han aplegat a Manhattan, no
recorrerán a la violénda i permetrann que aquells ais qui
diuen combatre es puguin txpressar amb la maceixa Ui-
bertat amb aué ho faran eils.

• • ÍBÍOIO ostnaLtBA nt co jo \ '¿¡^



Tres posicions davant la globalització

La gtobalització, com a procés d'interconnexió económica, social, política cultural, afecta tothotn,
pero de manera ben diversa, Les actituds davant la globalització poden ser les següents:

• Refús total de la globalització. És la posició que han pres certs moviments socials de les regions
excloses de la globalització actual. A Occident també hi ha grups contraris a la
globalització que teñen una for9a de denuncia considerable i que son positius en la mesura
que desvetllen les consciéncies davant de les conseqüéncies negatives deis riscos de la
globalització en curs.

• Acceptació incondicional de la globalització. Es la posició que defensen els neoliberals mes
radicáis. Segons ells, cal deixar la globalització. tal com esta, sense sotmetre-la a l'autoritat
de cap organització política económica mundial, encara que.aixó provoqui desigualtats
económiques. exclusions socials, perjudicis ecológics i la destrucció de formes culturáis
tradicionals. ' -

• Democratització de la globalització. Aquesta posició consisteix a acceptarque avui vivim en
. un món mes interconnectat que mai i que aquest és un fet evident i irreversible. En aquest sentit,
convé entendre la globalització com un procés en que caldria democratitzar les institucions
polítiques económiques internacionals que la regulen i que hauria de servir per a augmentar el
benestar de tothom, especialment dies mes desafavorits. tot respectant el mediambient i la
diversitat cultural arreo del món.

CCSS. Geografía 3r curs. Editorial Text. La Galera

L
L'euro i la globalització

a giobalització, entesa com la iruernacionalhzació d'aspectes económics. polines, socials i culturáis, ha
revolucionat les nostres vides.'El mare de referencia s'ha modificat: de nacional,a internacional Sens
dubte. el procés "de globalització está sene especialment intens ais mercats financers. Aixó és el resultat
de ia Liberalització deis mercats i sistemes financers ais principáis pa'ísos industriáis durant ¡es dues
ultimes décades. que ha portat a un augmem deis fluxos internacionals de capitals. També respon ais
avenaos en la tecnología informática i de telecomunicacions.

La integrado europea dona supon'al procés de globalització en el sentit que está conduint a una
integrado económica i fmancera mes gran i a una competencia mes torta en eis mercats de béns, servéis
i factors, la qual cosa dona lloc a un voium mes elevat de fluxos de comerc i de capital.

Francisco González, president del BBVA. 2001



EL PAÍS
EDITADO POR DARO EL PAÍS SOCIEDAD LIMITADA
Emma Reverter CORRESPONSAL NOVA YORK

'Les societats deis paísos mes avancats son massa egoistes por abandonar els seus
privilegis i intentar trobar l'equilibri entre aspectes com l'accés deis Estats en vies de
desenvolupament ais mercats deis paísos ríes, i els egóismes de l'opinió pública". Amb
aquesta frase del director general del Fons Monetari Internacional, Horst Koehler, que .va
meréixer ahir els aplaudiments deis assistents al Fórum Económic Mundial que se celebra a
Nova York, es pot resumir el desenvolupament de tots els debats.
L'exemple de I'obertura deis mercats deis paísos rics ais productes que eiaboren els Estats

en vies de desenvolupament "és la clau por aconseguir un milior creixement mundial'*..
segons Koehler, que va denunciar d'aquesta manera {'actitud de les deu primeres potencies
mundials, que protegeixen sectors com l'agricultura o el textil amb polítiques de subvenció.

í, incidint mes en les seves decisions en pro de la globalització, Koehler va evidenciar que
l'urgent ajuda que necessiten els paísos en vies de desenvolupament. corre ei risc de quedar
de nou oblidada per la preocupado que mostren els mes rica per la represa económica.

Porto Alegre en Davos ~

LA ANTIGLOBALIZACÍÓN ha triunfado, en cierto modo. Sus preocupaciones se han
incorporado plenamente a los debates del Foro Económico Mundial celebrado este año en
Nueva York: la necesidad de reducir lasdésigualdades en las sociedades y entre sociedades;
la lucha contra ei sida; la búsqueda de una góbernanza global; un programa de cooperación
con África. Porto Alegre y Davos tienen hoy mucho más en común que el año pasado. No
conviene perder esta oportunidad.

Naturalmente que entre Davos-Nueva York y Porto Alegre hay muchas diferencias, a
.comenzar por la tasa Tobbin para gravar los movimientos de.-capitales a corto plazo, o la
reducción de la deuda extema de países .del Tercer Mundo, propuestas, en la reunión de
Brasil. Aunque aún muy alejadas una y- otra reunión, se pueden detectar más puntos de
acercamiento

En los dos últimos años, el Foro Económico Mundial se ha ido abriendo a la presencia de
críticos, de ONG, y a discutir de todo (de seguridad, desigualdad y medios de comunicación)
más aún cuando el 11-S ha llevado a cuestionar y frenar diversos aspectos de la
globalización, no necesariamente para bien.
. Por-el número de asistentes a Porto Alegre, los antigíobalizadores, que parecían haber
perdido brío tras el 11-S, siguen plenamente activos. Los organizadores han alejado a la vez a
ios autócratas, como Fidel Castro, .y a los violentos, y ése es el camino a seguir para evitar
que los destrozos gamberriles impidan que circulen sus mensajes. Pero se equivocan al no
abrirse más. al no dejar participar a personas como el presidente dei Banco Mundial. James
Wolfensohn. Hoy, en el Foro Económico Mundial, pese a ser cerrado, hay un abanico grande
de pluralismo.

En el fondo, en todas partes se está reflexionando sobre nuevas formas de enfocar la
globalización. Lo más positivo es que vaya creciendo el convencimiento general de que un
mundo más seguro tiene que ser un mundo más justo.
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podemos señalar los siguientes lugares comunes
para ios activistas antiglobalización:

Un mundo más justo. Uno de sus puntos de
partida es la denuncia de una situación injusta en el planeta. Afirman que en
estos momentos existe tecnología y avances científicos suficientes para que
todos tengamos una vida digna Ir más equitativa-, ' pero la falta de voluntad
política y los intereses económicos para administrarlos correctamente lo impide.
Para ellos el último informe del Banco Mundial confirma esta situación: desde
1987 el número de personas que vive con menos de un dólar se mantiene en torno a
1.200 millones y el factor -de desigualdad entre países ricos y pobres sigue
creciendo {la renta de los 200 hombres más ricos del mundo es superior a la de
2.000 millones de personas).

La condonación de la deuda externa. Todas estas organizaciones defienden que las
deudas que los países pobres tienen contraídas con ios ricos cercenan las
posibilidades de desarrollo de esas naciones. Por eso, defienden que a nivel
mundial se condonen dichas deudas.

Instauración de la Tasa Tobin. Su principal defensora es la organización ATTAC,
y consiste en gravar cualquier operación financiera internacional de carácter
especulativo. Su puesta en marcha y administración posterior supondría el
embrión de un siscema fiscal internacional y, por tanto, el .inicio de un
probable sistema global de redistribución de la riqueza.

Las instituciones internacionales como enemigas. Según los .antiglobalización,
existe un déficit democrático en las instituciones internacionales, que se
sitúan . al margen del control ciudadano aunque toman medidas que afectan
directamente a las personas. Por eso, el fMI, el Banco Mundial, la Organización
Mundial de Comercio o el G-8 son sus enemigos más habituales.
Además, acusan a los gobiernos de ceder ante las grandes corporaciones
multinacionales, que' son las mayores beneficiarlas del "diseño de la política
económica mundial.

En contra del neoliberalismo. implantación de un sistema ultraliberal basado en
el comercio sobre .todo ]o demás, que se olvida' de los efectos negativos sobre el
medio ambiente, y del- coste social de las reformas económicas inspiradas en-
ese modelo. • '

A la cara de las multinacionales. Los elementos más radicales del movimiento
antiglobalización tienen a las empresas multinacionales como uno de sus
objetivos preferidos. En su opinión, los McDonalds o las grandes hipermercacos
representan al poder globalizador que oprime a los desfavorecidos en los cinco
continentes. i

Protección del medio ambiente. Los niveles acordados en la Cunare de Kyoto nc
son mas que un mínimo para los antiglobaiización, que defienden que para luchar
contra el cambio climático deben imponer medidas aún más duras contra las
emisiones^ da C02.

Defensa de los derechos humanos y pacifismo. A,pecar de que los signos externos
más elocuentes hablan de grupos radicales violentos que azotan las calles de las
ciudades donde se Celebran cumbres internacionales,' ios antigiobaüzación se
manifiestan en principio como pacifistas y como defensores de los derechos
humanes en todos los lugares; del mundo. También defienden
solidaridad como principio básico ce toda acción.



Globaíització alternativa
En principi, la. globaíització económica «sona bé». ¿No estem orgullosos de poder desplacar-

nos en poques hores a paísos remots o de la rapidesa amb qué circulen les noticies a través de!
planeta? ¿No som cotiscients que vivim en un «veínatae universal» que cal conservar en el seu
conjunt, perqué qualsevoi desastre ecológic: per ííuny que s'esdevingui, ens pot afectar a tots?
La globaíització económica seria una dimensió mes de Tactual interdependencia planetaria.

Ara bé, quan s'aprofundeix una mica en aquest sistema, predominant en els darrers anys,
apareíxen els mals que amaga i íes seves funestes conseqüéncies. N'esmentarem tres
exemples:
• En rúltima década, els desequilibris económics' entre els paísos desenvólupats i

subdesenvolupats harvaugmentat de manera escandalosa.
• En el nostre man desenvolupat, les persones que no teñen la preparado o la capacitat

sufícients per produir i competir queden excloses i marginades. Els diners i el mercal ho
dominen tot.

• Cal produir i, per tant, cal vendré i consumir. Vivim. en una societat de consumidors la
voracitat de la qual no té límit.- Davant' aquest consumisme, els recursos de la natura
s'esgoten i el nosrre planeta se'n ressent.

Molts afirmen que la globaíització económica superará aqüestes dificultáis i que és l'únic camí
en el món actual. Aixó no obstant, enfront d'aquesta mena de pensament únic, agressiu i
deshumanitzador, hi ha qui advoca per un model'basat en I'ansrerircit compartida per tots, sota
els principis de justicia social universal i de respecte a la natura.

«Educació para la solidaritat».
Ja tun Sunqu (Cor Gran), núm. 1 5 -

Regulacions mundials

Després de deu anys de giobalització, cada cop hi ha menys dubtes sobre els seus resultats:
el món ha esdevingut cada vegada mes injust. Lafissura enrere els paísos pobres i els paísos
rics és cada cop mes gran: l'atur ha augmentar a escala mundial i disminueix T esperanca que
eis nostres filis heretin un món digne de ser viscut.' Tot aquell que exígeixi encara mes
desregulació está renuncian! al rutur. Les persones, i no els mercats, han de governar aquest
món: si és que volein que sigui mes huma. Per fer-ho es necessiten normes. Les empreses
multinacionals necessiten regulacions globals. Calen clausules socials i mediambientals
d'aplicació general, així com regulacions minimes comunes en la competencia internacional.

Retrec ais defensors de les teories económiques neoliberals i a gran pan de les empreses
d'activitat internacional-que només aprofitin la creixent giobalització en benetici deis seus
interessos. Els consorcis es dediquen'a jugar al Monopoly a escala mundial. Es fusionen, es
compren o s'absorbeixen indiscriminadament. Els lemes d'aquesta'nova economía de mercal
son la desregulació, la Hberalització i la flexibilització. Ais protagonistes de la giobalització,
sovim només els imeressen els mercats i els beneficis, el capital i el poder. E! destí deis tre-
balladors no exerceix cap paper per a elis; s'ha convertit en una cosa secundaria.

Klaus Z WICKEL, president del Sindical Alemany de la MetaHúrgia (ÍGMetalI).
El País (28 octubre 2001)
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¿QUE ES el Movimiento de Resistencia Global?
El Movimiento de Resistencia Global (MRG) o
antiglobalización es un fenómeno internacional que
aglutina a multitud de grupos, asociaciones, sindicatos
y partidos políticos de todo el mundo. Todos estos
colectivos se caracterizan por su diversidad
(estudiantes, anarquistas, homosexuales, hackercs,
ecologistas, neohippies...) pero tienen en común su
rechazo ai capitalismo y al modelo socioeconómico
impuesto por el neoiiberalismo.

¿POR QUÉ surge?
Surge como respuesta a la mundialización impuesta
por los grandes organismos financieros y políticos y
las multinacionales que ejercen el control sobre las
instituciones y cobre la sociedad. Se resisten a aceptar
la actual situación y luchan para evitar que los países
ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿CONTRA Quienes luchan?
Contra los grandes organismos económicos, como el
Fondo Monetario Internacional y La Organización
Mundial del Comercio; contra las grandes entidades
financieras, como el Banco 'Mundial, contra las
compañías transnacionales, como Adidas, Nike y
McDonals, a muchas de las cuales acusan de
enriquecerse explotando' a menores y contra ios
grandes poderes fácticos responsables del abismo que
separa la los estados del Norte y del Sur.

¿PARA QUE se movilizan?
Para lograr una sociedad más justa y un reparto . "
equitativo de la riqueza, potenciar la democratización y
el pluralismo de las instituciones y limitar el poder de
las multinacionales y los grandes grupos financieros.
Entre sus objetivos prioritarios figuran la condonación
de la deuda de los países pobres, la defensa de los
derechos fundamentales ce las minorías y ce las
poblaciones más desfavorecidas y la protección del
medio ambiente.



La globalització no és el dolent

de la pel.lícula

A Aquells que realment desitgin alleujar la pobresa de centenars de milions de persones del

Tercer Món haurien de buscar reméis práctics en comptes de convertir la mundiaíització o

globalització en el dolent de la pel-lícula. No hi ha absolutament cap prova que l'accelerada

integrado mundial deis mercats arreu del món estigui incrementant la miseria humana. Mes

aviat al contrari. [...] '

És cert que les.diferencies entré rics i pobres son encara molt grans. pero és fals que el

creixement económic només afavoreix els rics i deixa els pobres al marge. [...]

L'.Organització Mundial de Comen; va aturar les "critiques, a la.globalització amb un estudi

que mostra que els paísos en vies de desenvolujJament queestañ mes oberts al corriere —és a

dir, mes preparats per participar en l'economia global— son els que teñen també mes éxit a

l'hora d'atrapar els paísos rics. Els paísos que n'estan al marge tendeixen a debilitar-se. Els

cínics dirán que les dades d'aquests estudis son esbiaixades. Pero segurament no és res mes

que sentit comú afirmar que com mes gran és la riquesa en metállie i en especie que es mou

al voltant del món' 1 com mes ámpliament es distribueix, millor per a tots. Els governs no

s'hah d'empahtanegar en esforcos vans per aturar o alentir la globalització, ja que les causes

de la pobresa i I'exclusió resideixen en un altre Uoc.

María LIVANOS CM-FA UL secretaria general de la Cambra de Comerc Internacional.
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El nostre és un planeta en qué cap individu o país no pot existir en solitari.. La gent i les

cultures s'entremesclen cada cop mes formant híbrids; les mateixes icones, tant si és

l'escena d'una pel-lícula com una pantalla d'ordinador, son reconegudes des de Beriín fins

a Bangalore; en definitiva, tots som consumidors d'una economía global i estem

influenciats pels mateixos canvis polítics, sociaís ¡ tecnológics. 1...]

tradu'ít de: Annan, K., Un mundo con futuro, dins: Anuario El Mundo 2000.
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EL PAÍS, Madrid
El movimiento anttglobalización
afronta hoyen Porto Alegre (Bra-
íil) su primera gran cita traj el 11
de septiembre. En unfl cumbre pa-
ralcia a la del Foro de Davos
—que hoy se inicia en Nueva
York para reunir a IOJ más pode-
rosos del planeta— los grupos an-
tigloba I iíacíón acuden a Brasil
con el rcio de mantener la aten-
ción que lograron en anteriores
citas y de incorporar el pacifismo
i IU ideario de forma definitiva.
Este pumo causará fisuras: seis
ministros represen (aran al Go-
bierno de FranciH en esta cum-
bre, y la condena a la guerra desa-
lada por EE UU no será unáni-
me.

El Foro Social Mundial
(FSM) reunirá a cerca de 50.000
pe rio ñas de todo ei mundo para
iratar de encontrar una aliemali-
va a la gl o ha [ilación y sus institu-
ciones

Frente a Nueva York, Id capi-
tal económica del mundo. Pono
Alegre, con 1.3 millonej de habi-
tantes, se quiere convertir en la
capital mundial de la democracia
particip.it¡va. donde sus ciudada-
no.! deciden dónde y cómo se gas-'
tan el dinero público. Es el llama-
do presupuesto parlicipaiivo.
puesto :n marcha en 198** por rl
Partido de los Trabajadores, la iz-
quierda brasileña (Je Lula da Sil-
va. La capital ei desde entonce;
un referen le para la izquierda
mundial.

Allí se dan cita hasta el marte)
próximo más de J.500 organiza-
ciones no gubernamentales, indí-
calos, asociaciones de defensa de
los derechos humanos, ecologis-
tas, agrupaciones campesinas y
lodo tipo de movimientos socia-
les en busca de o'ra globalización.
Además de las manifestaciones

Los grupos antiglobalización
afrontan los retos del 11-S

50.000 personas se reunirán hoy en Porto Alegre
en una cumbre paralela al Foro de Davos en Nueva York

de protesta previstas en Nueva
York contra el foro de Davos du-
rante los mismos días, los amiglo-
bales han decidido repetir la expe-
riencia de Porto Alegre 2001 con
el reto de transformar las proles-
las en propuestas y de demostrar
que "otro mundo es posible".

Las propuestas irán encamina-
das a luchar con ira el "proceso
de globatízación capitalista, diri-
gida por las grandes compañías
multinacionales y par los gobier-
nos e instituciones al servicio de
sus intereses'.', ¡al como asegura
la declaración de principios del
FSM.

Al encuentro acuden además
todas las grandes figuras tie la
lucha _ aniigíoba liíación, entre
ellas, "el estadounidense Noam
Chomsky; el presidente de Attac,
[Jcmard Cassen; la Premio Nobel
de ia Paz guatemalteca, Rigobcr-
ta Menchú: el francés José Bavé;
y la india Vandana Shiva. entre
otros. Y una novedad: numerosos
representante! políticos, entre
ellos, seis ministros franceses y el
primer ministro belga, el liberal
Guy Verhoistadt, se dejarán «er
en la eumbiVattcroaiiva.

Acudir u no a Porto Aleare se
ha convertido en toda una decla-
ración de intenciones en la pre-

campaña electoral francesa, don-
de codearse con representantes
de ¡a llamada sociedad civil pare-
ce sumar puntos. Ocho premios
Nobel y numerosos intelectuales
de decenas de países lampreo
piensan perderse la cita. De Espa-
ña volarán hacia Brasil decenas
de organizaciones, entre ellas
Attac España, Intcrmón, y el Mo-
vimiento de Resistencia Global,
además de representantes políti-
cos como el alcalde de Barcelona,
el socialista Joan Clos.

Pono Alegre constituye la pri-
mera gran cita del movimiento
a n ti gi obauración después del 11
de septiembre. La paz y la conde- -
na a la guerra de Afganistán pro-
meten ser los temas centrales del
encuentro que quedara m a gura-
do tras una marcha por ia paz.

En los más de 100 talleres se
debatirán ademas más de una
veintena de temas entre los que
destacan la crisis argentina, cí
control de los movimientos es-
peculativos de capital y la-supre-
sión de los paraísos fiscales, la
democratización de los medios
de comunicación, el acceso a los
medicamentos, ei comercio mun-
dial, la sostcnibilidad ambiental,
la soberanía alimentaria, la lucha
por la tierra y la deuda cuerna.

Es una agenda similar a la del
Foro de Nueva York. Pero lot par-
ticipantes, el contenido de las po-
nencias, la metodología y las pro-
puestas no pueden ser más dife-
rentes.

De toda esta amalgama de te-
mas, Attac pretende concretar
una alternativa precisa a la globa-
litación. Asi lo puso de manifies-
to en la reunión preparatoria de
la cumbre que se celebró en
Dakar (Senegal) y donde se en-
contró con la oposición de nume-
rosas organizaciones que conside-
ran que es inviable presentar pro-
puestas concretas como resulta-
do de una cumbre de cinco días
tan multitudinaria y que además,
centrarse en una sóia propuesta
acabaña con el espíritu plural de
Pono Alegre. Sin embargo,
Attac, organizadora del evento,
cobra cada vez más importancia
en esta internacional civil y no po-
cos analistas han apuntado el ries-
go de que monopolice el movi-
miento, caracterúado por la ine-
xistencia de una dirección central
y de jerarquía alguna.

El encuentro je plantea una
vez más como un foro de discu-
sión abierto donde todo el mun-
do tiene cabida y puede hacer oir
su voz. Tras el ¿Jilo de la pasada

edición, está previsto que el nú-
mero de participantes se triplique '
esta vez. La organización, las Ira- •
ducciones y los turnos de palabra '
se perfilan como elementos claves '
para lograr un minimo entendi-
miento entre la multitud mullico- J
lor de participantes. La asistencia .
masiva al FSM constituye para ¡
los organizadores un "éxito", que ¡
ha consolidado el papel de Porto
Alegre como "nueva meca de la
izquierda mundial y el "espacio
idcaC-para debatir la construc-
ción de un mundo más justo". i

Internet ha supuesto una vez '
más una herramienta íundamen- ,
tal para la organización de esta :
cumbre. A través de la Red no
sólo es posible informarse de los
comedidos de los talleres, sino -
también de qué vacunas hay que
ponerse para entrar en el país y _
de dónde alojarse en la ciudad.
Pero a pesar de lai previsiones,
los hoteles de Porto Alegre han
sido desbordados por la masa de
activistas, que han tenido que ins-
talarse en casas particulares y en
edificios públicos facilitados por
el Ayuntamiento.

De forma paralela al RJTO SO- .
cial Mundial, se celebrarán tam- p'
bien eo Porto Alegre el Primer -
Foro Parlamentario Mundial, .
donde más de 400 parlamenta- ,
ríos de 27 países debatirán con '
los participantes del FSM; el Fb- •
nun de Autoridades Locales en
contra de la Exclusión Social, al
que acudirán más de 150 repre-
sentantes de América Latina,
África y Europa: y el Foro prepa-
ratorio para la cumbre mundial,
de desamaIIo sostenible Rio+10.

Durante el encuentro se rendi-
rá además homenaje a los dos
alcaldes brasileños ¿ei PT asesi-
nados durante los últimos cinco
meses.
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ominante, no hay
camino. SÍ hace ca-
mino - al andar'.
Milers de perso-

-___ nes que abarro-
caven Testad! Cigantinho de
Porto Alegre van saludar
amb renovat entusiasme
aquests vells versos d'Amo-
nio Machado amb els quals el
socióleg suis Jean Ziegler va
tractar de definir ['estrategia
del moviment altírmiindiulu-
ta. El prafessor de la Súrbana
de París rebutjava així una de
les principáis critiques que

Mundial de Porto Alegre, [a •

Resistencia
aria

Sandra Bufaderas

rom UEÍÍE

moviment 'altermundialista' que es

Sociais que ha paciat
TAssemblea durant diverses
sessions a Porto Alegre.
"Lluitcm per la justicia
social, la ciutadania. la
democracia participativa. els
dren universals i peí dret
deis pables a decidir ei leu
futur". continua. Aquesta
declarado no la signa una
Mista tancada
d'órganitiacions. perqué
l'gbjectiu es que durant dos
mesos s'hi puguin afegir
totes aquelles entitait que
eicriguin a l'adreca e-mail

Aixi de simple i aixj de

de caminar junts per un món millor

de no proposar un programa
delínit per aconseguir un

al neocapítalisme liberal en- HC^a a Q O n a r a i t r e S QireCtr iUS q U e l a d-entiíata i persones que
carnat al Fórum de pavos.

"Quin programa haunen
donat les masses de Parii que
van assaltar la presó de la
Castilla el 17397 A algü le li
hauria ocorregut de dema-
nar-los punt per punt quina
Constitució volien?". es pre-
guntava Ziegler. comparan!
les ansies d'igualtat. frater-
nitat í llibercat de la Revolu-
ciri Francesa amb el moví-
meni altrrmundiaUsta que es
reuneix a Porto Alegre des de
fa tres anys. pero que també
es manifesta en les concen-
tracions de milions de per-
sones arreu del inón en pro-
testa per ¡"anunciada guerra
contra Iraq. o en contra del
Fons Monetari Internacional
o l'Organització.Mundial del

c
Ara bé. els milions de per-

sones que companeixen rh
objectius dei movimeni si
que saben qué volen: un món
mes igualitarí i cooperatiu.
que justanteni peí fet' de
ser-íio redueixi les posibili-
táis de confiietes i ragressid
contra e!i drets humans i el medí ambient.

L'ESTBATÉGIA'
I ara han crobat una estrategia: connectar totes

les entitats que compancixenaquejtsobjectius en
una xarxa que pugui actuar simultaniameni per
denunciar una injusticia. Consideren que les
propostes, que son necessáries. s'aniran trobant
peí cimi. Un día Taran un boicot a nivel! planetari
d'una multinacional que no respecti els drets deis
treballadors. Un altré. contra la guerra a l'lraq: al
Fórum. per exemple. han decidit fer una

complicar Aquest éi el
moviment altínwindíolíjta.

p q
compartei.xen el desig de
tluitar plegáis, i que ara
s'.irticula ai.ii. per una
simple adreía e-maii. Pero no
acaba aquí, perqué moltes
altres entitats que ja
treballen juntes encara han
de poder confluir en aquesta
xanca global. .

manifestado mundial el próxim 13 de febrer.
Aixó tractavi d'e.tplicar ahir Gianni Fabris. un

representan! de l'Assemblea de Moviments Sociais
en presentar un document que. sense ser "la
declaració del Fórum Social Mundial", pretén
comencar a articular el moviment. "Som
movimentj sociais que Iluitem per tot el món
contra la globaliczactó neoliberal. Ja tfuern. el
racisme. el sistema de castes. la pobresa. el
patriarcal i totes leí formes de discriminado i
e.tclusió económica, étnica, social, política,
cultural i sexual", explica la Crida deis Movimentj

UNITATI FORC;A
AJhora un deis

organitzadors de Porto'
Alegre. Roberto Savio.
director de l'Agéncia de
Noticies 1PS. explica que.
quan els milions de perlones
de la xar.xa es vulgutn veurc
la cara, no els ser.i possible
confluir a [i reunió anual del
Fórum Social Mundial, que
durant tres anys s'ha
organítzat a Porto Alegre i
que l'any que ve es desplaca i
l'lndii. "La partícipació
¡'haurem de buscar en la
multiplicado de fórums
icmattcs i regionals".
«plica. Barcelona n'és un
exempie. La xarxa d'entitats
que formen el Fórum Social
de la ciutat organiísn el
Fórum de la Mediterrania e!
marc de l'any que ve.

Com afirma l'india Srilata
Swaminathan. "en tres anys
hem monrat que U gent del
món pot unir-ie. teñir forca i

lenír una agenda comuna: ara podrem comen car
a ensenyar els múscuts". I el potencial de
creixement del meiment és enorme, perqué,
segons el lingüista Noam Chomsky. "ara gairebé
tot el món es pot sentir excl&sV
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La globalització, un nou prdre mundial?

Des de la segona meitat de! segle xx es produeix al planeta un fenomen
d'integració de I'economia mundial. Aguest procés té repercussions no no-
més de carácter económic, sino també social o politic i, evidentment, está
canviant la nostra concepció del món.

8

Si observem el nombre de pa'ísos que hi havia en 'con1

cloure ¡a Segona Guerra Mundial i el que hi ha actual-
ment, veiem que srha triplicaí: el 1946 hi havia 74 es-
tats reconeguts al món i avui n'hi ha a prop de 200..., i
encaramen sorgeixen de nóus.

c l X g l ü f i '
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tecnología

Els factors que han provocat aquest fenomen han es-
tat, d'una banda, el procés de descolonització, que ha
donaí lloc a la independencia de nombrosos territons
abans uniis a altres estats; d'altra banda, l'apogeu de!
nacionalisme, que ha originat desigs d'autonomia mes
grans en pobles determinats; a mes, la globaützació
de I'economia i ¡'obertura deis mercats permeten que
aquests mercats nous puguin subsistir una vegada se-
parats de les seves-metrópolis.

Pero, qué s'entén per giobaützació? Quan paríem de
globalització ens referirá a un procés de creixent inte-
grado mundial deis mercats de treball, béns, servéis,
tecnología i capitals, és a dir, un procés en el qual les
activitats económiques trenquen les barreres tradicio-
nals i s'organitzen .a una escala mes gran, i abracen
totelj; planeta.

Les.empreses multinacionais son la principal via d'ex-
pansió'de. la globalització,. que, al mateix temps, pro-

La tecnología na impulsat et procés
d'lntegració económica;

mou el seu rápid desenvolupament. És a dir, totes dues
. es reforcen mútuament, per la qual cosa és íógtc pen-
sar que el procés de globalització avanci i es conso-
lidi, que les dimensions de les empreses tendeixin a
ser mes grans ¡, en definitiva, que el món esdevingui
un mercal únic en qué el capital, la má d'obra i els
productes s'intercanvíín amb una facilitat i una rapi-
desa mes grans.

Per a Espanya, que va ser I'economia europea mes
tancada en si mateixa durant ei periode posterior a !a
Segona Guerra Mundial, el procés de globalització su-
posa, des de la década de 1960, i especiaiment des
de l'iníci de la democracia, una obertura ais mercats in-
ternacionals que f'ha situada en un.lloc significatiu en
el concert internacional.

'§Eljfeñgmeni:de.la glqoalitZQdó presenta
fgfiínsjSX^nspts^péra també molts
4 opositQrs¿'.i$z?;- ̂  - . r.c. .

E! fenomen de'la globalització presenta grans defen-
sors, que consideren aquest procés com-la gran opor-
tünttat d'afermar ilacos de cooperació mundial1 fins ara
no coneguts. Pero també té grans opositors, que ad-
verteixen que la globalització només provocará un dis-
tanciament entre pa'ísos ríes i pobres, ja que Cobertu-
ra de mercats tan sois beneficia les economies mes
desenvolupades.

"" " ¿a•globalització':nofafkvoceix les'ecohomies'deis '•*
'•"•:.: • -.' -,-'-.'•"• \',"S paísos-'rnenfs desenvalupats..

m



Porto Alegre
versus Davos

$&$^fM$&^^$%É ' • " " ^ S ls mateixos dies que a Nova York se celebra el
'Má^J^^B^&'M fl Fórum Económic Mundial -que s'ha traslla-

dat de la seu habitual de Davos a Manhattan
;;-.,».juiyj.;.wU,Ut.ii^;,w.^;...; H m com a senyal de solidaritat després deis
ra.Í?M^vÍK@1 • • J atemptats de l'll de setembre-. Porto Alegre
j^^!»^™ó%'[^'tí'JfS::2 acull el Fórum Sodal Mundial, amera internadonal del
^^^^^^^^^M$ . movimen: antiglobalitzadó. Les dues dtes teñen, no cal

. W&'&M^Z-'é^&zl ' dir-ho. un interés afegit: totes dues es fan després de la
^ ^ ^ ^ ^ [ J ^ 2 p ' ^ | J ' sotragada mundial que van .significar els atemptats
^^TcAXíMONrreiSac^ f̂c- contra les Torres Bessones i el Pentagon. Un atac que va

posar en evidénda els sistemes de seguretat -i la mateixa
estrategia política i diplomática internadonals de la
primera potenda del món-, que va desencadenar el

^£^£&ÍMte""pg»gt¿i primer gran conflicte béí-lic d'aquest segle i que ha so-
&^-L»iü=MriW5Wíí m o g u c . igualment. el pensament a les dues bandes de la

ratlla que s'ha cracat amb la globalitzadó com a eix.
Si I'T.1 de setembre ha de servir per replantejar molts

esquemes mentáis, intel-lectuals, económics i culturáis,
que van quedar desfasats aquell mateix día, ésevident
que els.moyiments aglutinats a l'entora dej'antigíoba-;
ÜE2adó:no en poden quedar al marge. Él-primer"gran

.-problema d'aquest moviment que agrupa organitzadons
i assodadons d'arreu del món está en la seva definido:
és un corrent anti, que ha sortit com a resposta convul-
siva a {'estructurado deis grans poden económics i
mundials.en aquest nou segle, pero encara ha estat in-

-^S^ñi^l ' í í ' í^ 'E^ñ^ . capac de definir alternarives própies valides que vagin
ií*5^AwcicxóPEz.*|;*'í̂ íiiiír! mes enua uei reouig pirman.
^*;̂ S*hiumQ^55-™Sî ¿î  El moviment antiglobalitzador aplega pensadors -i
^ S K M Í Í Í S I I ^ ^ S I Í K ! movimenc sodals radicalment enfrontats en eisseus
Í̂ *MÍÍmÍ1íÍMVtolí3itHjíi . plantejamenes, que únicament son capacos de seure en

•Í^ÍÍ^V^MÍVÍ^PTÍÓ'ÍW una macebea taula a partir de l'oposidó a un fenamen
que és exacuunenc aixó: un fenomen. La globalitzadó és
una nova tendénda mundial que pot poc ser aprontada,
per dir-ho superdalmént, tant per fer progressar la hu-
manitat conjuntament com per aprofundir encara més
les diferéndes económiques. socials i culturáis actuáis.

Oposar-se a la globalitzadó. i prou. únicamenc com a
reaedd a alió que els movünents alcemarius consideren

l'eix básic de.restrategia dels-grans poders i les "grans
poténdes, pot acabar constituint una resposta mes pró-
xima al.conservadorisme i a ia reaedó que a l'autentic
progrés sodai. Els partics. els sindicats i les organitzad-
ons d'esquerra teñen pendent una revisió ideológica
després de la gran crisi de valors que va suposar l'en-
sorrament deis paísos del bloc comunista europeu, i
igualment després de l'experiénda en ei poder durant les
üiámes décades deis para'ts sodaldemócrates, sovint en
coaüdó amb fprces de l'exrrema esquerra.

Aquesta revisió ideológica es podría abordar en fbrums
alternarius ais que organitzen les grans instándes polí-
dques o económiques internadonals. com ara el de Porto-
Alegre. pero,'perqué tot arcó cingues ai final algún sig-
nificat reaiment positiu. caldria comencar a destriar [a
recerca d "al ternatives en un sistema de llibertats del que
és un simple enrrontamenc anrisístema. I encara mes del
que son moviments sodals o polítics darament retró-
grads que veuen en la dita globalicádcj el principal
enemic per mantenir economies o poiíriques basades en
el privüegi i la subvendó. I que a l'hora de la veritat es
preocupen reaiment. poc -o gens- de les desigualtac
internadonals que hipotédeamene es poden aprorundir
amb {'aplicado de les teories neolíberals.

És esrxany i conftis veure. per exemple. com acudebeen
a Porto Alegre, per Uuitar "concra el procés de globalit-

: zacó capitalista dirigida per les grans companyies mul-
onadonals", I'ideoleg Noam Choraiky, el primer minis-
tre belga -d'ideologia liberal- Guy Verhofetadt. el líder
protecdonista .del camp francés José Bove' i sis ministres

..mes .del:mateix Estat. ÉS evident que l'dnic punt que
poden tenir en comú és la critica -dividida en diferents
gTaus- a la globalitzadó. tot i que eis milers d'assistents
a la amera del Fórum Sodal Mundial de Porto Alegre hi
hagin acudit organitzats a través d'Intemet. el gran fe-
nomen que permet poder parlar de globaücadd:

El,món d'aquest nou mil-lenni necessita altemarives
ais discursos i les politiques oficiáis, estructurades i ex-
pressades des de posidons teóriques fortes i solvents.Són
els assistents a la dmera de Porto Alegre més consdents
d'aquesta necessitat els que poden fer-ho possible. Men-
trestan:. nome's cal esperar que els'al tres activisces anti-
globaützadors. els que s'han aplega: a Manhartan. no
recorrerán a la vioiénda i permetxann que aquells ais qui
diuen combatre es puguin' expressar amb la maceíxa lii-
bertac amb qué ho faran elis.



La globalitzadó

A vui dia, reñir un televisor japonés, un teiefon mobií
finlandés o una Tentadora alemanya ha esdevingut
un fet'correrit.Podríem dír que ei «món s'ha fet cada

vegada mes petil»; és a din, les relacions econótniques en-
tre eis pa'ísos son cada cop mes intenses.

D'altra banda, podem veure a la ceievisió ei que suc-
ceeix a qualsevoi Uoc del món, i a totes les teíevisions del
món s'hi pot veure el mateix. Aquesta globalitzadó me-
diática ens cóndueix a una uniformizado cultural.

Aquesc procés de mundíaiiczació, tant de Peconomia
com de la cultura, ha assolit una intensicat i una dimensión
molí grans, i ha generat dubces i interrogants.

Qué és la gíobalitzaeió?

Podem definir-ia com el procés de creixent integrado de
¡es economies deis diterents paísos en una econoinia d'a-
bast mundial regida peí sistema de iiiure mercat.

£s,un íenomen que es produeix des de mujan segíe XX.
pero que darrerament ha experimentat unaJmporunt ac-
ceíeracíó. Afecta eis mercáis de treball. béns. servéis, tec-
noiogies i diners. Eís esiats son consideráis com un frag-
ment d'un eran mercat que és el món. La giobaiització
deis mercats. que e.xigeix una economía o berra on circu-

. iin üiurement mercaderies i diners. és causa i conseqiien-
cia d'un fet econóinic d'abast mundial: les grans empreses
han esdevingut inteniacionals -inuitinacionais.
, Organismes económics com ei Fons Monetari Ínter;
nacionaí, el Banc JíundiaJ i rOrganitzacíó Mundía dei Co- •
mere, han impulsat aquesta internacioiialirzació. aihoni que
han estés les regles de joc del siscenia capitalista. Abci, per •
exemple, han .prestac centenars de niilers de inüions de
dolars a diferents'paísos a can vi que apiiqiitii les seves
recomaiiacions, entre les qiials soviñt iu ha l'obemira de
la seva econoinia al emnere i ,i les inversions
nals.

La zlobaützació ha generat una fona poiémica. Algu
consideren que és un procés beneficios i un elemen: el
per al desenvoíupament económic del planeta, a la vec
da que afirmen que és inevitable i irreversible. D'akres a
veneixen que la globalització provoca una desi^ualtat m
*ran dins de cada país i entre cls diferents pa'ísos de! me

al mateix temps que'és una greu amenaza per a l'ocup
ció i obscaculitza el progrés sociai. A mes, la '¿Uünlh
fa que cada cop depenguem mes de les grans etnp

•que controlen Poferta i la'dístribució de bona p:irt
productes que consumim.

Les decisions economtques de les grans
económiques i de íes grans multinacional teñen, done
una influénda cada vegada mes important en el cnnjn
d'estats del món. Un deis grans perills de la tilobalttz
ció és, precisament, ía discriminació entre aqüestes gnu
potencies i eis paísos pobres. Cal no obiidar que en e
acruais temos de globaliczació, malgnt elá tinponati
avéneos de ia ciencia i !a tecnología, dos tercos de ¡a ni
manitat viuen per sota del lündar de pobresa.

mam
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Grupos antiglobalización:
la revolución que viene

Los oten todos del 11-S
desplazaran a un segundo pfano
las reivindicaciones de los
grupos antiglobalización, que e n

Jos primeros meses de 2001
protagonizaran buena parte de
la actualidad mundial. Ahora, en
2002, pretenden rescatar sus
movilizaciones, que vienen
poniendo en jaqué desde hace
tres anos la seguridad de las
principales convenciones
internacionales. En ID Cumbre
de Barcelona llegaron a reunir a
250.000 fieles. Su poder de
convocatoria aumenta.
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El Fórum Social Mundial

E! Fórum Social Mundial s'oposa a un procés de globalitzadó
capitalista dirigit exdusEváment per les grans empreses multi-
nacfonals i els governs ¡ institucions ai servei deis seus ínte-
res sos.

Aquest és un deis seus cbjoctius i troís moa impor-
tanls d'acord amb la caria de principis doí Fdrum So-
cial Mundial. Es va reunir per primera vegada tíntro Ql
25 í el 30 do gener dú 2001 a Porto Alegre tBmgil),
ciutat paradigmática per los sevos iniciatives encami-
nados a fomentar la participado democrática en oí go-
vorn i en la planificado urbana.

Es va organitzar com un espei allematiu a los propes-
tes quo os íeien a fes rcuniono que fcüí económica mua-
dial cclcbravn anualmoni a Davos (Sumisa), amb un gran
ressó ala miíjnns de común¡cacio. Per aiió va coincidir
on el tempa amb el Fdrum Ecoocmic de Davos-

Es proposa la nucüssiiat d'ímpulsa/ una ciapa en l,i
historia del nion marcada per la gfobaliliacio solidíi-
ria. coGíingucla per siatemeg i institucions intornacio-
nala domocratiquea quo respectín els drels humana
uíiíveraals, lant do toís ola ciutadans com de toles íca
nacion3 i del medi ambieni.

El Fdrum Sochi Mundial va sorgir per
la .iniciativa d'urt conjunt
d'organitzaáons sociais brasiieres i de

.. movirnents áutadans intemacionals
que han votgut crear un espai obert
per a la reflexió

É3 líimbe un fórum per al debaí democratic,
do propoaics i idees i l'organiuació d'accicns que 3*o-
posin al domirii cxcíusiu de! món per p.irt deí capiloL
S'onfrontcn a fa impoaició d'un ponsamenl ecortdrr.ic
únic, ol nooüberaJismo, com a ¡nstnjment do düeccio
dols proce3303 de giobalització.

La máxima "un aftre món es possible"
anteposa tes necessitats de t'ésser
huma i el respecte vers la natura a les
actMtats económiques i polítiques

La Suva ca/ia do princ:pÍ3 proposa aitemaiivos quo su-
pedilin l'activilni económica i l'accíó política a fea ne-
ccaailalG do l'ósaer huma i al reapeele a ta. natura. Pre-
lén agrupar lea associacians locáis i ¡nrernaaonala que
icnon ob¡ocl¡U3 acmblanis amb la íín'aütat d'aconse-
guir la construcció d'un món miilor basat er» uns va-
lora Kumans monys competilius.

Púrsorialitals de relteváncia mundial com José Sara-
mago (preini ^fobe! de literatura 199S). Eduardo Ga*
¡earo (cscripior), Sarnir Amin (economista egipci) i Jo-
sé Ramos-Koría (promi Nobel de la pau 1995). es
irobavcn entre el3 partictpant3 en la primera reunió del
Fórum, la mojona deis quais aren representant3 d'or-
ganitzacions i movímenia aociaís-

Cmeí.1 soóie jmagtobsiicjció .U 8/¿wl.

cP/T. f
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ÍES Ramón Casas i Caroo •
Palau- Sólita i Plegamans
Curs 2002-2003
Departament de Ciéncies Socials 3r ESO

LA GLOBALITZACIÓ: CAP A UN SISTEMA MUNDIAL

Elabora un texí de manera individuai seguint e!s següenís apartats:

•TÍTOL;

Ha d'indicar e! tema del qual tractará el text d'una manera precisa.

DESCRJPCIQ:

- Qué és la globalització0 . .
Qué és ¡a globalització económica?
Quins son els protagonistes9

Quins grups, organismes o institucions hi ha a favor de ía globalització?
Quins grups, organismes o institucions hi ha en contra de la globalització?

EXPLICACIÓ:

Quines son les causes per les quals s'ha produit la globalització?
Quines son les conseqüéncies, tant positives com negatives de ía globaiització?

JXíSTlFICACIÓ: _

Quines son les raons que donen eís grups favorables a la globalització per
defensar la seva postura?

. - Quines son les raons que donen. els grups contrañs a la globalització per
defensar la seva postura?

J

A R G U L M E N T A C I Ó :

- - Qué en penses tu?
Per qué ho creus així?-
Quines son les raóns per justiíícar la teva opinió?
Quines soíucions o aiternatives hi han? ' ,
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ÉXPLOTAélO LABORAL liSíFANTIL

Calendan: Del 17 d'abril al 17 de maig

Dimecres: Abril: 17, 24. Maig: 8,15 .

Diveñdres: Abril: 19, 26, Maig; 3,10,17'

Objectius

• Conscienciar i sensibilitzar sobre la sittiació de marginació, explotació i injusticia que pateixen milers
d'infants del Planeta

• Distingir entre treball i explotació laboral i entendre les característiques del conflicte que genera
I5explotació laboral infantil

" Comprendre les causes i les conseqüéncies de l'explotació laboral infantil

• Saber justificar i interpretar amb raons pertinents completes i convincents per qué hi ha explotació
laboral infantil

• Saber argumentar els punts de vista o les idees deis diferents agents que intervenen en el conflicte

• Analitzar i entendre com actúen els diferents organismes internacíonals per intentar resoldre aquest
conflicte

• Proposar actuacions individuáis i collectives per erradicar I'explotació laboral infantil

• Fomentar el treball en g'rup i la participacíó á classe

Continguts

Procedimentals :

• Comprensió i elaboració de mapes temátics

• Búsqueda, selecció i classificació d'informació

• Comprensió. interpretació i síntesi de textos escrits

• Redacció de textos descriptius, explicatius. justificatius i uiterpreiatius

• Comprensió i relativització de punts de vista diferents sobre un mateix problema

• Argumentació de les opinions personáis i de grup

Conceptuáis

• Qué s'entén per explotació laboral infantil? Diferencies mes importants entre el treball deis nens i
nenes i Texplotació laboral infantil. Causes i conseqüéncies de l'explotació laboral infantil.
L'explotació laboral infantil al mon. Hi ha hagut explotació infantil en altres moments de la historia?
(recordem els nens i les nenes treballant a les fabriques téxtils del Valles)

• Per qué diem que Texplotació laboraJ infantil és un conflictc? Lesiona els Drets deis bifants? Qué es
pot fer per lluitar contra l'explotació laboral - infantil? Intervencions de les administracions.
d'organitzacions no governamentals (ONG) i de campanyes de participació ciutadana. Altematives a
1?explotació: Comercjust



Hi ha maneres de veure i drentendre Fexpíotació laboral infantil segons els diferents imphcats en
aquest conflicte?

Actitudinals

• Conscienciació i sensibilització sobre la situado de marginado, expfotació i injusticia deis nens i
nenes

• Rebuig a les desigualtats i a les injustícies i capacitat de prendre compromisos personáis i col-lectius
d'intervenció

• Valorado positiva deis Drets deis Infants i deis Drets Humans

•• - Respecte per les opinions i maneres de pensar deis altres

• Participació i responsabilitat en el treball en grup

Atenció. Quan acabi aquest tema cada grup treballará un conflicte i comencará a buscar informado a
partir d 'ara. • • .

Seqüenciació

Primera seqüéncia

Obiectius

Distingir entre treball- i explotado laboral i entendre les característiques del conflicte que genera
1?explotado laboral infantil

- . Comprendre les causes i les conseqüéncies de l'explotació laboral infantil

Continguts

Procedimentals

Comprensió i elaboració de mapes temátics

- Búsqueda, selecció i classificació d:infomiació

Comprensió. interpretació i síntesi de textos escrits

Redacció de textos descriptius, explicatius, justificatius i interpretatius

Conceptuáis

Qué s'entén per explotado laboral infantil? Diferencies mes importants entre el trebali deis nens i
nenes i Pexplotado laboral infantil. Causes i conseqüéncies de l'explotació laboral infantil.
L'explotació laboral infantil al món

Actitudinals

Conscienciació i sensibilització sobre la situado de marginado, explotació i injusticia que pateixen
milers d'infants del Planeta

Participació i responsabilitat en el treball en grup



D¡mccrcs»tliaITtl*abril

Detecció d'ídees prevíes i comunicado d'objectius "

Treball individual;

Presentado col-lectiva del-qüestionari perpart del professor

Contestar el qüestionari sense Tajuda del professor

Treball en grup:

Comentar el qüestionari amb^petit grup

Durada: 45 minuts.

Activitats

La professora presentará el tema:

Diferenciació entre treball infantil í explotació laboral infantil

^ - Causes i conseqüéncies de l'explotació laboral infantil

Presentació deis textos que han de trebailar els alumnes: Els treballs de Savita, Ben i la seya familia,
Marcelo Í Don

Temps. 20 rainuts " - '

Ateoció: Els alumnes buscaran informado sobre 1'explotació laboral infantil a la premsa. a internet a
ONGs. etc. Cada grup elaborará un mural amb la infonnació que ha trobat. El mural es fará'el dunecres.
dia 8 de maig. ' ' -

Treball en gntp. GRAVACIÓ, (necessitem com a minim 4 cassettes, dos per cada classe)

Cada noi o noia treballara un text. seguint el guió. La redaccip será individual

Abans de comencar el treball es pactará amb cada grup que vol dir descriare, explicar, justificar i
interpretar. (Els professors tindran les Bases d'Orientació)

El treball es fará perpartS: Es pactará cada Base d'Orientació i es fará el redactat corresponenL

,-.... a. Pactarla Base d'orientació de la descripció '

Descriu el treball que fa el noi o la noia que t'ha tocat trebailar (La Savita, el Ben i la seva familia, el
Marcelo \ la Don

b. Pactar la base d'Orientació de Texplicació ' •

- % Explica perqué ha de (rehallar i quines conseqüéncies te per a cada noi ei trebaíl que fa

c. Pactarla base d'Onentació de la justificado

Per qué els empresaris volen.nens i nenes per treballar? Justifica la teva resposta . -

d. Pactar la Base d'Orientació de la interpretado

Creus que hi ha alguna possibilitat de Iluitar contra Texplotació infantil? Justifica la teva resposta

Correcció en grup deis textos escrits. tenint en compte el que s"ha pactat. Cada noi jira la correcció'del seu
escrit.

Temps. .1 hora i 40 minuts

Recollir tots els textos per la recerca, tant el primer que han fet, com la correcció.

3



2
Treball Individual:

Acabar la correccio deis textos escrits si no s'ha acabat el dimecres.

Elaborar el mapa tematic sobre Texplotació laboral infantil al món
Comparar la localització de I'explotació infantil del mapa amb el text sobre. "Distribució per sectors"
o el tipus de treball per paísos o zones .

Comentar-ho amb tot el grup classe



Segona seqüéncia

Obiectius

Saber justificar i interpretar amb raons pertinents completes i convincents per qué hí ha expiotació
laboral infantil

Analitzar i entendre com actúen els díferents organismes internación ais per intentar resoldre aquest
confítete

Proposar actuacions individuáis i coí-lectives per erradicar I'explotació laboral infantil'

Continguts

Procedimentals

Redacció de textos descriptius, explicarius. jusnficatius i interpretatius

Comprensió i relativització de punts de vista duerents sobre un mateix problema

Conceptuáis •

Per qué diem que Texplotació. laboral infantil ¿s un conflicte? Lesiona els Drets deis ínfants? Qué es
pot fer per iluitar contra I'explotació laboral infantil? Intervencions de les adminis trac ion s,
d'organitzacions no govemamentais (ONG) i ie campanyes de participació ciutadana. Alternatives a
I'explotació: Comerc just

Actitudinals

Valoració positiva deis Drets deis ínfants i deis Orets Humans

Respecte per les opinions i maneres de pensar ¿cis altres

Rebuig a les desigualtats i a les injustícies i c;-pacitat de prendre compromisos personáis i col-Iectius
- d'intervenció

imccrcsrdia24

Activitats

Presentado del treball a fer per part de la professora

Treball en peiir grup

Pactar i escriure textos justülcatius i interpretatius ¡GRAVAR.-HO EN CASSETTE)

Temps 30 minuts

-Treball enpetit grup: (Rea^rupats segons els protagonistes deis textos: Bén, Savita, Dori i Marcelo)

a. Revisareis textos que cada, noi o noia ha produít i eís compleíen amb boíigrof de diferent color

b. Pacten el que es mes complert i pertinent per posar en comú a ía resta de la classe . Propera sessió
(dimecres dia 8 de maig)

Temps: 30 minuts



Trebail dos gnips classe

a. Presentació del vídeo:'" 24 hores al dia"

b. Visionar el vídeo i contestar el qüestionari individualment. (El proper dimecres es comentaran les
respostes en grup petit (GRAVAR-HO axnb cassette)

Temps: 1 hora

Divcndrcs, dics-ZS d'abríl

Trebaüar els textos: El trabajo Infantil en el tercer mundo i I*informe de la OIT.

Veure de cada text quin Dret de l'Infant es vulnera

Dimecres día t testa

Divcndrcs 3 de mai
Alternatives a l'explotació. Comerc Just

a. Fer una síntesis deis textos:

Altematives a l'explotació. Comer? Just .

- ' Accions de la campanya. Acció: ''Amb aixó no juguem: calcat Nike i Adidas amb defecte de fabricado

Repliques a Adidas i Nike

Temps: 1 hora

imccrcs-dias
Trebail gran gmp' •

a. Lectura deis textos que es van seleccionar el dimecres dia 24 (Savita. Ben , Dori i Marcelo)

Temps: 30 minuts

Trebail gmp petit: fGRAVAR-HO AMB CASSATTE)

a. Comentar i comparar les respostes de cada noi/a sobre qüestionari del vídeo

b. Reprendre eí trebail inicial els divendres dia 26 i dia 3, sobre els textos de Trebail Infantil i de Comerc
Just i preparare! contingut de l'article que taran individualment:

Quins son els Drcts Infantils que mes queden lesionats amb ei Trebail d'explotació infantil?

Per qué es lesionen aquests Drets? A qui pot beneficiar? Per qué?

Com es pot aconseguirque es respectin els Drets de l'Infant?

c. Raonar com l'actirud deis ciutadans deis paísos desenvolupats poden ajudar a resoldre Texplotació
laboral deis nens i nenes deis paísos subdesenvolupats9"

Temps. 45 mtnuts

Q



Treball individual

a. Elaborar un arricie que jusüfiqui: "Els Drets deis Infants"

Posar un títol a r arricie

Enumera quins son els Drets de l'Lnfant que es lesionen amb l'explotació laboral infantil?

Explicar Í justifica per qué es lesionen aquest Drets?

Per qué creus que hi ha persones o empreses que no respecten els Drets de l'tnfant i l'exploteri en el

. treball?

Com creus que es pot aconseguir que.es respectin els Drets de I'Infant? Justifica la teva resposta

Creus que tu pots fer alguna cosa per ajudar a que es respectin els Drets deis Nens i Nenes?

Temps: 45 minuts

iveniircs, dialll

a. Fer un mural amb tot el material recollit (pot ser general o per grups..)

Classifícar el material segons: v -

Formes d'explotació infantil. Causes i conseqüéncies de l'explotació

Agents que intervenen en el confítete: Infants explotáis. Multinacional. Organitzacions internacionals
Govern amen tais, Organitzacions no Gov era amentáis (ONGs), campanyes ctutadanes. etc.

Drets deis nens

Alternatives o solucions •



Tercera seqüéncia

Ohiectius

Saber argumentar els punts de vista o les idees deis diferents agents que intervenen en ei conflicte

Analitzar i entendre com actúen els diferents organismes Ínteraacionals per intentar resoldre aquest
conflicte

Proposar actuacions individuáis i coHectives per erradicar l'explotació laboral infantil

Continguts

Procedimentais

Comprensió i relativització de punts de vista diferents sobre un mateix problema

Argumentació de les ppínions personáis i de grup

Conceptuáis

Hi ha maneres de veure i d'entendre l'explotació laboral infantil segons els diferents implicats en
aquest conflicte?

Actitudinals

Respecte per les opinions i maneres de pensar deis altres

Rebuig a les desiguaitats i a les injustícies i capacita! de prendre compromisos personáis i col-lectius
d'intervenció

Activitats

imecrcs*dia Isiij

Trebatt en gnip segons els gntps de debat:

a. Preparar el debat amb la Base d'Orientació del Debat

Punts de vista deis diferents agents que intervenen en el conflicte de l'explotació laboral infantil:

Els empresaris

Els nens i nenes explotáis

- LesONGs

La societat civil

Cada grup ho preparara amb els textos corresponen al seu grup i amb tot el que s'ha treballat a ciasse.
(GRAVAR-HO amb cassette)

Ternps: 1 hora

b/Fer el debat (GRAVAJRJHO amb video) '

1 hora

ivcndrcs. día t
Control: Respondre al qüestionari de reflexió

Postció personal sobre el conflicte i les seves possibles solucions (RJECOLLIR EL TEXT). I hora

í



QUE S'ENTÉN PER TREBALL INFANTIL ? EL PA5 DEL TREBALL A L'EXPLOTACIÓ

TREBALL

. INFANTIL

Quíin les cundieions en qué itcballcn els nens LIÍllciihcn lo seva cscohii it/ació.
Quan les eondieions son perillnscs.

Quan les condicions perjudiquen el scu beneslar Hsic, nienla!, social o moral.

EXPLOTACIÓ

INFANTIL

Tiehalls realitzats per nens,
que no leñen necessiiriament cünseqüéncies ncyalivcs per ells

IZxeniples: Ajiuiíir oís pares - a la Icina de casa
- ;i les ("cines del camp

• Hls nens aprenun a ser responsables.
• Gis héns tlesenvolupen les seves capacilals.

I rebídls realilzals per nens,

¡nnl> greus consct|ü¿ncics sobre ells

S'enlén cuín l'explolaciú
a mciuií's il'cdal en condieiims pés-
siiues i lamentables-



• / : • ' : : '

O

Valors i creences
No sempre Iti ha acord sobre

el que és veritat i el que és just
Tema: Les diferents postures i

els diferents punís de vista
sobre ¡'explotado Infantil

Interrelacló
Les person es y els griips
s1 interrelacionen i es
comuniquen
Tema: Intervencions deis
diferents agents mundialsper
disminuir Vexplotado infantil

Continuítat i canvi
Unes coses canvien
y altres pennaneixen
Tema: Vexplotado infantil
en el nwn d'avui i abatís

laboral infantil

Diferenciado
Entre les persones i comunitats es donen
slmllituds, diferencies i desigualtats,
Tema: Els nens i nenes explotáis laboralntent
patelxen injusticia i desi¡>ual(at

Organitzacló social
Les persones i els grnps
s'organitzen
Tema: ONGs, Nacions Unides,
Sindcats, Empresaris...

Identitat-alteritat
Comparíim el man amb
els altres
Tenm:La meva situado
i la deis nens i nenes
explotáis

Racionalitat- irracionalitat
Tot passa per certes causes y te certes
conseqtléncies
lema: Canses i conseqüencies de I*explotado
laboral Infantil



PAISOS CONSUMIDOR? (nord)
Esíats Units
Canadá -
Espanya
Regne Unit
Franca

. Alemanya...

que obtenen

Productes a baix preu

deis

PAISOS PRODUCTORS (sud)
Indonesia

. Filipines
Sudan
Pakistán
Guatemala...

que genera

EXPLOTACiO LABORAL

i

INFANTIL

CAUSES:
• Pobresa
• Manca d'una educado adequada
- Societats rurals
• Poca preocupado política
• Conflictes bél-lics
• Baixos salaris respecte deis adults
- • Poca capaátat reivindicaíiva
• Condícions físiques que els permet fer

treballs perillosos

CONSEQÜÉNCIES:
« Problemes de saíut i psicbiógícs
• Deficiéncies educaíives
• Repercussions socials: atur deis

adults, treball precari, increment de la
natalitat...

- Mortalitat infantil per accidents
laboráis

• "esclavitud": els pares-mares s!han
de vendré els nens-nenes per pagar
deutes



•'-Explotado laboral Infantil:
Tipología deis treballs aue.fan els nens i nenes

& I VCuClíl (II CCirrCr.' venda ainluilnnt, netejar cotxcs, inendiciíat,
reeollir escombrarles, netejar sabaíes....

& Trchttlls.de periltositat física: .Forns tic vitlrc, producció de
llumins, carrcgar malcriáis pesáis, ulilitznr pioducles agraris fox i es

& Trehtlll fOrgOS ¡Servil; Com csclaus, sensesou, -en l'claboraciódc
catifes, cigarreícs; lluniins, etc...

& JlXplOÍaClO SeXiiah en xarxes iníernacionas de pornografia i
prostitució...

iS¿ 1 rebatí domestica en cases de les ciulaís a canvi de mánutenció i
alloljanienl

& í\eiíS SOidaíS: reclntamení forros per anar a la guerra o voluntan anib
. inanipulació de crecnccs i idcologics



4. Formes cfexplotació infanti

La situado de miseria de moltes íamílies aii paísos del Sud ti que sigum moles eis
ner.s que han de creballar per ajudar íes seves famílies i aquesr rrebail no ha de ser forco-
sament perjudicial.

Paríem d'explocació de la infancia qaan es donen canes formes de crsbail que. per
la seva naturaíesa. resulten especialment periiloses i generen aihora cota ana serie de danys
físics i psicblógics que ímpedeixen el corréete desenvolupament de Tíníam i que el mar-
caran. sQvinc. per la resta de la se va" vicia.

Alguns cipus de crsball en condicions d'explccació especiaUnent peri liosos son:

1.-TREBALL ALCARRER

Alguns del treballs que reailtzsn eis nens al carrer son: venda ambulant. enllustrar
sabates, neüejar cot7.es. espeaades de carrer. guies turísíics ocasionáis, recollida d'es-
combraries. reparúrnent de rnercaderies. meadicica:. ere.

Son moics els nens que es venen obligáis a aquesta forma de creball per aportar
ingresaos a les seves farrulies. pero aqüestes íeines son cambé les u'piques de super/iven-
cia deis ner.s dei carrer.

i

Significa per ais nen¿ exposar-se al medi urba. pie de perills. corn !es tnáfies locáis
-a les quals han de pagar un percencaege deis seus guanys- robacoris i agressions de coca
mena. Psró el pancipal- per.ll que cenen son eis grups armacs. pasats sovinc peís govems o
comerciants locáis, que cretenen eliminar moits d'aqueso nens del carrsr.

2.- TRE3ALL EN CONDICIONS D'ESPECIAL PERILL0S1TAT FÍSICA

Dins d'aques: grup hi ha:

- Trebail industrial; íoms de; vidre i cerámica, prodúcelo de llumins i pirotecnia. .

- Minería; jomades ssgotadores. carreganc-ie gnins pesos sense cap iipus de segu-
re:ac.

• •• Trebal! agrícola: exposacs a inseciicides i fanilitzants cóx:cs.

- Pesca submarina; se submerget.xen a gnms ororunditaLS duranc meites fiares zl día.
ser.se cap procecció o equipament especial.

Cada any moren rruiers de nens t joves per accidents i. moits alores queden incapa-
citaos per la resta de la seva vida.

3.- TREBALL FORCÚS 1 SERVIL -

Es ['¿setavatge dei segie XXI. S'engioben dins d"aquest grup aqueíls ner.s que sóa
separas de les seves íamilíes per engany o a [a rorca. i ai.xí saldar un de-^te contret peis



seus parss a un usurer. o bé venucs per la propia, familia per treballar com a má d'obn.
esclava en tota mena de feines agrícotes. mineres. industriáis o domestiques. Es calcula
que a ["any L99¿. a 3rasil hi havia 4-0.000 nens en aquesta sicuació.

Aques; tipus d'e.xplotació infantil ¿s comú en la tibricació de cigarreces. macices. !lu-
mins. ptssarres. maons i seca.

Aces que s! patró e!s dona '•menjar L allotiarnenc". la devolució de!s diners que es va
pagar per síls Q el deace deis pares no queda mal saidat. i romanen en aquesta si:uació de
servitud la resca de la seva vida.

4.- EXPLOTACiÓ SEXUAL

E:s nens ion especialment vulnerables ais abusos sexuala en l'ambic domcsdc í
laboral. A ai-xó s'hi afegeíx coca una serie de xarxes internacior.als que es dediquen a ia
pornografía i a la prosricució tnfanuls. negocis que afecten iniíers de nenes i nens en diver-
sos paisos d'Asia i América,

Aquesta e.xplocació de ta Infancia deixa seqüeles psicolcgiquss-sspec'.alment pro-
fundes t ¿s causa de malaicies venenes o de la mateixa SIDA.

És un far.omen afavonc en els darrers anys peí curisme scxuai com mes va mes trr-

quenc.

5.- TRE3ALL DOMESTIC

Moices famüies. generalmer.t de l'ambic o:ral. envien-tls seus filis a cases de la ciu-
tai: davanc la impossibiikat de mancenir-tos. perqué alia ¿s guanyin la vida Cent reines a la
liar vieís seiis patrons.

MoUes de les famfiiss on van cenen pocs ingressos. de manera que aquesta nens
sovim íríballen aomés a carm de la manucer.ció i rallocjamsru.

Com que aixó succee-.x en Tambit privaL és l'í.xplotació mes difícil de ¿er.ec;ar i
son nens mole vulnerables a diversos cipus ¿"abusos perqué =s rxoben"desarr=¡-LS del sen
encorn familiar.

6.- NENS SOLDATS

La suerra ¿s queícom quociciia per. a motes nens deí món. es bastam freqüeni que.
acabin íomanc ozx d'aigun deis báncols combatents.

El reclucamer.[ poc se: t'orcós. coi i que per diverses causes cambé poden alüsiar-sa

• ta neessaitac-de msnjar i soscre que -ils combatents sarántei.xen

- la necsssícac á'un ?VIQ que eís aculli. davanc la tnsesurecac provocada per la gue-
rra t ['orrsnesa ce molts d"aques:s nens-

- la manipulado de crecness i ¡deoíosies.

La serinenca a s.xercits o grups armats provoca tr. eís nens cerribles secüeies de



violencia que fan mole difícil la sev^ reinsercio a la vida normal.

És mole difícil eradicar eí trebail infartt:!. sobrecot quan va unit a ía miseria de les
tamil íes. ja que calen can vis profunds en-l'ordrs íconómic. poíúic i moral de! nosire mor.
i la societac en que vivim. A mes. a nivell internacional es dediquen pocs recursos a la reso-
lució del problema, cenint en campee [a seva. masnicud.

Pero els diversos programes irueraacionals han de centrar-se en ["¿radicado de les
formes espeeiaírneru periiioses d'explocació de la infancia.

La OET ha creat eí ''Programa incernacionai per t'Eradicació del Treball ínfancü"
(IPEC) que e.n preveu la progressiva desapanció. comencant per les formes mes abusivas
amb eres gmps prioritaris:

• - Els nens que creballen en servitud.'

• - Eis que o-ebailen.eri condícions d"espec:ai perillosita: física.

- Eis grups especiaiment vulnerables, com son els de poca edat (rasnys de 12 anys)
i les nenss.

Aques: programa campea amb una sene de paj'sos donants i mes" de 30 participan^
on es fan Programes d' Acció: ja sor. mes de i.COO des que es va iniciar el programa l'any
L992.

Un ai ere pas imporcam va ser la Coafsrsncia sobre Trsball ínfancil. que es. va cele-
brar a Oslo del 27 ai 30 d'ocrabrs de L997, pacrocinada per [a OIT i L/NICEF.

En.aquesta conferencia es va acordar un pía d*acció centrac en eis punís saguents:

- Procecció de! nen contra l'exploiació económica i l'execucic de'quaisevol reina
perillosa o que ditlcuki el SÍU desenvolupümenc.

- Separac;.ó deis manors de les formes mes.intolerables d'explocació.

'- Eradicació cíe .tota accivicat laboral redituada per nens en edat escolar.

- Rehabilitado física i psicológica deis nens ¿fectacs.

Les nacicns implicades han d'assegurar ia'reaiització d'una política social i. econó-
mica per combatre la pdbresa. que se centn en les necessitacs famiiiarj deis mes empe-
briis.

•Com a mesura per combatre el trebail infantil, es, recomana miilorar eis sistemes
nacionals de recull d'informació. comencant per registres civüs. que perrnedn el control i
e! 5e2uiment; deis nens.

També cal estimular la capacitado de les dones, comer.canc des ds nenes, i pro-
•moure I'acció deis sindicats en la seva Uuita contra totes íes fonr.es d'expioució laboral i
infantil.

. En tot aixó. es demana una rr.ajor irr.piicacó internacional, per pan de les nacions
amb mes recursos.



(¡o ver us
. Deis pa'ísos
. Ministeris:
. Treball
.'Cooperado

Organitzacions
Internacionals
. ONU (UINICEF)

Organitzacions
Sindicáis i
Enipresarials:
. OLT(Org ínter Trc)
. Estudis
. Denuncia
. Acreditado

Lliiita contra I 'explotacío

laboral infantil

ONG. Denuncia i reivindicado
. Marxa Mundial
. Roba neta, "trcballar no es un joc"
. Els drets líumans
. Córner^ Jiist
. Incidencia en els paísos i en les

organitzacions Internaciónals

Participado Ciuíadana
• Comprar productes"Preu Just"
. Agermanament entre pobles
. Apadrinamcnt de nens i nenes

per evitar que treballin
. Participació en a cíes i campanyes

col.lectivcs íle denuncia
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Per treballar les habilitats.
Descriure, explicar. Justificar i interpretar

Qué és :

. !

Que no es

Com ho fem: (passos a seguir)





EXPLOTACIÓ LABORAL INFANTIL

Aprendrem a:

a. Saber diferenciar el treball infantil de explotació del treball infantil.

b. Eatendre les característiques del conflicte i conéixer les causes que el

provoquen i les conseqüéncies que genera.

c. Saber justificar i interpretar amb raons pertinents, completes • i

convincents perqué ni ha explotació laboral infantil arreu del món.

d. Conéixer els diferents agents que actúen en el conflicte i saber

argumentar els séus punts de vista.

e. Analitzar i entendre les tasques que porten a terme els diferents

organismes internacionals per resoldre aquest conflicte.

f. Conscienciar-nos i sensibilitzar-nos sobre la situació d'explotació,

injusticia i marginació que pateixen milions d'mfants al planeta

g. Implicar-nos i proposar actuacions individuáis i col.lectives per

solucionar aquest conflicte

h. Participar de manera activa -i positiva en el treball individual en el

treball en grup i en els debats.



DETECCIÓ D'EDEES PREVTJES.

I-QUÉ ENTENS PER EXPL0TAC1Ó LABORAL INFANTIL ?

2-DEFINEIX: O.N.G:

CUT:

UNICEF:

3-SI Hl HA 2.000 MILIONS DE MENORS DE 16 ANYS AL MÓN, QUANTS NENS CREUS QUE
PATEIXEN EXPLOTACIÓ LABORAL ?

250 miüons ' ^
500 milions
150 milions • -

4-A QUIN CONTINENT Hí HA MES NENS TREBALLANT ?

América Üatina
Asia
África

5-ENUMERA ALGUNS PAÍSOS ON ES PRODUEIXI AQUEST FENÓMEN.

6-ENUMERA ALGUNES RAONS QUE PORTEN ALS NENS A TREBALLAR.(com a mínim tres)

7-POSA ALGÚN EXEMPLE DE TREBALL INFANTIL.

8-QUINES CREUS QUE SON LES TASQUES QUE REALITZEN ELS NENS ?

9-QUINES SON LES CONSEQÜÉNCIES DE L'EXPLOTAClO LABORAL INFANTIL ?



El treball infantil: explotado

9

. TREBALL
' f. - rr n "FORCÓS I SERVIL

Lm aic jamta i vaig nei^er en un pobu rural de -
['India. Zín. dia van arribar aípoSíc uns sen-
yors que dtien que eren rcpresentants ¿'una
important fáSrica i Suscaven nens i nenes
per trzSaííar en ía industria te-^td... Tot ' .
semBíava increiBíe.1 fPer fi podría sortir
dcípo&íe, viatjar a ía ciutat.

!A.qu.tíís senyors van donar al meu

pare un acompte. sobre eí que jo guanya-

ria i, juntament amS aítres nens i nenes,

vaig sortir deC poSU. 'Després d'un ííarg

viatje, vam arriSar a una casa en eí camp

on, des d'aqueCÍ momznt, vam romandrz en una

. fiaSitoció fosca on triSaííavzm, menjávem i dormíem.

. C\(p em van pagar maL 'EÍpatró deiaque encara devia dque va
donar al meu pare, mis 'VaíLotjamznt, eí rmnjar i un tant a canvi
deí temps que novia estat, segons eíí, "aprznent afer nusos"'en eí
teíer. "En arriBar, vaig voier anar-me 'n, pero ía porta estava tanca-
da i, si inttntaves fugir, et ííigaven aí Sane.

^rebaííant al teíer Hi fiavia nens- de totes íes edats, eís mes petits
ttnicn 6 anys. Tois tstavem durant 12 o 15 fiores aí dia asseguts en
Sanes davant eís teíers, deís quaís penjaven fiís moít tiSants, sobre eís
que anavemfent multitud de petits nusos. Si eí teíer tragran arriBavem
a trcBaí'íar en tí matei^ teíer fins' a 10 nens al'nora. "Havíem á'aruir de
pressa isensz equivocar-nos, ja que si nofeiem maíament ens pegaven i
cas tía aven.. 9{pTn¿5 paravem dos o tres vegades al ¿fia i ni tan sois podí:

em posar-nos drets. Quan acaSávem ía jornada, menjávem una sopa de
ííentizs i arrós i ens ajeiem a térra per dormir.

S evita
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TREBALL AL CARRER

Algunes de les feines que fan els nens a! correr son; vendí; ambulant. en! lucrar
sabates. necejar cotxes,. actuar al correr, fer de -guies curísrics ocasionáis, recollir escntn-
braries, repanir mercaderies. mendicar. etc.
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PERCENTATGES D'EXPLOTACIO LABORAL
ENTANTIL. Alguns exeraples

América Harina
• 2-10%: Paraguai, Argentina, Uruguai, Colombia,

Méxic, Costa Rica .
• 11-20%: Brasil, Nicaragua, Bolívia
• 21-30%: Guatemala, República Dominicana, Haití

África
• 2-10%:Marroc . .
• 11-20%: Egipte, Zámbia, Ghana

. • 21?30%: lemen, Zimbawe, Nigeria, Camerún, Costa
d'Ivori

• 31-50%: Etiopia, Kénia, Burundi, Níger, Malí,
Senegámbia

• -r 50%: Burkina Faso

Asia
• • 2-10%: Siria, Iraq, Vietnam, Malasia, Brunei, Djakarta,

Borneo, Sumatra
• 11-20%: Pakistán, India, Xina, Tailandia, Filipines,

Indonesia, Papua, Nova Guinea
• 21-30%: Turquía

' • 31-50%:.BanglaDesh, Nepal, Butan

"X



DI5TRIBUCIO PER SECTO9S

L'explotació laboral infantil no és tan sois un problema econórr.ic, a

vegades ens trobem amb programes educatius ¡ncapacos d'adaptar-se c íes

necessitats d'un país. Aquests resulten inapropiats per atraure els infanta a

les aules i convencer els pares de la necessitat d'una educado. Aqüestes son

tasques dif ícils d'acanseguir.

TIPU5 DE TREBALL QUE ELS NEN5 REALITZEN . •

- Agricultura (£s un f enomen rural)

- Treball amb maquinaria perillosa

- Trebaü amb ageits químics que perjudiquen a. la saiut,

provocant malalties com cáncer, ^ntre altres!

- Extracció d'or a les mines del P ;rú i carbó' de Colombia

- Canteres de pedra a la India .

- Pesca a Birmania, Indonesia i rilipines: Els nens moren ofegats en fer les

submersions i son victimes de peixos'depredadors

- Sector servéis dedicats a ccupacions molt di verses, entre aqüestes

destaquem:

- Servei doméstic • , •

- Turisme

- Treball al carre.r



- Prostitució

- Industria: Treballen en tallers i factories pels mercats nacionals pero

també per mercats internacional^.

- Fabriques de cerámica i vidre

- Fabriques de llurrüns i pirotecnia

- Industria de catif es

Un altre modalitat d'explotació laboral és la de treballar en régím de

servitud. Aquest fenomen es produeix quan una persona no té rzs a oferir

com a garantía, i per tanT cfereix els seus servéis per al treball o bé el deis

seus filis durant un femps indefinit. Aquests nens viuen en unes condicions

terribles, molt poques vegades poden assistir a escola i gaudir de temps

Iliure. Malts d'aquests nens pateixen malalties, malnutricions, maltrac-

taments i com no, abusos sexuals.



VIDEO: "24 HORES CADA DLA. L'EXPLOTACIÓ DEL TREBALL
INFANTIL

QÜESTIONARI.

1. Per qué creus que té aquest títol?

2. Veiem dos entorns de treball diferents. Descriu quins son

3. Quines edats teñen els protagonistes del video? Per qué han de
treballar?

4. Explica quines son les condicions de treball: horaris, dies setmanals
de treball, hores de descans diáries, higiene, alimentado, sou, accés
a la feina....



5. La Mena, el Rafael, l'Abraham i el Julio, pateixen explotado
laboral? Justifica la teva resposta. Pensa amb tots els exigéncies,
raaltractaments o els riscos que hem vist en el video....

6. Quins altres treballs ens mostra el video que fan els nens i nenes?

7. Llegiu la Declaració deis Drets deis Drets del Nen i analitzeu article
per article com es vulneren aquests Drets en els casos que hem vist.
Justifica cada una de les respostes.
(Utilitza un full a parí)

8. Qui ha de vetllar pels Drets deis Nens? Justifica el perqué de cada
cas.

9. Quina creieu que ha de ser la Iluita contra ('explotado del Treball
Infantil? Quina creieu que pot ser la v.ostra participado en aquesta
Iluita?



Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959

Art icu lo 1 o . • . -
Ei niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,

• nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Artículo 2o. .
E¡ niño gozará de una protección especia! y dispondrá de "oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, asi como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la
consideración fundamental a que se atenderá será e! interés superior del niño.

Art ículo 3o. .
Ei niño tiene derechcrdesde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. •

Artículo 4o.
Ei niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en

• buena salud;'con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados. . ' , •

Artículo 5o. . * .
E! niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir ef tratamiento, la
educación y el cuidado especiales que requiere su casa-particular.

Artículo 6o.
Ei niña, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que.sea
posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente
de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño
de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el
mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

Artículo 7V .
El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Se le dará una educación'que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual,, su sentido de responsabilidad
moral y social y llegar a ser un miembro útil de la.sociedad. Ei interés superior del niño debe ser el principio
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe,
en primer término, a. sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, las cuales
deben estar orientados hacia ios fines perseguidos por ia educación; la sociedad y las autoridades públicas
se esforzarán por promover el goce de este derecho.

Artículo 8o.
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre ios primeros que reciban protección y socorro.

Ar t icu lo 9o.
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún
tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se
le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o
educación o impedir su desarrollo físico,'mental omoral.

Ar t ícu lo 10°. ' .
El niño debe ser protegido contra las prácticas qeu puedan fomentar la discriminación racial, religiosa, o de
cualquiera otra índole.. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tole'rancia.-amistad entre los
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes
al sen/icio de sus semejantes



La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños de 1989 -plantea
promocional el cuidado básico de la salud y la educación y proteger a los niños del abuso, la
explotación y el abandono, tanto en casa como en eí trabajo y en los conflictos armados.
Un informe reciente de UNICEF sobre "El Progreso de las Naciones"' cerrifica la buena
disposición de los Estados a la hora de firmar esta Convención. PERO NO A LA HORA DE
CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS

Shireen, una nina de diez anos convertida en una basurera
profesional, nunca ha ido a !c escuela. Pero es una persona muy versada en la
economía de la supervivencia: si logra vender restos de papel y bolsas de
plástico por'30 a 50 centavos podrá almorzar; si gana menos se quedará sin
comer. Este es el cruel pero práctico calculo aprendido en el trabajo y en)a
vida en la calle.

c r , Estado-Mundial de la Infancia, 1997.

Marie es- una nina haitiana de 7 anos. 5e levanta a las cinco de la
mañana y comienza su jornada acarreando agua desde \in pozo cercana,
llevando jarros muy pesados en la. cabeza. A continuación, prepara el
desayuno y ¡o sirve a los miembros de la familia. (...) En el intervalo entre las
dos comidas debe hacer !a compra de alimentos en eí mercado y otros
recados, atendré la cocina de carbón,-barrer el patio, lavar la ropa y los
paltos, limpiar la cocina y, al menos una vez al día, lavarlos pies de su dueña.
Marie come.las sobras de la familia o una ración de maíz, viste ropas
harapientas, na fien zapatos y duerme fuera de la casa o en el suelo. No se
le permite lavarse con el agua que ella misma trae a la casa. Es golpeada
regularmente con un cinturón de cuero si tarda en responder a una orden o
se considera que- ha sido irrespetuosa. No hace falta decir que no se le
permite asistir a la escuela.

UNIC5F, Estado Mundial ce le Infancia, 1997.

Sushila, de 14 anos, vende periódicos en Íes calles de Kctmcndú.
Cuenta:"cuando los niños vemos que la policía Mega, salimos corriendo a la
velocidad de! rayo. S¡ nos atrapan, nos maltratan. Las policías nes gritan, nos
insultan, nos pegan bofetadas y nos rompen los periódicas". Los transeúntes
complican aún más ¡a vida de Sushila. La rodean para mirar los periódicos,
"pero no- ios compran, sólo me crean problemas. Cuando me tienen csí
rodeada, no puedo ver llegar a la policía. Así que tengo que salir corriendo
con mis periódicos o dejarme atraper y mcítrar".

Sin tiempo para jugar, CIOSL, junio 199o.

<Á



Un día, en Peshawar, ciudad fronteriza con Afganistán, entré en una
tienda de esteras, y al abrirse'la puerta de la trastienda descobrí al fondo

. escuadras de niños trabajando en los telares. La luz interior era tscasa y
faltaba ventilación en la estancia. Al preguantarle al dueño, como surgido de
un Oliver Twist oriental, si eran aquellos niños los que tejían las alfombras,
me contestó que sí: .
- Son grandes artistas. Y están muy bien preparados/Sus manos son finas,
hechas para este trabajo.
* Pero, ¿no cree usted que son demasiado jóvenes para tenerlos asi todo el
d\a? ' . • '

- No crea - Respondió impasible con su .túnica blanca, el benefactor de la
humanidad, redentor de los jóvenes-. Piense en la alternativa, la calle, la
delincuencia, el hambre.Tienen suficiente para comer y cobran por su
trabajo. ¿Qué más se puede pedir?

Manue! Leguineche, Los ángeles perdidos, 1996.

Un caso así fue el de Iqbal Masi, el niño esclavo que, tras su
liberación, se convirtió en la voz y esperanza de millones de niños
paquistaníes, hasta que murió asesinado en extrañas circunstancias el 16 de
abril de 1994. A los 4 cños, sus padres íe habían vendido por una cifra no
superior a lo que ai cambio serían 2000 ptas. los ses siguientes los pasó

' "encadenado a un telar, fabricando alfombras, recibiendo palizas de su
patrón y en unas condiciones de trabajo insalubres. Hasta que Ehsan Khan,
defensor de los derechos humanos, lo encontró en el rinccr de una sala en
Muridke. Ehsan describió así su encuentro:
"Iqbal tenía 10 anos y la respiración de un anciano. Me pareció aterrorizado"
A raíz de aquel encuentro, Iqbal fue perdiendo el miedo atroz al'patrón, y
se convirtió en un improvisado líder sindical. Denunció públicamente las
inhumanas condiciones laborales, el horario y el régimen esclavista que
condenaba a la miseria y a !a muerte a niños como.él en todo Pakistán.
Numerosas organizaciones internacionales comenzaron a hacer eco de sus
denuncias, prestando una renovada atención a la situación en que malvivían
miles de niños en aquel país. Con su tesón llegó a conseguir que el gobierno
pakistaní firmara en 1992 la Convención Contra el Trabajo Infantil de la
ONU, y prohibiera la esclavitud por deudas.
Iqbal abandonó el trabajo en el telar para dedicarse íntegramente a ayudar
a otros niños trabajadores como él a salir de sus condiciones de



semiesclavitud y explotación. Su labor obtuvo un reconocimiento unánime a
nivel internacional. Una labor que quedó truncada por una bala certera que le
alcanzó la cabeza. Tenía 12 anos.

Programa "Educar para la Solidaridad". Guía didáctica

de Secundaria. Interinó*n. curso 97-98.

Aunque el niño quiera ir al colegio y sus padres lo deseen y
hayan ahorrado dinero para ello, no pueden. No tenemos suficientes
escuelas. Además, no tenemos suficientes programes de formación del
profesorado y no' tenemos los programas adequados. El sistema tradicional
está pensada para un niño de classe media, y no tenemos profesoras
preparados para adaptarse a las necesidades de un niño de familia inculta,
así como tampoco disponemos de los materiales apropiados. Un niño de una
barricda pobre que puede dedicar sólo un año a asistir al colegio querrá
aprender de una manera diferente durante ese año a la del niño rico que
puede dedicar onze años o más a su educación. Los niños pobres no pueden
permitirse ese lujo. En muchos casos, puede que sólo hablen un dialecto,
pero en las escuelas sólo hay lugar para los idiomas oficiales. Habrá otros
muchos obstáculos que. ni siquiera se le ocurran a un professor que nunca ha
experimentado la vida en barriadas. Puede que para asistir a! colegio, las
ninas tengan que caminar largos trayectos por zonas por IGS que teman ser
atacadcs. Puede incluso que, si la niña acude a un colegio dónde todos Ios-
niños tienen que sentarse en el suelo, sus padres se preocupen porqué su
hija se está sentando de una manera inmodesta.

Extracta de una entrevista realizada a Geeta

Üharmarajan, fundadora de una organización llamada Katha, que trabaja

desde 1988 por el desarrollo, la cultura y la auto confianza .de los niños.



No quiere fotógrafos"

5a!eha está asustada. Muchas veczs la han escondido bajo las mesas,
la han encerrado en-el baño o la han hecho subirse al tejado y quedarse allí
bajo al sol durante dos o tres horas. Ocurrz cada vez que entran en la
fábrica compradores extranjeros. Ella sabe que no tiene la edad legal, y no
quiere que los fotógrafos lo compliquen todo: necesita el trabajo.

The New Internationalist. n °.292, 1997.

Ésta es basa Martínez. Podéis emplearla por 57 céntimos la hora.
Podéis estar seguros de su laboriosidad, afabilidad y capacidad de
aprendizaje. . •
Este era el mensaje de un anuncio publicitario realizado en. 1990 por una
agencia de negocios de E! Salvador, en el que se mostraba a una muchacha
atractiva y sonriente intentando coser a máquina. £1 trabajo de las mujeres
y niñas en las "zonas francas de exportación" no es sin embargo tan idílico.
Los empleos son precarios, las jornadas de trabajo excesivamente largas y
los métodos disciplinarios muy rígidos (llegando a alcanzar los castigos
corporales). Por contra, los salarios son bajos, frecuentemente inferiores al
50% respecto a los pagados a los hombres.

Sobre !c piel de los niños, Centro Nuevo Modelo de

Desarrollo, 1995.



AGENT5 DEL CONFLICTE ' .

ÉMPRE5ARI5

• Els empresaris sitúen les seves fabriques ais paYsos mes pobres,

perqué eís costos de prccucció son menors.

• Les mesures mediambierrals no son tan estríeles com ais paisas

desenvolupats.

• Els moviments d'organitzczió dels.treballadors son débÜs.

• Hi ha un mercat molt c ;mpetitiu a nivel! mundial. Els empresaris

relocalitzen les seves err:reses a paYsos pobres on els requisits del

govern no son tan exigent \

• Els empresaris busquen "reballadors que realitzin la feina a baix

salari.

• La legislado laboral deis p Usos subdesenvolupcts ¿s mes flexible i els

empresaris no s'han de pr ,ocupar tant de l'estat en qué es traben e¡s

seus treballadors.

• Els empresaris obten'en nés beneficis instaílant les empreses en

aquests paYsos tot i que agin de pagar eis costos de transport cap

ais paYsos rics.

•. La situació de pobresa- en qué es troben aquests paYsos (manca de

ílocs de treball, manca es diners per sobreviure, etc.) propicia la

instal-lació d'aquestes emoreses. (Des de la szwa óptica personal, els

empresaris arriben a creare que ajuden aquests paYsos: donen llocs de

treball i un salari -mes alt o mes baix- ).

• El govern d'aquests paYscs accepta la instal-lació d'aquestes empreses.

Per tant, no fan cap nosa perqué generen uns ¡r.gressos peí propi pcís.



NEN5 EXPLOTAT5 •

. ' • Alguns treballen des deis cinc anys.

• Jornades laboráis molt Margues. Setze hores treballades amb

períodes molt breus de descans.

• Treball que produeix tensions de carácter físic, social o psicológic.

S'inciouen també les tasques de trebal! perillos, així com també el

maltractament o l'abús per part de I'empresari.

• Remuneracions molt baixes, inexistents en aiguns casos. Aquest fet

impedeix que surtin de la marginació en la qua! es troben. En molts

casos, viuen al carrzr sznse una habitatge adequat i en condicions

insalubres i periüoses.

• Mcssa responsabilitat.

• Treball que obstaculitza l'accés a {'educado.

• Treballs • que afecten a la seva dignitat i autoestima: Prostitució,

treball servil, régim d'esclavitud.

•nEaswaris, que ahora tiene 13 anos,.empezó a trabajar 12 horas al

día en una'fábrica de fuegos artificiales cuando tenía tan sólo 7 años.

Por 1,75 $, tenía que trabajar seis días por semana, rellenando los

.• petardos con azufre, polvo de aluminio y carbón. Hace cuatro años,

una explosión en la fábrica la dejó inconsciente, quemándole los

brazos, la espalda y caderas. Otros doce niños, incluyendo la hermori

de Easwaris, de 8 años de edad, murieron en el accidente."

CHILDVTEW, World visión Canadá, febrer-marc 1995

"En todo el mundo, millones de niños de forma ocultaren casas

privadas, como empleados domésticos. (...) En general ganan poco y las



ninas ganan sistemáticamente menos que las niños. Algunos we.ces la

única remuneración son las sobras de la comida y la ropa desechada.

Una encuesta reciente realizada en Kenia'mostró que el 73 % de les

niños trabajadores domésticos recibían una paga en especie,

usualmente en forma de vestidos y zapatos nuevos de vez en cuando."

UNICEF, Estado Mundial de ¡a Infancia, 1997

"Sonia y Sandra tienen 11 años y confeccionan batas en la

misma pequeña fábrica de ropa (...). Sonia abandonó la escuela tras

sólo dos anos de escolarización. Sandra fue a la escuela durante cinca

años. Cada una de estes niñas gana alrededor de 2 $ por una jornada

laboral de nueve horas y media."

Sin tiempo para Jugar, CLOSL, 1996



O.H.G

• Treball amb els nens/es afectats,

• Denuncia i reívindicació.

• Incidencia en eis organismes internacionGÍs de decisio,

• Comerc just.

• Defensa i protecció de la infancia explotada.

• Sensibiiització de la societat civil.



Intermón pide un aumento del 8% en la ayuda internacional destinada a la
educación en los países en desarrollo

La organización denuncia que 125 millones de niños no pueden ir á la
escuela y „ . •
las mujeres forman el 70% del colectivo que no sabe leer ni escribir

Estrella Digital/Efe
Madrid

La ONG Intermón pidió un incremento del 8% de la ayuda oficial española destinada a la educación

básica para los países en desarrollo.

La demanda se realizó a través de la lectura de un manifiesto en 39 ciudades españoles con motivo de

la celebración de la ñesta 'Un día para ía esperanza1. En Madrid, el manifiesto fue pronunciado por la

escritora Elvira Lindo, quien destacó la importancia de una educación universal para todo el mundo.

Intermón denuncia que 125 millones de niños no pueden ir a la escueia, que uno de cada cuatro

adultos es analfabeto y que las mujeres forman el 70% del colectivo que no sabe leer ni escribir.

La fiesta de Intermón pretende también movilizar a niños y jóvenes en tomo a cuatro campañas:

'Educación Ahora: rompamos el circulo de la pobreza'; 'Adiós a las Armas1, 'Patentes ¿A qué precio?'

y 'Negocios Fatales1. '

Con 'Educación Ahora', Intermón subraya que 125 millones de niños y niñas de todo e! mundo no

asisten nunca a !a escueia, 150 millones abandonan el colegio antes de aprender a leer o escribir y

otros 872 millones de adultos son analfabetos.

En 'Adiós a las Armas', campaña impulsada también por otras ONG como Amnistía Internacional,

Greenpeace y Médicos Sin Fronteras, se pretenden avances legislativos que permitan ejercer un

mayor control, público y político del comercio de armas ligeras, de las que España es un importante

fabricante de ámbito mundial.

Con ía campaña 'Patentes ¿A que Precio?1 se denuncian los intereses de las empresas farmacéuticas,

que se anteponen a !a vida de las personas. En-"Negocios fatales' se pretende acabar con los negocios

de diamantes que sirven para financiar conflictos bélicos en países del Tercer Mundo.

k



SOCIcTAT CIVIL

• Conscienciació. • • ' • F ,

• Recolzament a les iniciattves contra {'explotado laboral infantil;

"Finalmente, no podemos dejar de mencionar el importante pape! de la

propiasociedad en la-lucha contra la explotación de la infancia, tanto en el

Sur como en el Norte. En los países del Sur ya hemos visto'la importancia de

los valores y actitudes sociales en ]a oferta de mano de obra infantil. Sólo

.en la medida en que !a pobiación tome verdadera conciencia de la existencia

del problema como tal y de ¡a magnitud de su alcance se podrá comenzar a

avanzar hacia una solución. El apoyo y la presión social de cara al

fortalecimiento de los sindicatos y la libertad de asociación en general, la

promoción de cooperativas, el respaldo a las iniciativas de las O. N. &.t todo

ello tendrá una importancia fundamental a la hora de conseguir que los

gobiernos afronten el problema con séñe-dad y decisión".

Anas Robles, Marta, Adultos a la fuerza la

explotación laboral a la fuerza, 1998.

"fiAás ailá de nuestro papel como consumidores, somos

fundamentalmente ciudadanos, electores de nuestro representantes a nivel

nacional e internacional y destinatarios de sus decisiones en los diversos

ámbitos. Como tales, tenemos sin duda un papel impértanle que jugar, y

debemos afrontarlo-con responsabilidad.

El hecho de que determinadas medidas de presión como los boicots

puedan ge.ne.rar mayores complicaciones en !a vida de los niños, no debe

llevarnos a pensar automáticamente que si compramos un producto

elaborado por un niño estamos contribuyendo de una. manera decisiva a que



su vida mejore. En la mayoría de los casos, aunque peguemos un precio

elevado por nuestra adquisición, no obtenemos ninguna garantía de que el

niño reciba una cantidad significativa por su trabajo. Es muy probable que

haya recibido un pago mínima, quedándose el porcentaje principal en manos

de los intermediarios. Las etiquetas de-garantía social de las que ya hemos

hablado constituyen una buena alternativa en este sentido, puesto que

pueden ayudarnos a mostrar nuestra preferencia como consumidores por

una producción digna, trasladando nuestra inquietud al resto de

participantes en la cadena de comercialización, exportación i producción.

En cualquier caso, las campañas centradas en los consumidores pueden

influir muy positivamente para que determinados problemas (como es el caso

de la explotación laboral inranriij oejen ae ser. invisibles, ranro para'los

países que los padecen como para las grandes empresas que, de una manera

más o menos directa, obtienen de ello un beneficio. En la medida en que

provoquen la adopción de códigos de conducta o el inicio de una discusión de

ámbito nacional sobre dicha realidad, estarán contribuyendo de una mane.ru

importante al inicio del camino hacia su solución."

Arias Robles, f^Aar*a, Adultos a la fuerza la

explotación laboral a la fuerza, 1998.
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per protegí'r i promoure
els drets de la infancia

GLOBALfVlAHCH
Aijiinu Ciild Luxjsr
Camrs *t Tnftíjo infantil
Djmr» !• Ira vi i I dw E

Quina és ia se'/a míssió?
MobüÍGir ssíbrcos a toe rí món per
protcgir i promoure sis drea de to"« £Ís
nens i nenes. Insiscird cspccialmenc en
el dree a rebre una educado válida de
forma gratuita, i no pacir cap ripus
d'explocació económica i a no realizar
cap t'eina que pugui afecar ¿í scu de-
scnvolupamenc des d'un punt de visca
osic. mental, moni o social.

Qui h¡ participa?
Mes de 700 organiczacions d'un cente-
nar de paisos que volen contribuir
i canviar la siruació deis nens i neneí
creballadon. També s'hi han adherí:
mes" de 8.Ü0O ajjociacions de coc el
món.

Quins ofajectiüs persagusix?
• Sensibiiiczar !a soc:eac
» Promoure que eis esuu radñquin les

convencions i liéis sobre crebaü in-
'fanril i educac:ó

• Mobüitzar cís maxims recursos per
aconseguir educido per a :ocs els
nens i nenes

• Aciuar conrrs ei gran nombre d'in-
justicies que contribueixen a l'cx-
plotació infantii

• E.v.sir la immcdiaca eüminacó de les
formes mes ^xpiocadoreí de: crebail

• infantil
• Promoure accíons posícives enere eis

empresar.s i consumidocs .
• Garanrir la rrhabiiicació i integrado

ab'nens i nenes cnxalladors

£.1 qué consistsix?
Des de cada contment. un grup de
mar>:adors {nens : nenes creballadors,
extrebalbdorí o persones imphcades
;n la defensa de la '.nisncia) recorrerán
diferene paisos i parsciparan en ic:es
de scn5Íbiikzació i moüiiiczació. Els
¿iicre:ics ijrups de marxadors es croba-
ran J SuVssa. davant la scu de

U Carunva : Santander

¡ 'Organizado
.Internacional de!
Trrbail (ÓIT) a
Ginebra. Allá, de! .
2 al -r de juny. es
deba:ñ la reguhció
internacional que ha
d'escablir íes bases per
eliminar l'cxplotació
laboral iníantii. Fins alia

• fsrsn arribar la solidaricat
de cotes Íes persones del
món que, de ^iferenes
rruneres, han ajuncar eis
seus «forros a favor de
inrancia.

Com pots partcjpar-ni? ,
^ Mou-ce i pardeipa en ia Marxa
cuan passi per la ceva ciucac. Des
d'aquesces pagines fern una crida a les
oersones, assoc:ac:ons, msacucions,
impreses, escoles, universkats, etc..
perqué es mobiluzin quan !a Marxa
passi per.fa-seva ciuca:. Rsbrtu in-
tbrmació a través deis miejans de
c o m u -
nícació

o trucanc
al ceiefon
yQ2 330 331.
Q Recuil
signacures en-
ere companys i
amics per sol-üci-
tar e! suport ciucadá.
contri l'explocació labo-
ral deis nens i nenes {pocs
fer fococópies ¿el fuü que
:'3CÜunccrn).

Q Sensibilirza :ls ceus amics (/<_
. i rimiiiars i Íes persones que
cncuis mes a prop. E>rpiica la situado
li'iqucscs nens i nenes ais :eus amics, :a-
miliars i conegucs. i" escriu carees a¡ di-
rec:or perqué sig'jin pubíicades ais dia-

r:s que üegeixes habirjaiment..
•%J Praccca ;i Consum R.esporisabie.
Informa't de com s'han produíc els ar-
ricies que trobem a les ;endes i ais su-
permercacs. i selecciona eís que s'hagin
elaborar se'gumt les regles de!
jusc.

Panicipants en l'inicí

de la Marxa

(Manila)

intermSn



Explotación de [os Trabafidores

Para une gran mayoría de los habitcntes del Sur, el trabajo diario se convierte en explotación. Muchos de ellcs,
los que no tienen tierras propias, se ven obligados a trabajar como asalariados en las grandes plantaciones
agrícolas o en fábricas, dande las condiciones dejan mucho que desear:

carecen: de seguridad soda!
desigualdad salarial, los hombres y I¿s
mujeres no reciben [a misma
remuneración
empleo ¿emano de obra infantil y
esclava. • •
w existe defensa laboral, la.
asociación sindica! esto reprimida. •
despido libre.
las condiciones de producción son
peligrosas ^insalubres. El uso de
fertilizantes y pestia'das nocidos para
la ¿aLd es unq práctica común en
todas ías plantaciones del Sur; y según
un ínformede b Orr, los .
trabajadores r\o están
suficientemente infbrmado5 sobre hs
precaucionescjuecUben tomar; ni
€Star\ dotados de los instrumentos cis.
proteccidi adecu¿xios(gLanf"es/bote/

\ siendo muy frecuentes las

río les pagan ni los sálanos mínimos
previs'foi por leí Sobarnos Jos cuales
tampoco son suficientes pora cubrir
las necesidades vítales de~vr\a familia.
f rebajan tn gran número de.hcras
dianasf sin cobrar horas"zxtra£ y sírj

íntox i caácrzs
En muchas de las plantaciones de plátanos de Centroamérica se seguían utilizando productos químicos tiempo
después de haberse prohibido en los países industrializados. Entre estos productos estaba el D8CP, un potente
insecticida que en Costa Rica y Honduras ha dejada estériles a 4.000 Trabajadores.

Comercio Justo
El Comercio /us:o OACH en E'jropa en !a eficacia ce los SO como una
ilternativa para luchar contra las injustas reiadonss carncrcíaics existentes
serré ¿I N'orrs y ei Sî r. ias cuaies períudicon y empobrecer, a los países ¿el Sur,
obiiaindoles i jugar mi íciusto papei coco Eano de obrz barata o culdvador:s
de producios para ¡a «."cporación, con precios cada vez cads bajos c
insuccientes para poder mantener ua nivel de -.ida digno.

Sy principio füncbmenfeií es oareuihzar ct ios protí'JcrüfóS daí Su-r
ura cc/npens£>c'¿n justa por so 6-c¿ajo,así C3 ' f
!aboiT?/e.c ¿íorvas v respetuosas con e/ m£¡iío a

E: Comercio Justo quiere contribuir if desarrollo estableciendo relaciones
comerciales de igualdad ;/ equidad.

En 1969 se abre en Koianda la primera "tienda solidaria" Desde setonces c
Comercio Justo ha crecido considerablemente, extendiéndose por ;oda £uf
y ambién por Aixr/1t3Ííia/ Canofla, SS-Ü'CT.y Japón.

Actualmente en &cciñ& 'wf Zí owanijocionc; pevfoiedenh:: ak\
CQQMÍ r<a¿Cio EsÍ2rfíiícíeOí^aina3Cio«tí;eitCbfvi¿!CÍQ JurTü, con más de
50 puntos de venta reconocidos en todo el territorio nacional

Ei Comercio JUÍIÍJ eí un ínífíc/meAta más en q c a c ^ c o n p^ía d
C&SJXCCO 110. y como cal ha sido reconocido en la recientemente aprobada Lev
Cooperación [otcmacionaJ paraelDesarroUo.
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EXPLOTES

En vestir-te cada matí, beure't el caíe, calcar-te les

bombes... pots estar concríbuint a I'eiplocactó

d'infants i adults.

" ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ ^ ' m ' r e s ' « etiquetes t'adoaarás que molt sovint el tcu

¿ v í r a * i í E ^ ^ F l Í ^ ^ í ^ ^ S ^ de dotze hores,"trebail infantii, iuseguretat, perili per

^íJ£^^^^?^y?zS?£^¿r<irZ'¿ a la saluí, repressió sindical i molt mes.

La mundiulització de l'economia i la comperitivitat deis mercáis fan

que eís paisos i les grans empreses quecontrolen la tecnología, les

finances i les coraunicacioas s'enduguín tota els avantatges.

Mea tres taiit, els paisos menys avancats s'enfocsen progressivament

augmenta. Sense,poder de nesocinció, sense ningú que els defensi, fes

seves oporrunitais es van tancant i les seves eiportacioiis

prácticament no augmenten. Resultat: la poblnciú del Tercer Món

cada día ¿s mes pobra.

Ni tu ni nosaltr'es no volem ser cómplices d'un sistema económic que

eariqueix día rera dia efs rics, i empobreix i perjudica els paisos mes

pobres. No voiem ser cómplices de l'abús i de la violado deis drets

bumans i laboráis. Ni tu ai nosaJtres no volem eiplorar.

VEXPLCTAOÓ O'AULA TAMBÉ FERTUblCA

La globaücració de l'economia també ens afecta a nosaltres, encara que en menor inteasitat:

precarieir.r laboral, congelació saJarirJ. economía submergída... L'any 1996 el 70% deis coctrncres

a Espanya van teñir uaa durada inferior a 3 mesos. Un tere de! total deis assalariaa a Espanya, o

siguí 3'2 raüionj de persones, viu en perraanent ioseguretat laboral i amb la meitai de sou que un

treballador indeíinit.

S:y;":"r: i • . Consumo Responsable:
rn^ütn^iá £| Poder de ¡QS Consumidores

'"-*- :~** t •• En zl GCTual penarama de! cernerdo \nTsrr\oc:cnai. nosotras los consumidores

-"^"-^IJ • jugames, auncue no lo parezca, el papel proregonisra. Todas !cs smpríses.

iifi-^ - grandes y pecueíías, Tiene.T muy sn cuenra lo -?Je los consumidores pacimos o

>TV.".'"~r*y - .. ' pode-Tios pedir. No pueden nermirirsa al lujo de prescindir deí consumidor.

^s^=*."¿-r.ii-.-jjfj;"I-*i:Jj-:'̂ :; porcue ¿5 absurdo producir sin Tzner ciauíen c cuíén vencer. Por lo Tcr.To, ¿i

" ' ~ J:-_~¿^Í7í'r^^^y¿i comprador es ef cue manda.

"^'ííi'í-ri'vS^-fl-M-^j Cerno consumidores, debemos ser conscientes del poder que renemes, y ejercer
, • j4=3r^:• j~~fzr-TX '̂S^Sí-12• dicho poder para empezar a cambiar ef injusTo sisTe/na de C3merc¡o axistenre

T"r.g==íi.̂ "-̂ t.'v.-Js -̂'S'~irZj-v: modificando nuestras hábitos de consumo e iniciando un consuma responsacie.

Sí principio fundamental del CONSUMO R£"SPOMSASLE es tomar conciencia de cue cada uno de

nosotras es corrssponsable de las efectos sociales, y ecológicos de la producción. Debemos canecer les

consecuencias cue generan nuestras demandas y exigir COñdciOnCS d i vida dignas para las productores

de ios artículos que consumimos.

Antes de adquirir un producto deberíamos plantearnos algunas cuestiones:

- ¿auiénes produjeron este producto?

- ¿en qué condiciones lafaarafes?

- ¿hubo un impacto ecológico negativo durante su producción?
- ¿adonde va a parar e¡ dinera que hemos pagado y como se repartí?

En las riendas de Comercio Justo se facilita el ejercicio de un consumo responsable, ya quz renemes respuesTa
a rodos estos interrogan res.



Principios del Comercio Justo
Criterios para ¡os Productores

Salarios justos y buenas condiciones de trabajo

Mejoras en el bienestar social de los trabajadores y trabajadoras

Establecimiento de cauces de panicipación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de
decisiones

5er abiertos y transparentes sobre sus estructuras y actividades

r reocupación por las repercusiones dei comercio en la vida de las mujeres, hombres, niños y niñas,
y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres

Protección de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en ios niños y niñas, las mujeres y
las poblaciones indígenas
Respeto por el medio ambiente

Criterios, para

Pagar-a los productores un precio justo por su trabajo

Ofrecer a los producrores preñnanciación o facilitarles el acceso a otras/ormas de crédito

5er transparentes sobre sus márgenes

Reducir en lo posible el número de intermediarios

Trabajar para conseguir un mercado seguro para los productores

rroporcionar apoyo a los productores mediante formación, asesoramiento técnico, investigación
del mercado y/o desarrollo de nuevos productos • • "

racilitar información a los productores sobre los mercados para sus productos

r acuitar a las tiendas información sobre los productos y los productores

z er a.Disrtos v transparentes soure su ¿strucnira. y acx¡

Trabajar con" los productores para mejorar, desde el punto de vista medioambiental, métodos de
producción, productos y embalajes

Dentro del funcionamiento de la propia importadora, ésta debe:
° proteger los derechos humanos, en especial de mujeres, niños/as y minorías
° promover la igualdad de oportunidades
° involucrar a trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones

Criterios para las Tiernas

vender productos de Comercio Justo - |- *' T17~? v >,
informar al público sobre sus objetivos, el ¡ j.' fl^J !
origen de los productos, los productores y ei \ -N-^^.r*
comercio en general - • '''/--t-*- r:'~£r.iiv ..-í-'r'.
participar en campanas para mejorar la rnmúreio iustc
situación de los productores y para influir en las . p o s i b i i ¡ t c r q u e ,QS p e r s o n G S a u e ^án en las '
polacas nac.onales e internacionales . tiendas participen en las decisiones que les'
estar atendidas por personal, sea empleado o afectan
voluntario, comprometido can los objetivos del . S e r " a b i e r t a 5 y transparentes en su estructura
Comercio Justo y actividades ".



Alternatives
a rexplotacio

-v

Comeré .
JllSt

Qué fer davant d1 aquesta realltat sens dubta injus-
ta? ¿Hein do resignar-nos a paLir aquí I al Tercer
Món la prepotencia i l'ánsla desmesurada de bene-
flcls de les mulünaclonals? Realment, no existelxen
soluciona meravelloses, pera hi ha posstbüitats de
comencar a canvinr aquesta siLuacló indignant.

Una d'aquestas soluciona éa el Comerg Just que,
enfront d'un sistema comercial baaat en l'obeten-
ció fiel máxlm beneflcl per damunt d'altres valors, '
ppoposa relacíons d'lntercanvi en tjue predomlnín
unea condiciona dignes de treball, salarls justos I la
recerca d'estructuri39 comerciáis al servei de lea
necessítata de la socíetat.

En comprar un producto del Gomero Just donem
duport a un sistema de mercat que incorpora unes
bases rnés justes d'intercanvl entre el consumidor
del Nord t el productor del Sud.

Es tracta íl'un moviment que Involucra lea princi-
páis assoctaclons 1 ONG d'Europa, EUA, Japó,
Canadá 1 Australia; que compta amb mes de
46.000 punta de venda i que dona suport a mea de
800.000 famillea de petita productora. Aixó repre-
sa nta una xlfra aproximada, de 5 mlllona de perso-
nas beneflcíadtía d'unea cóndJclons dignes de 'tre-
ball.

CIUTBHIS DEL COMER? JUST

• Salarla justos 1 Iguals per a horaes 1 dones.
- Condiciona de treball que respectln els drets labórala.
- Mo a Pexplot-aclo Infantil.
• lío al treball forcat.
- PíuticiparJó deis trebailacloi'S en la presa tte dedsbns.
- Et gi"up productor ha de buscar el desenvolupa-

ment del conjunt de la pobiaió local.
• Les relaoions comerciáis han d'establlr-se a Uarg ter-

inlnl.
• 1.a prodúcelo lia de respectar el medi ambíent 1

l'entorn cultural.

El Gomero Just ha desenvolupat xarxea de produc-
tora i U'Importadora capaces d'apropar.els produc-
UJS del Sud al consumidor del Nord, Aqüestes xaj \
xes garíuitfilxen que l'elaboracíó s'ha realítzat sota'

cundlclona laboráis Justes 1 reapectuoses aiDb el
medi amblent. A mes cooperen entre si a tra-
vés de la difusió d'lnformacló l del manten!-
ment de Tactlvltat comercial.

El primer aegell da garantía a'aplica al cafó 1 va
ser desenvolupat per Max Havelaar a Holanda
el 1968. En l'actualitat ela productáa que es
oomerclaJltzen amb aquest segeü son el café, el '
te,- la mel, el sucre, el cacau, el plátaji I la xoco-
lata.

Respectó al textil, la iniciativa d'unes quantes
0N0 1 el supoit d'UNICEP, ha engegat el segell
de garajltla RUGMARK destlnat a catlfes que
esteñ lliures del treball infantil. La supervisió
de les enipreses productores la realitzen dues
fundaclons a 1'india i al Nepal d'acord amb les
llels del país.

Pero realment es una excepcíó, els prodüctes
del sector textil, patfilxen diversos procesaos
d'elaboracló que Involucren diferente grupa de
trebailadora. Per tant, no ea poden utllltzar ela
matelxos mecanJames per verificar el compll-
ment deis criterls del Comeré Juat.

Per aqueat motiu a'lia dlssenyat unes altres.
línies d'actuacló: orientar la poblacló cap al
consura responsable, denunciar practiques
labórala explotadores, presslonar aobre politi-
quea comerciáis injustea, vlgUar contra la con-
tainlnació IBedloamblenta! i bolcotejar certs
prodüctes.si no hi ha un altre remei. D'aquesta
manera a'Intenta eatóndre un comerg rnéa equi-
tatlu a un nombre mes gran de prodüctes 1 tre-
baliadors.



L'acció "Amb aixó no juguem: calcat
Nike a Adidas amb defecte de
fabricado" continua el seu cami. Frns
ara, la Campanya Roba Neta, ha
distribuít 86.000 postáis per enviar a
Adidas- i Nike. D'aquestes. tenim
constancia que un minim de 7.600
postáis han estat rebudes pels •
directors de totes dues empreses a
Espanya. Oes de la Campanya Roba
Neta valorem mnlt positivamertt la
repercusió de l'acció fins aquest
moment. Repercussió a la premsa
escrita, a la radio i a la gent. Fins al
desembre'hi ha temps per enviar mes
postáis ¡ tornar mes calcat esportiu.
Aix¡ dones, esperem que siguin moltes
mes les persones que hi participin.

Targeta vermclla, tarjeta groga
Fent servir un simii futbolistic. la
Campanya Roba Neta crcu que la resposta
de Nike i d'Adidas, fins squest moment.
davant de l'cnv¡3ment a les seves seus de
les postáis de-protesta, sis fa mereixedors
d'una targeta vermella i targeta groga
respectivament. • .

Targeta vermella per a Nike
la totpoderosa Nike-continua sense obrir
I3 boca. La seva única resposta és el
silenci. Sembla bastant cl3r que-aquesta
empresa nord-americana está mes que
acostumada a les accions de protesta i
continua estimant-se mes que.sigui,d
departamertt dé publicitat qui parli,
[invertint xifres asuonómiques en grans
campanyes d'tmatge), en lloc de resoldre
els probJemcs des del seu origen i buscant
miüores reals enles condicions deis seus
trebsi.ladors/es ais paísos del Sud.

H¡ ha mes molius per a treure la
targeta vermella a Nike: el passat 22 de
serrmüre, o la nova oficina de Nike a la
ciutat de Híversum ¡Paisas Baixosl es
portava a terme la reunió anual
d'accionistes. Uns 50 activista de la
Campanya Roba Neta bloquejoren
¡'entrada principal de l'edifici per a
convidar eis assistents a participar en
una reunió 'alternativa' amb
representants sindicáis, arganitzacions
de consumidor; i grups de. solidaritat. a
f't de plantejar-los propostes per
minorar les practiques de Nike a les

l: Scftonf <!crm Camgagne

seves fabriques ais paisas del Sud.
La seguretat prhvda i la policía no van
duatar gens'ni mica. Els monifestants
van ser expulsáis vialentame.it i, Fins i
tot, un fotógraf va haver de rebre-
assisténcia médica a ¡'hospital. Quatre
dones van ser arrestades. Phil Knight.
director de Nike, no va valer escoltar
les demandes de la Campanya i es va
negar a respondre una carta que havia
rebut per correa dectrónic. signada per
43 organitzacions d'arreu del man.

Targeta groga per a Adidas •
Adidas esta demostrara una certa
sensibilit.it davant la pressió ciéis
consumidor. Aquesí3 empresa d'ongen
alem3ny está responenr amb cartes
personalidades a tots aquclls que li han
enviat postáis. És un bon senyal que ens
ha un a de motivar per continuar'
endavant. I aixó depén de nosaltres.
íanmateix. Adidas es mereix una íargeta
groga tí'amonestació. tant per 13 forma
com respon {acusant d'ingenuVt3t al
consumidor que Ha escritl. com pei fons
(continua seise donar explicacions 3 la
qüestió Cl3u: quines garantks
d'independéncia té j : l seu codi ae
conducta!.

Nota: Adidos, en la seva resposca. es
defensa de les acusacions ae ¡o
Campanya Roba Neta aportant un codi
ríe bañes intenciona i afirment -en
contradicció amb les proves oportaaes

. per lo Campanya- que cquest es compleix
sempre.

Et recordem que
hi han tres

maneres de par-
ticipar-hi:

Una, deixa el teu
calcat esportiu usat

Nike o Adidas en-els
centres de recoflida mes

propers a la teva ciutat. a fi que
nosaltres el retornem després 3 les
seus d'aquestes empreses./

Dues, envia un cqrreu electrónlc de
protesta a Íes ofícines csntrals de
Nike i Adidas ais Estats Units i a
•Aiemanya respectivament. Fes-ho
desde l'apartat d'ACCiONS . '.
^URGENTS de la Web de la Campan-
'ya Roba Neta
(http://www.pangea.org/roba neta).

Tres, envia les1 postáis que trobarás
a l'úitim-butlletí ais directors-de les
oncinesde Nike ¡"Adidas a Espanya
a fi de mostr3r-los el íeu desacord.

. Pastals.enviades a Nike t Adidas-.
renn
IQUU

aoy
: (a data 24/9/99)



Resposta a Acudas des de Logroño

Des de Logronyo ens ha arnbat una caria. Benito Celeron va enviar a Adidas.la .sevy "postal de la Gimp.-inya. Uns tíics després
va rebre al seu domicili la resposta clássica de la campanyia Adidas: una carta siynad;i per
Andrés de Pablos, presítíent Ge Adidas-Espanya.
Oescrés de llegtr-ia, Coterón va decidir n=_^™^-c---^:.rr;^:::' : :?~"
respondre o ¿didas anib • aquesta : - ' ^ ^ " f S ^ - > ¿ ^ ^ ^ f 3 ^ ' ~ ^ ^ l ^ ^ - - : V - ^ ' " ' : -•::--'•'

cana: • ^ Í^SM^ISte í" ;^ ~_X,
X-.;-E&>wlbldo"3U'amaoI'^carÚTiataaallaáa an-Saragozacon fecha 23.7.99,que le agrades-

^ccrPeraantes 'da entraV.erí caatarla espero qua sia permita un par de observaciones:

frl-I/Sii amable cartí¿ es también una tarjeta "anviada", 93 decir, ur. formato carente de .

."• ^ carácter personalizado, redactado de forma tal que cualquier persona de buena volun-

tad 33 crea-a plBsijur.tlUáB lo qua "en-'ella sa describe, sin pararse i comprobar el ¿rada '

de.cumplimiento de I03 propósitos que en alia se exponen. Por úanco, el tono despectivo

con que OU trata' las tarjetas de la campaña "Hopa Limpia* ' se -;s un 'Grupo") puede

3er aplicable a las suyas. " • • •
•2. El tona amable de la tarjeta se píarde desgraciadamente en si último párrafo, porque,
a la vista de la última frase, parece que üd. da por sentado que las personas que la han
enviado las tarjetas de la campaña "Rapa Limpia" (jo soy una de ellas) son personas
que carecen de la facultad iruelecual del "juicio propio de vaiar". Eso, Se mió, es un
insulto, porque *Jd., como receptor, aaniñesta suspicaces sospechas de que hemos sido
maoipuladcs/as. Y eso no es asi: las personas que nemas mandado las tarjetas tenemos
derecho a que el receptor de por supuesto (como el principio constitucional de presun-
ción de inocencia1) que hemos enviado la tarjeta en conciencia, después de un ejercicio
de reflexión, valoración 7 constatación de la verdad, aunque sea bajo al prisma de nues-
tras convicciones ideológicas (dicho sea de paso, aso último 93 una [acuitad muy propia
de los serss humanoa).

Después áe éstas consiilsraciQaes. entremos en materia.

Ciertamente, "VALORES "l'JS ÍITTSGRAU 3L COMPROMISO DS ADIDAS* es una besito
declaración da Intenciones. Y e3o pese aqus una jornada ds 50 hora* semanales es. una ]

barbaridad; a que la acad miiuir.*. ea-ablecida por la OIT (7 de obligado cumpíUnierito
universal) para ponerse a trabajar debs aer de LS año3 (r.c H ó 15), y que nln^ina]or-
nada laboral semanal ordinaria ¿ebe-tener la coletilla de 'horas ex::ss incíutíiaa1, po.̂  t

qua las íioras extras, como Inoica su nombre, son 'exíraordinarlas" ("sitra" ea.una ""'" '
abreviatura popular), 7 por lo tanto, eatán ramunaradas da manera especial a;ía7or del
trabajador/a por dea&rroliarsa hiera de la jamada laboral ordinaria. Pero1 pags.a'aao, a ;
la Tista del documente, parece aer.qus ADIDAS aé ha hecho buenos propósitos"eálo q ü a ^ ••
se cañare a l a s condiciones 7 deracioslabcrales.''"? . • •_, %

;.-..'!,•^••™-;?.?V--;'"-:^:^\ií:¿í;:

Lj carta d'en Beni to es tot un exeraci
. de .refle^ió personal : de presa de cons-"
. ciencia. Ces de la Campanya Roba Neta •

us encoratgem a-participar en ei debat.
Envieu cades ais mitjans de comunica-
do, a la Campanya, a les empresas," :pre-
gunteu quan compreu- L'e^empl
Benito s'!~-auria de contagiar.

d'en

Congrés Nike a Barcelona

Des de Barcelona, Joscp Migue! Soscit en5 tu arribar un correu Electronic o la CamcJnyG per e<cliCJr.:nos aunnt es nnsUi Nike

en la cclebrüció deis seus congressos. Aquest va ser el SCJ rr.issoigc:

abans de Sant Joan ss va celebrar a Barcelona un congrés da ráinptssa^
3 cobra ala seus dienos ais següenüs prsusper ailocjajuent: ,...•.. '.'•.• _...:'" 1

- " ' ' " - Ü T J * - ; ^ ~ ~~~"
tám]&qué3ts-prsu3 sJqua/pobra untrsbaliodors. Bangladesh, ens trobem

^Barcelona suposa'dos aiiys da trsbail 3. 3angladeah per cobrar la
t.entre ¡as persones.

i?/>'"*ÁáInimi:3!ida7&nt ¿iza láCampanya.

~ quantíta.. , c-.^

Per la ncs:ra cart ber coc aodc^- afecir. los ^aecs c-c azor.r. íesez i.Wcnsl z;-rier rcr si - - i te res .



• i )• / " ••..-i.ihíni,vJ;,:iJl«,—,«»**i:.. i.,'.i:.••.... 11;: •...; . ...r'i-..-.^•!.-.! ..r-, ••••-.; -i.'. '.\.:-..\ 'T•¿lr\^:-t^:r.¿¿^trXQni^vt.-\L&I$i¿&ii¿t£2iiy

i. I •• ' - " — -•••• l ^ t g i - r i ^ i ^ í t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

$$# "«"j **&&-<. ¡

EXPLOTACIÓN INFANTIL
Sa auplota a lot niñat d« mucho i mannoi, no i¿lo para Irabajar.

' lty¿+úfr ífJif <•
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( X LES MESTRESSES DE CASA ELS AGRADARÍA.
S.U3ER PER QUÉ EL SEU C.\FÉ ESTANCAR

EL MEU PREU SERÁ EL VOSTRE! J

5Á



QÜE5TI0NARI ' '

1. Per qué en molts pa'ísos d'aquests no es teñen en compte els órzís

. deis nens?

2. Quines creieu que son tes diferencies que -h¡ ha entre els nens de!

nórd i de! sud? - '.

3. Quin paper creieu que han de teñir els paisas del nord i les

organitzacions internacionals davant d'aquesta situacio?



v --'-•

4. Quines creieu que son íes mesures que han d'adoptar les

multinacionals per evitar aquesta situació ¿'injusticia?

5. Creieu que és difícil canviar aquesta situació? Per qué?

6. St tinguéssiu suficient poder per resaldré ¡'explotado laboral, quines

aiternatives proposaríeu?

5-J
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LES CAPACITATS COGNITIVO LINGÜÍSTIQUES

1 . OBTÉNIR LA INFORMACIO 2. COMPRENDRE LA INFORMACIO 3. INTERPRETAR LA INFORMADO

Qué possa?
Que veig?

1. DESCRIPCIÓ

Per qué passa?Quines
conseqüéncies té ?

2. EXPLICAC1Ó

En'quins coneixernents
científ íes es basa?

3. JUSTIFICACIÓ •

I que en pensen
els altres ?

4. ARGUMENTACIÓ

1. OBTENIR LA INFORMACIO 2. COMPRENDRE LA INFORMACIO 3. INTERPRETAR LA INFORMACIO



4. ARGUMENTACIÓ3. 3USTIFICACI0 .



Quin és el problema, siiuació, tct o fenoinen que anem a estudiar?- '

t. OBTENIR I EXPOSAR LA ,
INFORMAC1Ó
Descripció
Quin és el problema?
En qué consisteix'.'

2. COMPRENDRE LA 1NF0RMAC10 .

lüxplicneió
Explica per qué píissa?
Qiiins diferents tipus de causes iniervenenV
Quines conseqüéiicies lc7
A qtiins cul.leclius o ynips luinüms a f tic la?

r

1

Justificado
En quines teories o coneixements es fonamenia?
Amb quina problemática mes global lé a veure?
Quines son les causes profundes?

3. INTERPRETAR LA INFORMACIÓ

Arfíumentució
Qué en penseu?
Quines raons justifiquen el vostre punt
de vista';1

COMÍ convenceríeu ais que pensen el
contra ri?
Quines soluciúiis o íiliernalives
proposeu?



YA SOMOS 6.000 MILLONES DE PERSONAS EN LA TIERRA

EL MUNDO, martes 12 de octubre de 1999

BELÉN REYES GUIT1AN

S egún los cálculos de la ONU, hoy ha venido al

mundo el ser humano 6.000 millones. Bienvenido.
Pero más le vale ir haciendo sitio, porque en menos de
un segundo ha nacido el 6.000.000.001. Bienvenido
también.
A pesar de que la población de la Tierra crece cada
vez más lentamente, aún Lleva un ritmo muy rápido:
unos 78 millones de personas más ai año, lo que
significa que hace sólo 12 años había 1.000 millones
menos de personas que hoy. Seres humanos que
tienen que compartir unos recursos limitados y mal
repartidos, sobre todo en los países más pobres, en
los que, además, se produce el 95% del crecimiento
demográfico.
El futuro de este bebé se presenta incierto. Sus
posibilidades de sobrevivir, de recibir una educación o
de realizarse como persona dependen en gran medida
de la zona del planeta en la que nazca. Y de su sexo:
si es mujer, lo tendrá mucho más difícil.

El mundo de este recién nacido es eminentemente
joven, ya que la mitad de sus pobladores no ha
cumplido aún ios 18 años. Seguramente vivirán más
que sus padres, gracias a las mejoras en la salud y la
alimentación que ha experimentado gran parte de la
población. Aunque siguen siendo mejoras
insuficientes: la desnutrición y la falta de agua
potable se cobran millones de vidas todos los años.
Quizá la madre de este pequeño sea uno de los 1.000
millones de jóvenes de entre 14 y 25 años que hay
actualmente: la mayor generación en edad de
procrear de la Historia, y casi toda en países en vías
de desarrollo. De cómo afronte esta enorme masa de
chicos y chicas su reproducción depende que el
crecimiento de la población se dispare o se estabilice.

Una de las mayores preocupaciones del Fondo de
Población de Naciones Unidas y de organismos
privados como la Fundación.'Rockefeller es Fomentar
la salud reproductiva y lograr que las mujeres puedan

• elegir cuántos hijos tienen y cuándo los tienen, de
manera que el número de vastagos sea menor y estos
niños tengan más oportunidades.
No es sólo una cuestión de control demográfico, sino
que se rata de la supervivencia de mujeres
condenadas a- la tarea casi exclusiva de traer al
mundo la mayor cantidad de hijos posible. En los
países en vías de desarrollo, más de 585.000 mujeres
pierden ia vida cada año, y al menos siete millones
padecen infecciones o lesiones como resultado del
embarazo; 70.000 pierden la vida debido a abortos
realizados en malas condiciones. Muertes evitables.
Hasta la mitad de los 175 millones de embarazos que
se producen cada año son no deseados o inoportunos.
La posibilidad de elegir libremente sobre el
matrimonio, asi como el número y el espaciamiento
de los hijos, sobre la base de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, fueron los principales objetivos de la
Conferencia internacional sobre la Población y e!
Desarrollo, celebrada en E! Cairo en 1994: Esta reu-
nión tuvo una fuerte repercusión en numerosos
países: casi la mitad ha modificado sus políticas
teniendo en cuenta las nuevas cuestiones.

y muchos han promovido leyes que potencian la
igualdad entre hombres y mujeres. Esta circunstancia
ha contribuido a la progresiva raientización del
crecimiento demográfico, una tendencia apreciable en
los últimos años.
Pero, desgraciadamente, no sólo el desarrollo y la
promoción de la salud contribuyen a un aumento
poblacionaí más lento. La ONU ha tenido que revisar
a la baja sus previsiones de población para ei próximo
siglo por culpa de las devastadoras consecuencias del
virus de inmunodeñciencia humana.
El sida ha recortado drásticamente la esperanza de
vida en los países subsaharianos. a donde los
tratamientos para controlar la enfermedad apenas
llegan y resultan muy caros. En Botsuana, donde
uno de cada cuatro adultos está infectado con el
virus, la esperanza de vida ha disminuido desde los
61 años a fines de la década'de los 80 hasta los 47
años en la actualidad

El año que viene, habrá más de 13 millones de
huérfanos por causa del sida. Se trata de la mayor
generación de huérfanos de toda la historia.

Y quizá el niño 6.000 millones sea uno de ellos. Si
se salva del sida, las guerras, las enfermedades, la
falta de agua y de alimentos, la escasez de medicinas
y el deterioro del medioambiente, que podrían poner
también en peligro la vida del nuevo recién nacido.
Según los datos de UNICEF, los países con mas riesgo
son Angola, Sierra Leona, Afganistán. Somalia y
Etiopia.
Los más seguros para que crezca y se desarrolle con
•todas las posibilidades a su alcance son Australia,
Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Costa
Rica, Estados Unidos y todos los países de la Unión
Europea. También son los países en los que menos
niños nacen, con España e Italia a la cabeza.
Evidentemente;- las oportunidades de un niño español
serán muy distintas a las de un niño angoleño. La
disminución de los nacimientos lleva a un descenso
de la mortalidad. El último informe sobre el Estado de
la Población Mundial es claro al respecto y resume el
círculo virtuoso generacional con frases como éstas:
«Las personas que tienen menor cantidad de hijos
efectúan mayores 'inversiones en la salud y la

, educación de éstos*. -Cuanto mayor educación tengan
las mujeres, mayor será la educación que tendrán sus
hijos». "Hay mayores probabilidades de que las
madres educadas efectúen inversiones en la salud de
sus hijos y utilicen la información y los servicios para
proteger la salud de sus hijos-.
De todos los países más desarrollados, el único en el
que sigue creciendo la población es Estados Unidos, y
ello se debe en buena medida a la fuerte inmigración
que recibe.
Toda esta teoría que, llevada a la práctica, podría
hacer que el futuro del recién nacido ó.000 millones
tenga más luces que sombras, necesita un enorme
esfuerzo de voluntad por parte de los Gobiernos y los
agentes sociales: promover nuevas leyes, educación,
la igualdad de la mujer, la sanidad pública. Pero no
es un esfuerzo que corresponda-sólo a los países con
problemas de crecimiento demográfico: también
afecta a los países desarrollados. que se
comprometieron en El Cairo a pagar 5.700 müJones
de dólares al año hasta e 12000 para ayudar a los más
pobres a lograr sus objetivos de población y salud
reproductiva. Pero lo cierto es que no lo están
haciendo.



EL CREIXEMENT DESIGUAL DE LA POBU\CIO MUNDIAL

CAUSES

PAÍSOS RICS
( % creixement mundial)

CONSEQÜÉNCIES

T. Natalítat baixa T. Mortalitat baixa
r

. PAÍSOS POBRES
{ % creixement mundial)

CAUSES CONSEQÜÉNCIES

T. Natalitat Alta . T. Mortalitat alta



CREIXEMENT DESIGUAL
DE LA POBLACIÓ MUNDIAL

Peiceniatge mitjá anual de
la laxa de creixemeni de la població. % "••
De :1990 a 1.995

C £ ] 3,5% times
(La població es dupiica cada 19 anys o menysl

¡Zz3 De 3 a 3,5%
(La poblado es duplica cada 20-23 nnys)

i i De 2 a 3%
{la pohlació es duplica cada 24-34 anys)

l.i::i 0'j. n 2 %
(La població es duplica cada_35-70-anys)

l"~l De 0 a t %.
(La pobliició es duplica cada 71 anys o mésí

C I D La pohlació decreix

Mitjana mundial: 1,7%



FITXA D'AUTOCORRECCIÓ
COMENTAJU DEL MAPA DE LA FOBLACIÓ MUNDIAL

1. TITOL has escrit un títol que indiqui:
a) de aué tracta el mapa?
b) quín abast seosráílc té?
c) quina cronoloeia té? .

2. DESCRIPCIÓ
a) Has fet una observació general?

pai'sos ríes o del nord el creixement de la població és baix
paísos pobres o del sud el creixement de la pobíació és aít

• b) Al fer la'descripció mes detallada:
> has indicat quins pai'sos del món teñen un creixement mes baix?
*• Has indicat que n'hi ha que teñen uncreixement negatiu?
> Has indicat quins paísos deí món teñen un creixement alt
> i quins paísos teñen un creixement molt alt?

3. EXPLICACIÓ

PAÍSOS RICS " ' .
** has explicat quines causes fan que la T.N. siguí tant baixa? Son suficients?
>• has explicat quines causes fan que la T.M. siguí molt;baixa? Son suficients?
5̂  Has explicat quines conseqüéncies té?

PAÍSOS POBRES
> has expíicat quines causes fan que la T.N. siguí alta? Son suficients?
> i quines causes fan que la T.M. siguí mes alta que ais Paísos rics?
•s' Has explicat quines conseqüéncies té? ' .

SI NO
ES
PODRÍA
COMPLE
TAR

Després d'haver-te corregit el text, torna'! a escríure.

• Tingues en compte que has d'esmenar els errors que hi hagis trobat. .
• < Pots completar aqueils aspectes que hagis trobat poc detalláis o que t'hagis passat per alt.
• Finalment passa-ho a'net, utilítzant un programa de tractament de textos que et pemieti revisar

¡'ortografía.
• Recorda que és important consultar 1'atlas i el diccionari per resoldre els'teus dubtes.



•' DESCRIPCIÓ:
Quepassa?

* EXPL1CAC1Ó
Quin problema es planteja?
Per qué passa (causes)?
Quines conseqüéncies pot teñir?

- JUST1F1CACIÓ

Qué diu la ciencia al respecte?
Hi ha diferents teories? En qué es fonamenten?

TESI 1 Els que creuen que la població creix molt mes rapidament que els recursos de la Terra. Diuen que si no es
frena el creixement demográfic ei consum augmentará i arribará un punt que s'exhauriran els recursos naturalj
s'incrementará la fam i la pobresa. L'augment del consum fará créixer el volum de residus i els nivells
contaminado, fins al puní que l'equilibri ecológic del planeta es trencará.
Es tracta deis-NEOMALTHUSIANS que han tornat a donar vigencia a la íesi de Malthus que preveía que la poblado
augmentava mes que no pas els recursos. •

TESl 2 Eis que creuen queei creixement de ia població es positiü perqué ás una font de riquesa i de progrés. Creui
que els recursos son abundants i _il Umitats grades al desenvolupament tecnológic i la millora del rendiment en,
producció. La pebresa no es deu a l'augment disparat del creixement de la població, si no a la injusta distribució de1

riquesa; mentre.que ais paísos rics es malbaraten eis recursos, ais paísos pobres no teñen el mínim per subsistir. ¡
tracta deis POBLACIONISTES. .



Tesi 3 En l'actualítat, molts dentífics comparteixen que els ecosistemes terrestres tenen uns limits i que el repartimt nt
deis recursos és injust. La clau peí futur está en controlar el creixement de la població mundial, eratíicar la pobres 3
assotir una qualitat de vida digna per a tots els éssers humans, alhora que es gestionin racionalment eís recursos per
conservar l'equilibri ecológic del planeta. Es tracta de la tesi sobre El Creixement Sostenible. '

Cal frenar el
creixement de la
població mundial?
SI/NO

Per qué?

NEOMALTHUSIANS POBLACIONISTES

•

CREIXEMENT SOSTENI8LE

* INTERPRETACIO

-1 tu qué creus? (justifica la teva opinió)

ARGUMENTAC1O

• - I eis altres qué creuen?
Com els intentarles convencer?



LA CAPACITAT D'ARGUMENTAR

DEBAT SOBRE SI CAL O NO FRENAR EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL

CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓ

Cada deu anys I'O.N.U. convoca una conferencia internacional amb l'objectiu de trobar
formules per frenar el creixement de la poblado mundial. La primera conferencia es va
celebrar l'any 1974 a Bucarest, la segona al 1984 a Méxic i la tercera l'any 1994 a El
Caire. En aquesta darrera hi assistiren 175 pa'ísos on s'aprová un programa per ais
futurs 20 anys que es basa en compatibilitzar la política demográfica amb la política
social i económica, de cada estat, a fi de reduir el creixement demográfic deis estats
menys desenvolupats. Els objectius d'aquest programa son fonamentalment dos: assolir
la' tgualtat i l'equitat entre els dos sexes i la millora de l'accés de la població a la
planificado familiar i ais servéis sanitaris/

Es tracta de simular una conferencia internacional de població.

Els alumnes es dividirán en grups i cada grup representará una deiegació.

La professora repartirá material" perqué cada deiegació prepari les seves raons per
argumentar si cal o no frenar el creixement de la població mundial.

Les delegacions proposades serán les següents:
- Delegado xinesa: defensa la tesi neomalthusiana
- Deiegació catalana: defensa la tesi poblacionista
- Delegado católica del Vaticá: defensa ¡a tesi poblacionista
- Delegado d'una O.N.G.: defensa la tesi del creixement sostenible
- Deiegació feminista: defensa la tesi nepmalthusiana
- Deiegació deis paTsos islámics: defensa la tesi poblacionista
- Deiegació d'ecologistes: defensa la tesi neomaithusiaha
- Delegado d'ecologistes: defensa la tesi del creixement sostenible

• Orientacions per a l'alumnat
* •

Cada grup d'alumnes forma part d'una deiegació que ha de discutir en una conferencia
internacional si cal frenar o no el creixement de la població mundial.

1. Llegiu la informado que la professora us facilitará segons la deiegació que us toca
representar. .

2. Obriu una discussió per clarificar les raons que justifiquen la tesi que us toca defensar.
Un representan! del grup prendrá nota de totes les raons que vagin sortint durant la

10



discussió. Al finalitzar examineu, amb l'ajut de la professora, si totes les raons son
valides. Ordeneu-les segons la seva importancia i rebutgeu les que us semblin poc
consistents.

3. Un secretan o portaveu del gruprecoliirá per escrit la tesi que heu- de defensar així
com la seva justificació. Proposeu també accions o decisions per poder portar a terme
la vostra tesi.

4. L'objectiu de la conferencia és fer un debat per discutir punts de vista molt diferents,
per tant, els vostres arguments hauran d'estar.ben fonamentats en Íes teories
demográfiques que coneixeu per resistir la critica deis altres.

5. Els alumnes que no representin cap delegado, podran fer d'observadors externs i
aniran enregistrant en un full d'observació si els particípants en el debat han actuat tal i
com s'establí en la base d'orientació amb la intenció que interioritzin el procediment.

6. Finalment, es tracta de reformular la vostra tesi i els arguments que la justifiquen, en
base al vostre punt de vista,
Redacteu un text argumentatiu a partir del model d'acta de la Conferencia'
internacional que teniu en el darrer full. Al fer l'esborrany tingueu en compte els
suggeriments que 1'observador háurá fet de la vostra intervenció'en el debat.

• Orientacions peí professorat:

Es recomana que el/la professor/a faci de moderador seguint aqüestes orientacions:

a) Plantéjará la polémica o tema de debat i explicará l'objectiu de la discussió
b) Obrirá una roda de paraules per tal que cada delegacio.exposi de. manera resumida

_ la seva tesi i ho anotará a la pissarra . _
c) Obrirá el debat i donarála paraula ais representants de cada delegacióper ordre de

petició.
d) Evitará que la discussió es converteixi en un joc dialéctic entre dues persones
e) Intentará fer participar a tothom fent preguntes sobre el tema, cercant exemp.les i,

si cal, preguntant directamení a algú. Ha de procurar interessar tothom en la
• discussió
f) De tant en tant fará síntesis parcials deis punts de vista que van apareixent
g)"A l'acabar el debat sintetizará les conclusions

1!



CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ELS LIMITS DEL CREIXEMENT
DEMOGRÁFIC

Representar una conferencia mundial no és fácil. S'ha de preparar, per aixó s'ha dividit en dues
fases:

Ia FASE: PREPARACIO

> Feugrups de 3 persones. Cada grup haurá de representar una delegació de la conferencia
> Busquéu informació sobre el punt de vista que us toca defensar i penseu bé:

. quins son eis arguments a favor vostre

. quins son els arguments que us podrien anar en contra

. com els podríeu rebatre per convence'is

2a FASE: EXPOSICIO
Cal limitar si creixement de la poülaaú mundial?

Normes del debat:

En primer lloc el moderador donará la .
benvinguda ais represéntate deis diversos pa'ísos
i recordará que per al bon desenvolupament de
la conferencia cal seguir aquests consells:

>• Demaneu laparaula abans d'intervenir
> Parleu només quan el moderador us

doni la paraula
> No interrompeu la persona que exposa.

Penseu que hi ha una ronda per
expressar l'opinió i una segona ronda
per debatre.

• ' > Aprofiteu per prendre notes si es diuen
coses que penseu rebatre

> Recordeu que teniu un temps limitat per
expressar l'opinió (si us allargueu massa •
el moderador us tallará)

-' > Sigueu respectuosos amb la resta de companys encara que no compartiu l'opinió

Debat:
• Ia Ronda: Presenteti !a vostra delegació i exposeu quin és el punt de vista que defenseu
• 2a Ronda: Es fará un primer tom obert de paraules (cinc paraules) i un segon torn de

repliques.

3a FASE: Es redactará un text a mode de conclusió on s'exposin els acords presos.

12



GOBERN DE LA XINA

Al nostre país som mes de 1.250 milions de persones i tot just estem comencant a créixer económicament.
Sent tants, és difícil sortir de la pobresa si no limitem el creixement de la població. Com que la immensa
majoria son camperols analfabets, creiem que cal que l'estaí reguli eí creixement de la.població. D'aquesta
manera hem decidit crear liéis que obüguin a les parelles a teñir només un fill. Qui" en tingui mes d'un
pagará mes impostes, multes, i deixará de rebre eis servéis mes básics.

DELEGACIÓ DE CATALUNYA

A" Catalunya gairebé hem arribat al creixement zero. Aixó vol dir que neixen tants infants com persones
moren. Per aixó creiem que cal establir una política que afavoreixi la natalitat perqué si no pot ser que aviat
el creixement natural comenci a ser negatiu. D'altra banda la bona qualitat de vida de la població fa~que
cada vegada l'esperanca de vida siguí mes alta. I si en un futur no gaire llunyá hi ha mes velí que joves, no
es podran pagar.les pensions ais jubilats i caldrá má d' obra que vingui d' altres'paísos.'

O.N.G. . . • . . .

La nostra prganització té com a objectiu miliorar la qualitat de vida de la població.de 1'África subsanan ana.
Allá les condicions de vida son extremadament dures i la fita deis éssers humans és sobreviure.-La quaíitat
de vida és precaria: fam, malalties, sequera," guerres, epidémies... i, per tant, l'esperanca de vida és curta.
Per aquesta, i altres raons,-també teñen molts filis, ja que mes que una despesa son un'ajut a l'economia
familiar. , •

Nosaltres pensem que el nostre objectiu immediat no és limitar el nombre de filis que teñen si no és
ensenyar-los com conrear la térra per poder obtenir aliments. En el moment que gaudeixin d'una qualitat de
vida acceptable ja reduiran per si mateíxos eí nombre de filis.

DELEGACIÓ DE FEMÍNISTES

Les dones pensem que només nosaltres hem de decidir quant i quants filis- desitgem teñir ja que
majoritáriament és responsabilitat de les mares teñir cura deis filis fms que es poden valer per ells.
La majoria de dones no han pogut decidir sobre la seva propia vida, dones se les educavapel matrimoni i ía
maternitat. Havien de renunciar a.la,formado, al treball, a teñir una professió, a la vida pública...
Nosaltres, les feministes. üuitem per aconseguir la. igualtat de drets de les dones i els homes, pero fms que
la cura i educació deis filis petits i les tasques domestiques no siguin una tasca compartida, aquesta igualtat
no será plena.

ECOLOGISTES SALVEM LA TERRA
La Terra está amenacada de mort. Cada vegada consumim i malbaraten! mes recursos naturals sense pensar
que molts no es regeneren, i els que ho fan7 están al límit de les seves possibilitats. SÍ íaHumanitat no para
de créixer radicalment está* preparant el camí a la seva propia destrucció. No només la destrucció de
l'espécie humana sino ía de mottes especies bioíógiques que s'hi veuran arrossegades sense remei. Aquest
cami no,té retorn.

13

mmmam mam



ECOLOGISTES PER ALA SOSTENTBILITAT

Sabem que éls recursos de ia Terra son limitats. Sabem que la població mundial augmenta a un ritme rápid.
I sabem també que dues terceres parts de ia Humanitat no teñen cobertes les necessitats básiques mentre que
un terg malbarata'eis recursos i és totalment responsable del deteriorament deis ecosistemes naturals. Es
evident que el suposat progrés ens aboca cap a un creixement insostenible. Només hi ha una manera per
evitar-ho: repartir amb mes justicia- els recursos cíe,la Terra per eradicar la pobresa i gestionar-los
racionalment perqué el planeta sigui habitable per a tots, tot controlant el creixement demográfic.

DELEGACIO DEL VATICA

Els católics creiem que els filis son un bé de Déu i per tant, els matrimonis han de pujar tots els filis que
Déu els vulgui donar per áixó utiiitzar mitjans anticonceptius va contra la voluntat divina. El matrimoni i
l'amor conjugal están orientats fonamentalment a la procreació i té com a deure transmetre la vida humana i
educar-la en l'amor a Déu. Es per aíxó que els cónjuges cooperen amb la tasca divina de la creació

PAISOS ISLAMICS:

Per nosaltres les dones están al servei deis homes i Déu les ha escoílit per fer el paper de mares i esposes al
servei deis seus marits. Els homes dicten les lleís a les dones perqué Déu ho ha volgut aixi. Es eil qui ordena
que eües estiguin reciu'ides i que nosaltres, els homes, siguem Uiures. Es Eli qui les ha despullat de
qualsevol dret i íes sotmet a la voluntar del pare o del marit. Un home pot teñir vanes esposes, sempre que
pugui mantenir-íes a eíles i ais filis que puguin teñir. La seva missió és procrear per estendre-els seguidors
d'Alá. Les filies depehen per tot del pare ñns que es casen i aleshores son propietat del marit.

DELEGACIO DE FEMINISTES: • v

Les dones pensem que només nosaltres hem de decidir quan i quants filis desitgem teñir ja que
majoritáriament és responsabilitat de les mares teñir cura deis filis ñns que es poden valer per ells.
La majoria' de dones no han pogut decidir sobre la seva propia vida, dones se les educava peí
matrimoni i ia maternitat. Havien de renunciar a la formació. al treball. a la vida pública...Nosaltres
tluitem per aconsegüir la igualtat de drets de les dones i els homes. per a decidir si voíem viure en
pareila o no, i volem teñir filis o no, pero fins que les tasques domestiques i la-cura deis filis petits
no sigui una tasca compartida entre I'home i la dona, aquesta igualtat no será plena.
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BASE D'ORIENTACIÓ PER A PRODUIR ARGUMENTAC1ONS EN UN DEBA"

Uargümentació és la capacitat de contrastar diverses interpretacions de la
realitat a través d'arguments que justifiquen una tesi o punt de vista.
L'argümentació admet dubtar del coneixement per tai de convencer o ser
convencut.

E! coneixement és posat a prova a través del debat i el contrast d'arguments,
de manera que és possible enriquir-lo, modificar-lo i reformular-lo.

1. En primer lloc heu de preparar, discutir i consensuar ia tesi que heu de defensar, aixi
com la seva justificado.

Un secretan o portaveu de cada grup recollirá els acords per escrit

a) Sintetitzeu la tesi que heu de defensar exposant breument i amb claredat si cal o no
frenar el creixement de la poblado mundial segons la delegado que us hagi tocat
representar:
"Nosaltres creiem que és molt urgent i necessarí (o no) frenar el creixement de la
poblado mundial..."

b) A continuado exposeu els arguments que justifiquen la vostra tesi: Els arguments
han de ser:
• pertinents, és a dir han d'estar fonamentats en les teories que hem estudiaí

(poblacionista, neomalthusiana, creixement sostingut)
• coherents amb la ideología de! grup que heu de representar
• suficients, cal fer esment del máxim d'arguments possibtes '

forts per resistir la crítica deis altres

Hem de prescindir de les nostres opinions personáis ja que es tracta d'un exercic:
d'empatia. -

És recomanable fer un esquema en esborrany per ordenar i seleccionareis arguments mes
forts i reílevants i eliminar els no pertinents,-.ja que es tracta de convencer i resistir les
objeccions deis altres-

' c) Finaiment proposeu a mode de conclusió accions o decisions que es poden plantejar
per poder portar a terme la vostra tesi i així teñir mes forca de convenciment.Han de ser
propostes coherents amb les característiques o ideología de !a delegado que
representeu i també han de ser factibles, és a dir, .possibles de realitzar.
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2. En segon I loe realitzeu un debat en el que es confrontin les diferents tesis

Eí debat consisteix en analitzar el problema des de diferents punts de vista amb la intenció
d'establir un iníercanvi d'opinions complet i.enriquidor. D'aquesta manera s'aprén a solucionar
problemes de forma col.lectiva a través del diáleg i tenint en compte l'opinió deis aítres. Perqué
el resultat sígui satisfactori caí fer-ho de manera ordenada i procurant que tothom hi participi de
manera activa.

El debat que pfantegem tracta de discutir si en unfutur immediat caí frenar o no el creixement
de la poblado mundial, a partir de l'argumentació de íes tesis de les diferents delegacions del
món.

Els representaras de cada delegado:

a) Han d'exposar de manera ordenada la seva tesi i els arguments que la sostenen
b) Han de seguir amb atenció les intervencions que es facin per poder abonar o refusar els

arguments que s'exposin
c) Convé no repetir arguments que altres hágin ptantejat, així com contestes directes a un altre

delegat, que generen discusions parcials pero que no ajuden al debat en conjuht
d) Altres aspectes que cal teñir en compte son:
• ajustar-se al tema, ' • .
• expressar-se de forma clara i concisa
• respectar els torns de paraula donats peí moderador
• respectar les opinions deis altres - '
• participar de manera activa
a manifestar una actitud crítica i no dogmática

3. Finalment es tracta d'argumentar la propia tesi independentment de la delegado que
hagíu'representa!.

En aquesta fase final de reformulació del coneixement, hem de superar els punís de vista
parcials i ser capacos d'incorporar altres argumentacions que hagin sorgit en el debat i que han
enriquit i, potser, modificafla tesi inicial. .

a) Formuleu breument i de manera clara,la tesi que defenseu
b) Justifiqueu-la a partir de raons o arguments ben fonamentats en teories científiques
c) Els arguments han de ser forts per resistir la crítica i convencer ais destinataris
d) Incorporeu propostes d'actuació que facin possible ¡a vosíra tesi

Reviseu el vostre text i recordeu que:

a heu d'utilitzar el llenguatge d'acord amb la intencionalitat del text argurrientatiu que tracta de
convencer els aitres

• el text ha d'estar estructurat:
a) Tesi a argumentar
b) Exposició de les raons de rargumentació
c) Conciusió
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