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1. ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE DE TREBALL  
 
 
El treball que es presenta és el resultat de dues experiències prèvies que, a mesura que es 
desenvolupen,  ajuden a descabdellar altres idees fruit de la reflexió sobre la pràctica a les 
aules de secundària. Aquests antecedents són:  
 

- La realització d'un treball de recerca en el marc dels cursos de doctorat de la 
didàctica de les ciències socials l�any 1999. 

 
- La participació en el congrés de Competències Bàsiques realitzat pel Departament 

d�Ensenyament l'any 2003. 
 
El primer punt de partida és la realització  del treball de recerca titulat �Les capacitats 
psicolingüístiques en l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials�, realitzat sota la 
direcció de Pilar Benejam, catedràtica de didàctica de la geografia de la U.A.B. 
 
Aquesta recerca parteix de la base que el llenguatge és el mitjà pel qual l'alumnat percep 
com és el món que l'envolta i que li permet integrar aquest coneixement a la seva xarxa 
cognitiva. És, també, a través del llenguatge que  l�alumnat comunica aquest coneixement. 
Per tant, sembla que si es desenvolupen les capacitats lingüístiques en el procés 
d'ensenyament aprenentatge de les diferents àrees curriculars,  l�alumnat estructurarà millor 
el coneixement.  
 
Aquesta és una tasca indestriable de qualsevol àrea del coneixement en què s'organitzen 
els aprenentatges escolars. En concret,  des de l�àrea de les ciències socials, es  parteix  del 
supòsit que el coneixement social requereix quatre capacitats lingüístiques fonamentals que 
són: la descripció, l'explicació, la justificació i l'argumentació. A partir d' aquí es va plantejar 
la següent  hipòtesi de treball:  
 
 
Si el professorat guia l'alumnat en l�aprenentatge del coneixement social,  fent atenció 
al desenvolupament d'aquestes capacitats cognitivo-lingüístiques i de comunicació, 
el coneixement social que es construeix  es qualitativament millor.  
 
 
El treball s'estructurà en quatre parts: 
 
En primer lloc es van definir i precisar els termes que anomenen cadascuna de les 
capacitats cognitivo-lingüístiques i es va negociar aquest significat amb l'alumnat i l'equip de 
professors.  
 
En segon lloc, s�elaboraren propostes didàctiques basades en diverses problemàtiques de 
l'actualitat vinculades a l'àrea de les ciències socials. 
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En tercer lloc, es van construir els instruments que havien de servir per a desenvolupar les 
propostes didàctiques:  
 

! bases d'orientació  per guiar l'alumnat en la creació de textos descriptius, 
explicatius i justificatius i en el desenvolupament de la capacitat d' argumentar 

! fitxes d'autocorrecció per tal que l'alumnat gestioni els propis encerts i errors i 
tingui consciència del seu procés d' aprenentatge 

 
En quart lloc es van analitzar els textos produïts per l'alumnat per valorar els seus punts forts 
i punts febles per tal de fer propostes de millora.  
 
Finalment, es va elaborar com a proposta unes bases d' orientació genèriques, a mode de 
primera aproximació, per al desenvolupament de les capacitats de descriure, explicar, 
justificar i argumentar fets i fenòmens socials.  
 
El primer balanç d'aquesta recerca destacà com a punts forts, l'elaboració dels instruments 
per pautar els procediments a seguir en la producció de textos per part dels alumnes. 
Aquests instruments, anomenats bases d'orientació, van resultar molt útils per comunicar 
objectius, per orientar, anticipar i planificar les accions a desenvolupar en la tipologia textual 
i, també, per introduir l'alumnat en el concepte d�autoavaluació que consisteix en aprendre a 
partir dels propis encerts i errors.  
 
Gràcies a aquests instruments l'alumnat que va participat en aquesta recerca va millorar 
força la producció de textos escrits descriptius i explicatius: els textos eren més complets, 
millor estructurats i més coherents. Amb els textos justificatius van sorgir més dificultats atès 
que la capacitat de justificar requereix que l'aprenent disposi d'una xarxa conceptual com 
més completa i ben estructurada millor per tal d'aplicar els coneixements apresos a la 
justificació d' una tesi o un punt de vista.  
 
Pel que fa a la capacitat d�argumentar va ser necessari fer un treball previ per estructurar el 
debat i dotar-lo de contingut. Es van realitzar diverses temptatives per posar en pràctica  la 
tècnica del debat per aconseguir uns mínims resultats d�èxit. A partir d' aquesta activitat es 
va constatar que en l'argumentació és on es posen en joc totes les capacitats cognitivo 
lingüístiques desenvolupades i que la comunicació i intercanvi d' idees, punts de vista i de 
les raons que la sostenen sembla que se�n deriva un nivell més elaborat de coneixement. 
Així doncs,  l'autora va veure la necessitat de tibar aquest fil per ampliar la recerca i buscar 
estratègies, recursos, situacions didàctiques,... que contribuïssin  a ensenyar a justificar i 
argumentar des dels continguts de les ciències socials.  Aquest és, doncs,  l'origen del 
treball  que a continuació es presenta. 
 
En segon lloc, la presentació de la ponència �Les competències bàsiques de l�àmbit social 
en relació amb el currículum de l'educació obligatòria� que es va presentar en el Congrés de 
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Competències Bàsiques organitzat pel Departament d'Ensenyament1, i realitzada 
conjuntament amb el professor de la Universitat de Barcelona Rafael Bisquerra, em va 
suscitar la necessitat d�aprofundir en quines són les competències bàsiques de la dimensió 
anomenada Pensament Social.  
 
Segons la caracterització que va fer el grup de treball de la secció VII de la Conferència 
Nacional d'Educació2, el pensament social fa referència a: 

• Acceptar la complexitat del món que ens envolta 
• Saber obtenir i contrastar informació 
• Acceptar punts de vista diferents o oposats 
• Utilitzar la crítica de manera constructiva 

 
Així doncs, vam considerar que aquestes competències estableixen les bases per a la 
formació d'un pensament crític que admet que no hi ha una única solució per a resoldre els 
problemes i que hi pot haver punts de vista diferents i acceptables sobre un mateix fet o 
fenomen.   
 
L�adquisició d'aquestes competències bàsiques ens portaven una altra vegada al 
desenvolupament de les capacitats psico-lingüístiques, i especialment, a la necessitat de 
desenvolupar la capacitat d'argumentar per desenvolupar el pensament social i crític, tant 
necessari per formar ciutadans capacitats per exercir com a tals en una societat 
democràtica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.gencat.net/ense/csda/congres/social.htm 
 
2 Conferència Nacional d�Educació. Secció VII: Competències Bàsiques. Departament d�Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Pàg. 247 
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2. EXPLICACIÓ DEL TEMA  
 
L'observació dels canvis que experimenta la nostra vida quotidiana i uns apunts de reflexió 
sobre les seves possibles conseqüències,  fan pensar que la nostra societat està canviant, 
en part,  a causa de la revolució científica i  tecnològica dels darrers trenta anys, que ha 
donat lloc al desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació 
 
Si uns anys enrera la informació era escassa, de difícil accés i restringida a uns pocs 
privilegiats,  actualment la informació ha esdevingut abundant, fins i tot excessiva, de fàcil 
accés i que pot arribar  a moltes persones, sobretot en els països desenvolupats. Així doncs, 
avui és possible emmagatzemar i transmetre qualsevol tipus d�informació de forma 
instantània i a qualsevol punt del planeta. Aquest avenç tant espectacular és un dels 
elements principals, entre d�altres, que fa pensar que el model econòmic, polític, social, 
cultural,...està canviant i s�està fent el pas de la societat industrial a la societat del 
coneixement.  
  
Així doncs, cal també repensar el paper que té l'ensenyament obligatori per tal d�educar els 
nois i les noies per ser els futurs ciutadans i ciutadanes capaços de seleccionar, organitzar, 
comprendre i interpretar l'allau d'informació que els arriba per tal d'orientar i decidir com ha 
de ser aquests nou model social i sobre quines bases polítiques i econòmiques s'ha 
d'establir.  

 
El model educatiu que instrueix ja no serveix. En aquest model el mestre és qui proporciona 
la informació i qui facilita els mecanismes perquè esdevingui coneixement per a l'alumne i 
aquests mecanismes estan al servei dels més capaços, de manera que el mateix sistema fa 
una tria i selecciona els millors i rebutja els menys capacitats.  En el model instructiu el 
discurs és unidireccional i sense retorn on la informació parteix del mestre cap a l'alumne, el 
qual filtra a la seva manera aquesta informació, que pot o no generar coneixement. El 
mestre, de tant en tant, en pren la mesura per comprovar en quins casos es produeix, i no té 
en compte els mecanismes que ho fan o no possible. 

 
Potser ja no cal ser un pou de coneixements i esdevé fonamental saber on trobar-los, com 
obtenir-los, com processar-los i com interpretar-los. En aquesta societat del coneixement tot 
canvia a molta velocitat, fins i tot els coneixements caduquen ràpidament i són substituïts 
per altres més potents, més explicatius i que donen més respostes a les urgències del 
moment. Amb això no estem dient que se n�ha de prescindir, sinó que és més important 
desenvolupar els procediments i mitjans que ajuden a obtenir i processar aquests 
coneixements que no pas la seva acumulació �per se�. 3 
 
En la mesura que l'aprenent va construint la seva pròpia xarxa per organitzar el 
coneixement serà més competent per incorporar-hi conceptes que, relacionats entre sí, li 

                                                 
3 Canals, R. (2003)  �Ensenyar i aprendre en la societat del coneixement�. Guix núm. 291 Gener 2003. Pàg. 60-
65 
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permetin interpretar el coneixement, i fer un pas més enllà: posicionar-se i crear punts 
de vista propis fonamentats amb raons de pes, ser capaç de trobar respostes i plantejar 
solucions diverses,  que conformaran aquell bagatge que tota persona ha de tenir per anar 
resolent tots els problemes que li sorgiran al llarg de la seva vida.  
 
Aquestes competències estableixen les bases per a la formació d' un pensament crític que, 
a l�acceptar que no hi ha una única solució per a resoldre un problema i que hi pot haver 
punts de vista diferents sobre un mateix fet, esdevé pensament social. 
 
Així doncs, es fa  necessari educar ciutadans crítics capaços de seleccionar, organitzar i 
comprendre l'allau d'informació que els arriba (discurs explicatiu) per posicionar-se, 
interpretar la informació  i crear punts de vista propis fonamentats en raons de pes a la llum 
del coneixement savi (discurs justificatiu) que  pot aportar un grau més alt d�auto 
coneixement (què penso, que vull, que trio...). Aquest és un valor capdal que els individus 
han d�adquirir per tenir llibertat en aquest model de societat de la informació on la manca de 
llibertat, entesa com autoconeixement, pot portar a la desinformació més absoluta i a la 
manipulació total.  
 
L�autoconsciència i la llibertat de triar i decidir reconeix implícitament la llibertat de triar i 
decidir dels altres i aquest límit del �jo� esborra els límits individuals per arribar a la 
consideració que el bé individual tendeix a identificar-se amb el bé col·lectiu. Així doncs, 
l'individu no es creu posseïdor de la veritat absoluta i dubta del seu propi coneixement. 
Aleshores sorgeix la necessitat de compartir-lo amb els altres i contrastar-lo amb altres 
maneres de veure i entendre les coses (discurs argumentatiu), a través del diàleg.  
 
Les situacions didàctiques que incorporen el diàleg afavoreixen el desenvolupament del 
pensament social ja que s' aprèn a pensar a partir de la reflexió i la discussió i confrontació 
d'idees i arguments. El diàleg és una bona eina per millorar les competències del pensament 
social perquè permet posar en contacte raonaments i argumentacions diverses, de manera 
que el propi raonament pot ser completat, enriquit o bé modificat per les raons i arguments 
dels altres.  
 
Per tant, la proposta que es presenta té com a finalitat proporcionar estratègies 
metodològiques i recursos que contribueixin a formar aquest pensament social en l'alumnat 
de l'etapa secundària obligatòria, per tal de formar persones crítiques, creatives i lliures, més 
capacitades per al diàleg constructiu, alhora que contribueix a potenciar el creixement 
integral de cada persona des d' un punt de vista  intel·lectual, ètic i social.  
 
Aquesta proposta opta per la cooperació, el respecte i la tolerància com a valors que 
possibiliten el diàleg i que permeten  arribar al consens i al pacte per construir una societat 
democràtica a través de la participació. Per contra, s�oposa diametralment a la competitivitat 
per a la superació personal, origen de les desigualtats que generen actituds de conformitat o 
bé de conflicte.  
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3. OBJECTIUS 
 

a) Desenvolupar en l'alumnat les competències cognitives i discursives per formar 
un pensament social capacitat per:  

 
! pensar  sobre el món que ens ha tocat viure 
 
! formar punts de vista propis ben argumentats 

 
! plantejar i portar a la pràctica  propostes alternatives  

a partir de grans situacions problema del món actual. 
 
b) Fer propostes metodològiques al professorat  que facilitin el desenvolupament en 

l'alumnat de les competències bàsiques del pensament social a través de 
l'argumentació  

 
c) Elaborar activitats i materials per crear situacions didàctiques que permetin 

desenvolupar el pensament social  des del currículum de ciències socials i/o de 
tutoria a l�etapa secundària obligatòria.  

 
 

La finalitat última que persegueix el mestre és que l'alumne progressi en l�adquisició dels 
coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar-se com a persona i que li serveixin 
per a resoldre els problemes que se li plantejaran al llarg de la vida.  
 
Per tant, un objectiu a curt termini és que l'alumnat d' ESO que participa en la recerca pugui 
desenvolupar un nivell més elaborat de pensament social i crític i sigui capaç de posicionar-
se davant els problemes més rellevants del món actual tot creant punts de vista recolzats 
amb arguments suficients, forts i pertinents.  
 
A partir de l'anàlisi de les seves produccions orals i escrites s�intentarà generalitzar 
propostes de millora per contribuir a l'adquisició d' aquestes competències en l'etapa 
secundària obligatòria.  
 
D�altra banda, els materials didàctics elaborats per a l'experimentació de la proposta 
proporcionaran estratègies i recursos per a plantejar altres formes de dissenyar el tercer 
nivell de concreció del currículum de l'àrea de ciències socials, de manera que partint dels 
objectius generals de l'àrea, es seqüenciïn i es prioritzin aquells continguts que afavoreixen 
l�adquisició de les competències bàsiques de l�àmbit social i de l'àmbit lingüístic, des del punt 
de vista discursiu.  
 
El plantejament  interdisciplinari dels continguts, vinculat a grans temes socials, polítics i 
econòmics  de l�actualitat,  també possibilitarà emmarcar aquesta proposta des de la tutoria 
grupal, ja que esdevé el marc idoni per al treball de dinàmica de grups.  
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4. HIPÒTESIS DE TREBALL 
 
 
A partir d'aquesta recerca es pretén comprovar si els alumnes de secundària avancen en 
l�adquisició de les competències bàsiques pròpies  del  pensament social i crític a partir d'un 
treball que combina la tutoria amb l�aprenentatge de les ciències socials.  
 
Els supòsits que es plantegen són tres:  
 

1) Quins continguts i materials didàctics possibiliten el desenvolupament de la capacitat 
d'argumentar? 

 
2) Quina metodologia d'ensenyament-aprenentatge és la més adequada per afavorir la 

construcció d�aquest pensament social des de la comunicació i el diàleg a l�aula? 
 

3) El coneixement o pensament social que reconstrueixen els alumnes és més 
qualitatiu?  

 
 Els criteris que establim per caracteritzar la qualitat del pensament social són:  
 

# La formulació de punts de vista justificats amb raons adequades, fortes i 
suficients sobre determinats problemes socials rellevants del món actual que 
dotin de racionalitat el coneixement.  

 
# La formulació de propostes alternatives a determinats problemes socials que 

indiquin certa implicació i compromís social. 
 

# La construcció d'un pensament no dogmàtic, més relatiu, obert i plural, que 
tingui en compte les raons dels altres així com les diverses alternatives que 
es poden plantejar als reptes del nostre món.  
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5. DISSENY DEL PLA DE TREBALL   
 
 
El pla de treball s�ha concretat en:  

 
 
# 1ª FASE:  Primer trimestre del curs (setembre-desembre-03) 
 

! Disseny de la fonamentació teòrica  
! Disseny dels materials didàctics i de les propostes metodològiques 
! Disseny de les bases d' orientació 
! Realització del curs �Epistemologia de la ciència� del programa de 

doctorat de la didàctica de les ciències socials.  
 
 
 

# 2ª FASE Segon trimestre del curs (gener-març-04) 
 

! Experimentació a l'aula dels materials didàctics i de les propostes 
metodològiques  

! Enregistrar les produccions de l�alumnat (textos escrits, gravació de 
debats i discussió oral). 

! Realització del curs del programa de formació permanent per al 
professorat: �L'argumentació oral per a docents: argumentar a l'aula i 
a les reunions�:  

 
 
 

# 3ª FASE Tercer trimestre del curs (abril-juliol-04) 
 

! Anàlisi de les produccions de l'alumnat 
! Validació dels instruments i bases d' orientació  
! Conclusions i generalització de propostes 
! Realització del curs a l'escola d'estiu del Vallès Occidental: 

�Introducció al projecte de filosofia 3/18�.  
! Presentació d�alguns materials de la recerca a l'escola d'estiu Rosa 

Sensat en el curs: �Ensenyar a parlar i escriure ciències socials�.  
 
 
 
# 4ª FASE Setembre-Octubre-04 

! Redacció i presentació de la memòria del treball.  
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6. METODOLOGIA EMPRADA  
 
6.1 Metodologia a l'aula 
 
La primera fase d'aquesta recerca s'ha realitzat mentre impartia els crèdits de ciències 
socials de 3r d' ESO a l'IES Banús de Cerdanyola. Per tant, els materials didàctics es van 
anar dissenyant segons la programació establerta per aquesta matèria. En cada unitat 
didàctica es va cercar un problema relacionat amb les notícies de l'actualitat, sobre el qual la 
comunitat científica no hagués arribat a un únic acord, i que es pogués treballar  des d�una 
perspectiva interdisciplinària. Les problemàtiques escollides han de fer possible plantejar 
dilemes que es puguin interpretar a partir de diferents punts de vista per arribar a la 
necessitat de triar les raons més fortes i sumar arguments per fer interpretacions el més 
explicatives possible.  
 
Les unitats didàctiques i els problemes escollits per treballar a l'aula en el marc d�aquesta 
experimentació són:   
 

Unitat Didàctica  Problema treballat 
1. El creixement 
sostenible 

La protecció del paisatge i el desenvolupament de les 
activitats econòmiques en el paisatge del litoral. 

2.El creixement 
de la població  

Els recursos de la Terra seran suficients per satisfer les 
necessitats de la població mundial si creix a un ritme 
sostingut? 

3. La ciutat  La planificació urbana té com objectiu millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans? 
 

4. L�agricultura  La fam al món i l�alternativa que suposa la producció 
d�aliments transgènics.  

5. La indústria  La deslocalització industrial i la globalització de l'economia.  
6. Els serveis  Els mitjans de comunicació social poden ser una eina per a la 

formació d'un pensament crític? 
 
 
De cada problemàtica, en una primera fase es guia l�alumnat en la recerca de la informació, 
la seva selecció i organització de manera que sigui clara i explicativa.  
 
A partir d�aquí es formen grups de treball cooperatius de 3 o 4 alumnes per tal que  defensin 
un punt de vista prèviament establert i produeixin les raons que el sostenen.  
Aquesta seria la fase prèvia de preparació del debat.  
 
Aleshores es posen en comú els diversos punts de vista i les raons que la sostenen per tal 
que es seleccionin aquells punts de vista que es complementen i permeten donar una visió 
del problema des de diferents angles. En aquesta fase, l�exposició i contrast de punts de 
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vista i la seva argumentació es realitza a partir de diferents activitats on el paper del discurs 
és sigui fonamental:   debats, jocs de simulació i participació en un xat.  
  
Finalment, com activitat d�avaluació final cada alumne ha de ser capaç de  produir el seu 
propi text argumentatiu on exposi el seu punt de vista i les raons que la sostenen  després 
d�haver escoltat el posicionament  dels altres grups amb interessos i motivacions diverses, 
sigui en format oral, textual o electrònic.  
 
 
 
6.2 Metodologia de la recerca 
 
El marc metodològic que es vol emprar és el de la investigació aplicada que es caracteritza 
per ser una recerca propera a la pràctica: des de la pràctica a l'aula s'obté la informació i 
que, alhora, és el marc d�experimentació. L'objectiu fonamental consisteix en dissenyar 
situacions didàctiques (estratègies i materials) que facilitin l'experimentació en un context 
real d�ensenyament aprenentatge per tal d'obtenir produccions de l'alumnat que ens indiquin, 
per una banda, com es va construint el pensament social  i, per l�altra, poder fer propostes 
de millora que ajudin a avançar en l'elaboració d'un pensament social més complex.  
 
La metodologia de la recerca es basarà en primer lloc en l�elaboració de pautes d'anàlisi i 
materials didàctics pensats per a ensenyar estratègies per a justificar interpretacions o punts 
de vista d�un problema o fenomen social.  D�aquesta primera fase se n�obtindran 
produccions orals i escrites de l'alumnat. 

 
En segon lloc es proposaran activitats en les quals els alumnes, individualment o per grups 
contrastaran les seves interpretacions amb les dels companys. Aquestes activitats es 
basaran principalment en treballs en grup on caldrà arribar a una conclusió, debats on cada 
grup defensi una tesi o bé jocs de simulació on cada grup defensi els interessos d'un 
col·lectiu o d'una ideologia. Aquestes activitats s'enregistraran (àudio o vídeo) per tal 
d'analitzar-les i valorar la qualitat de les argumentacions (suficients, pertinents, fortes) i si 
s'escau, fer propostes per a la seva millora. Un aspecte d' aquesta part pràctica consistirà en 
la participació en xats que des d�internet possibilitin la participació en debats amb alumnes d' 
altres centres sobre temes d' actualitat vinculats a les unitats didàctiques que es treballin.  

 
En tercer lloc es demanarà individualment a l'alumnat que torni a reformular la seva 
interpretació sobre el mateix problema a partir de diferents tipus d'activitat (redactar una acta 
d'acords, un article d�opinió,...) per tal de comparar aquesta interpretació amb la inicial i 
valorar els canvis que s'han produït.  
 
Un pic acabada la fase d�experimentació, es tracta d�analitzar les produccions dels alumnes 
per tal de fer propostes de millora que orientin el professorat cap a noves propostes que 
facilitin el desenvolupament d�un pensament social, crític, argumentat i compartit de 
l�alumnat al final de l�escolaritat obligatòria i que té com a finalitat última que el pensament 



I  Part       INTRODUCCIÓ 
 

 13

social s�arribi  a concretar en accions que propiciïn canvis en la societat en benefici de la 
majoria, en funció del procés de maduresa personal de cada individu.  

 
Així mateix de les produccions individuals i col·lectives se�n farà una valoració dels canvis i 
avenços que es vagin produint al llarg d'un curs amb la intenció de fer propostes de millora 
que qualitativament facilitin l'adquisició del pensament  social.  
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7. DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS UTILITZATS 
 
7.1 Recursos a l'aula 
 
7.1.1 Recursos per a l'obtenció de la informació:  
- Bibliografia 
- Premsa 
- Internet 
- Llibre de text 
- Reportatges i notícies de televisió 
- Atlas 
- Mapes i plànols 
- Anuaris estadístics  
- Fotografies i croquis de paisatges  
 
 
7.1.2 Recursos per al processament de la informació:  
- Mapes conceptuals  
- Bases d'orientació 
- Fitxes d'autocorrecció 
- Processador de textos 
 
 
7.1.3 Recursos audiovisuals  
- Ordinador portàtil i projector 
- Càmara de gravar i reproduir vídeo 
- Televisor i vídeo  
 

 
7.2 Recursos per a la recerca  
 

7.2.1 Recursos per a l'obtenció de la informació:  
- Bibliografia  
- Cursos de formació 
- Conferències 
- Atlas 
- Anuaris estadístics 
- Premsa  
- Reportatges de televisió  
- Internet  
- Escàner  
- Càmera  de gravar i reproduir vídeo 
- Gravadora de veu  
- Produccions escrites dels alumnes 
 
 
7.2.2 Recursos per al processament de la informació: 
- Pautes d'anàlisi per la interpretació i anàlisi de les produccions orals i escrites dels 

alumnes  
- PC i programari de tractament de textos i full de càlcul   
- Càmera de gravar i reproduir vídeo 
- Televisor i vídeo  
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8. ESTUDIS REALITZATS  
 
 

 
# Curs �Epistemologia de la ciència� impartit per la professora Pilar Benejam del 

Departament de Didàctica de les Ciències Social  de la facultat de Ciències de 
l'Educació del de la U.A.B. en el programa de doctorat de la didàctica de les ciències 
socials.  

 
 
Continguts: El curs tracta sobre com ha anat canviant el concepte de ciència des de 
finals del segle XIX fins als nostres dies i quin marc d'interpretació ha creat el paradigma 
que ha dominat cada moment històric i com aquest ha influït en una determinada manera 
d' entendre l'educació i l'ensenyament. Els paradigmes analitzats són:  
 
- El Positivisme i el Neopositivisme 
- L�Humanisme 
- El pensament radical o crític 
- El Postmodernisme 
 
 
Resultats i utilitat: Els coneixements aportats, m�han possibilitat reflexionar sobre el fet 
que els continguts a ensenyar així com les metodologies emprades i les finalitats de 
l'ensenyament, responen a una determinada manera d'entendre el món.  Aquesta 
reflexió m�ha servit per fonamentar la part teòrica de la recerca i per fer propostes 
didàctiques que responguin a les finalitats que l�educació requereix en un món que 
canvia tan ràpid.  
 
 
 
 
# Curs: �L'argumentació oral per a docents: argumentar a l'aula i a les reunions�: 

Impartit per la professora Montserrat Vilà del Departament de Didàctica de la llengua 
i la literatura de la facultat de Ciències de l'Educació de la U.A.B. Aquest curs ha 
format part del Programa de Formació Permanent per al professorat del Departament 
d'Ensenyament. 

 
 
Continguts: El curs de 30 hores ha consistit en una primera part teòrica en que es 
desenvolupen els fonaments teòrics de l'argumentació, tant des del punt de vista de 
l�estructura lògica del discurs argumentatiu com des del punt de vista lingüístic per 
desenvolupar l'argumentació com una competència comunicativa. La segona part ha 
consistit en activitats pràctiques realitzades en petits grups en els que s'ha simulat 
situacions comunicatives argumentatives que esdevenen en la pràctica diària del 
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professorat: argumentar en un claustre, en una reunió de departament, en una entrevista 
de tutoria amb els pares d'una alumna... 
 
Resultats i utilitat:  Els resultats han estat molt pràctics i molt útils atès que són de fàcil 
reconeixement i aplicació en la pràctica diària del professorat de secundària. D�altra 
banda, els coneixements teòrics m'han permès conèixer la teoria de l'argumentació com 
a tipologia discursiva, així com la seva estructura i recursos lingüístics que li són propis.  
 

 
 
 
# Curs �Introducció al projecte de filosofia 3/18� Impartit pel professor de filosofia 

del grup IREF a l�Escola d'estiu del Vallès Occidental. 
 
 
 

Continguts: El curs ha consistit en explicar quina és la proposta didàctica del grup IREF del 
projecte �Filosofia 3/18� a través dels materials dissenyats per a cada etapa educativa. Els 
continguts i objectius d'aquest projecte s'adrecen a ensenyar als alumnes a:  

- pensar: reflexionar sobre les pròpies idees 
- bé: des de la lògica que aporta els criteris de racionalitat i desenvolupa les habilitats 

del pensament i des de l�ètica que condueix el pensament a través del respecte pels 
propis drets i els dels altres  

- per un mateix: amb autonomia per no ser manipulat i amb llibertat per ser conscient 
i responsable dels propis actes. 

 
Els materials que ha dissenyat  el grup IREF concreta la proposta de M. Lipman que és el 
pare del projecte. Per Lipman el desenvolupament del pensament filosòfic capacita  
l'alumnat per: pensar bé per un mateix i contrastar el pensament amb el dels altres.  

 
Resultats i utilitat: El contingut del curs es pot considerar un tast atès que només dura 15 
hores. La presentació i posada en pràctica de les propostes adreçades a Educació Infantil i 
primària s'allunyen una mica de l'objectiu de la meva recerca. En canvi, la proposta 
adreçada a secundària m'ha aportat un coneixement valuós en relació al desenvolupament 
del pensament crític. Gràcies a aquest curs he conegut l'obra de Lipman el qual ha 
esdevingut un referent important del meu treball, tant pel que fa als coneixements teòrics 
sobre el pensament complex com pel que fa als coneixements metodològics fonamentats en 
les comunitats d'aprenentatge.  
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# Presentació d�alguns materials de la recerca a l'escola d'estiu Rosa Sensat en el 

curs: �Ensenyar a parlar i escriure ciències socials� coordinat per Montserrat 
Casas.  

 
 
 
Continguts: El curs que ha coordinat Na Montserrat Casas ha consistit en la presentació 
d'experiències pràctiques i materials didàctics al professorat de secundària per tal que 
adoptin la proposta de treballar les competències cognitivo-lingüístiques en 
l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.  
 
Resultats i utilitat: La presentació dels materials didàctics del meu treball m'ha permès 
conèixer les experiències d'altres professors i professores de ciències socials que 
treballen en la mateixa línia.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
En el III Simposi sobre l�ensenyament de les ciències socials realitzat a primers d�octubre a 
la UAB, el professor Joaquim Prats, a propòsit de la didàctica de les ciències socials, deia 
que la veritable innovació didàctica és la que fan els professors a l'aula i que els 
investigadors, des de la universitat, haurien d'anar de bracet amb els mestres i professors 
dels centres educatius.  
 
Fent, però, una ullada a les universitats i a les escoles aquesta simbiosi sembla que es dóna 
molt poc: els investigadors es mouen en el terreny de la teoria i els mestres en la lluita diària 
fent  mans i mànigues perquè els alumnes aprenguin. En aquesta difícil tasca molts mestres 
hi esmercen temps, recursos, imaginació... de vegades, sense trobar-ne el desllorigador. Tot 
i amb això, excepcionalment, se�n troben d�exemples en que la teoria i la pràctica van de 
bracet. Però passa poc i quan passa respon únicament a conviccions personals i inquietuds 
individuals que  busquen identificar i analitzar els problemes de l'aula fent recurs a la teoria, 
per trobar altres maneres d�ensenyar que resultin més eficaces.  
 
A les aules de secundària hi trobem molts professors que senten la necessitat de saber com 
ensenyar perquè els alumnes aprenguin millor i que busquen respostes en els cursos de 
formació permanent que solen ser de curta durada (30 hores) i de temàtiques molt 
específiques.  Són cursos que ajuden a la reflexió però que ajuden poc a resoldre els 
problemes de l'aula. Els problemes urgents com: quines metodologies són les més 
adequades per atendre la diversitat d'alumnes, com seqüenciar els continguts per donar 
resposta a uns programes amplíssims,  com engrescar l'alumnat per tenir ganes de conèixer, 
com abordar la complexitat d�un món que canvia tan ràpid i que ens aboca un allau 
d'informació contínuament... són interrogants que els �cursets� no poden resoldre. 
 
Aquests són reptes que la formació inicial del professorat de secundària aborda de forma 
testimonial, insuficient i inadequada a través del C.A.P.  La formació de llicenciats per exercir 
docència a l�ensenyament secundari, requereix coneixements més sòlids i profunds  que 
aportin els elements necessaris per detectar, analitzar i cercar solucions als problemes de 
l'aula, i entre d�altres, entenem que aquests coneixements els proporcionen les didàctiques 
específiques.  
 
La clau està en el que dèiem al principi, els experts i els investigadors en les didàctiques 
específiques han d'anar de bracet amb els mestres que treballen a les aules. Però no com 
un resultat de les conviccions i inquietuds personals.  
 
Quins ponts s�estableixen  per connectar ambdues realitats? Ara per ara no existeixen. I no 
podem pas pensar que s�establiran per si sols. El professorat només  n�és responsable en 
part,  doncs reprodueix el que li han ensenyat a fer. En la seva etapa de formació a la 
universitat ha rebut un coneixement teòric fonamentat en una metodologia bàsicament 
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transmissora i aquest coneixement, és el que de la mateixa manera intenta transmetre als 
seus alumnes. Però ni els alumnes són esponges, ni la ciència és infusa.   
 
El coneixement que es demanda en els temps actuals no és estable, fix ni immutable, ans és 
un coneixement relatiu, flexible, canviant, complex,... Respon més a la capacitat que genera 
per a  resoldre situacions  reals i problemes pràctics  que no pas a ser acumulat �per se�. Els 
nostres alumnes demanden un coneixement dinàmic que els serveixi per resoldre els 
problemes i situacions que se�ls presentaran al llarg de la vida, i la societat demana 
coneixements que capacitin els ciutadans per construir un món on la convivència sigui 
possible, tant entre les persones, com d�aquestes amb el medi natural.  
 
D�altra banda els alumnes també són fruit d'una societat dinàmica i canviant on la influència 
de les noves tecnologies els proposa mitjans de coneixement,  i també lúdics,  més atractius 
que l'entorn escolar. El llenguatge de les imatges i la comunicació a través de les noves 
tecnologies els atrau més que el discurs tradicional del mestre i del llibre de text, fins al punt 
de crear nous llenguatges que els són propis, com per exemple el llenguatge dels sms.  Es 
tracta doncs d�estar atents als canvis i a les necessitats per aprofitar el potencial que tenen. 
Deia un mestre en la presentació de la seva experiència en aquest simposi que 
l�espontaneïtat dels comentaris dels alumnes, que de vegades es consideren banals, poden 
ser una font d'aprenentatge que no es pot menystenir. De la mateixa manera que cal estar 
atents a les preocupacions dels alumnes i de les coses que els preocupen o que passen fora 
de les aules, com una eina molt potent per conduir-los cap al coneixement.  
 
En tots els camps professionals, especialment en el de la docència, després d'uns anys 
d'experiència convé fer una parada en el camí per reflexionar. És sabut que des de la 
voràgine que suposa el dia a dia a les aules i als instituts, aquesta possibilitat pràcticament 
no existeix.  
 
És, doncs, gràcies a l�oportunitat  de gaudir d�una llicència d'estudis que alguns professors i 
professores de secundària tenim la possibilitat de dedicar un o mig curs acadèmic a la 
realització d�estudis de formació i de treballs de recerca per reflexionar i millorar la pràctica 
docent.  
 
Tot i amb això, en  el camp de l�educació,  la reflexió també requereix un corpus de 
coneixements que doti l�anàlisi de la realitat d�elements teòrics sòlids que il·luminin la recerca 
i la innovació.  
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                              AULA                  TEORIA  
 
  
                           INNOVACIÓ                      REFLEXIÓ  
 
 
                                              RECERCA  
 
 
  Quadre 1  
 
 
El coneixement de les didàctiques específiques proporciona el marc més adequat per aplicar 
la teoria a la millora de la pràctica, alhora que la reflexió sobre la pràctica també pot fer 
avançar la teoria (Quadre 1).  Estic convençuda que l'acció docent requereix d'aquesta teoria 
i d'aquesta reflexió per actuar amb consciència, sense renunciar a saber transmetre als 
alumnes entusiasme per aprendre.  
 
A continuació s�exposen les bases del coneixement teòric del treball de recerca que 
presentem i que donen suport a la reflexió, a la recerca i a la formulació de propostes 
alternatives amb la finalitat de millorar la pràctica docent a l'etapa més qüestionada de 
l'ensenyament obligatori: l'ESO.  
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2. BASES TEÒRIQUES: EL CONCEPTE DE CIÈNCIA  
 
El concepte de ciència i la manera com entenem que es construeix el coneixement científic, 
condicionen una o altra opció de què  i amb quina finalitat ensenyar perquè els alumnes 
aprenguin. Per això cal establir prèviament a partir de quines idees, visió del món i mètode 
de treball que porten al coneixement, es fonamenta la recerca que tot seguit es presenta.  
 
Com a punt de partida, compartim amb un  sector important de pensadors que la ciència és 
el conjunt de respostes que dóna la comunitat científica per resoldre els problemes  en cada 
moment. Així doncs, la ciència és un producte social, i per tant, un producte històric en 
construcció que admet el canvi, el dubte i les respostes alternatives (Benejam, 1997)1. 
 
Aquest concepte de ciència vigent actualment, trenca totalment amb el concepte de ciència 
que el Positivisme havia elaborat al segle XIX i que ha estat vigent al llarg del segle passat.  
Així doncs,  un paradigma que ha creat el marc interpretatiu sobre el qual s'ha fonamentat el 
coneixement científic en un determinat moment,  evoluciona i canvia per donar resposta a la 
interpretació del món més adequada en cada moment.  
 
A continuació caracteritzarem breument els corrents del pensament que han influït en la 
construcció de la didàctica com a ciència, així com la seva empremta  en la didàctica de les 
ciències socials, en particular.  
 
 
2.1 EL POSITIVISME 
 
El Positivisme és el paradigma de la ciència que es fonamenta en el principi que la veritat és 
objectiva, eterna i universal, i que s�hi arriba a través de la raó.  Des d�aquesta visió del món 
s�entén la ciència com: objectiva, eterna i  universal i separa les ciències pures i de les 
ciències més subjectives o interpretatives.  
 
El Positivisme considera que la ciència pura o epistemologia es fonamenta en els fets, tot  
identificant el món amb el coneixement científic. Aquest paradigma identifica la ciència amb 
la racionalitat i el mètode empíric, sent aquest el coneixement propi de les ciències 
experimentals i la matemàtica. La ciència pràctica, en canvi, és interpretativa i pròpia de la 
història, la psicologia o la sociologia. Pel fet que admet la interpretació, el dubte i la discussió 
de diferents punts de vista és subjectiva i no demostrable empíricament. 
 
Aquesta divisió entre ciència pura i ciència pràctica ha marcat profundament el concepte de 
ciència definit pels filòsofs de la ciència des de Kant. 

                                                 
1 Benejam, P. I Pagès, J. (1997) Enseñar y aprender ciencias sociales, geografia y historia en la educación 
secundaria. Ed. Horsori 
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A mitjans del segle XX el corrent de pensament Neopositivista interpreta el món com una 
estructura única, objectiva i coherent que pot ser interpretat des de la raó i l'observació. 
Conseqüentment, els fets i fenòmens es poden explicar mitjançant lleis universals. Els 
científics i pensadors neopositivistes verifiquen la validesa d'una llei o teoria mitjançant el 
mètode d'investigació empíric.  
 
El mètode d�investigació parteix d'un problema real i es formula una hipòtesi que es 
demostra o no per l�experimentació mitjançant la raó,  de manera que el que hom pensa és 
cert. D' altra banda, aquesta interpretació de la realitat pressuposa una gran confiança en la 
ciència i la tècnica ja que conduiran la humanitat cap al progrés i el benestar.  
 
Les ciències socials, des del paradigma neopositivista, es proposen explicar el fets i 
fenòmens socials a través de la raó des del mètode empíric: la realitat es tradueix en dades i 
a partir de la seva anàlisi és possible establir lleis que permetin interpretar el món i aportar 
solucions eficaces als problemes socials.  
 
Des del punt de vista de la Didàctica, per tal que els alumnes aprenguin cal transmetre un 
saber estructurat i vàlid i que sigui aplicable a la interpretació de la realitat. Per això és té 
molta cura en dissenyar programes ben estructurats basats en objectius d'aprenentatge ben 
seqüenciats. Així doncs, si el procés d' ensenyament es fa correctament (estímul), els 
alumnes aprenen (efecte). Les teories psicològiques sobre les que es recolza l'acte 
d'ensenyar i aprendre es fonamenten en el Conductisme.  
 
El paper del mestre és fonamental ja que depèn de la seva capacitat d'estructurar i 
transmetre la informació que els alumnes aprenguin en base a la repetició. La diversitat no 
es té en compte i l'alumne que no aprèn és perquè no està dotat intel·lectualment per fer-ho.  
 
El pensament positivista considera que la realitat és un tot i que per poder-la analitzar s'ha 
d�estudiar per parts ja que el tot és igual a la suma de les parts. Per això en educació, cal 
esmicolar l'acte educatiu en passos i tècniques a seguir i practicar-ho per arribar a ser un 
bon mestre. En aquesta línia  Bloom va establir  les operacions necessàries per 
desenvolupar la ment. Operacions per desenvolupar capacitats cognoscitives relacionades 
amb el   coneixement, la comprensió, l'aplicació, l'anàlisi i l'avaluació.  
 
En el mateix sentit, l'avaluació s'entén com un recull sumatiu de dades numèriques que 
mesuren el grau d'aprenentatge.  
 
Malgrat els seus límits el Positivisme, filant tant prim, va donar una gran riquesa de reflexió i 
rigor científic a la ciència.  
 
Però en el moment que pren força l'individualisme i aquest esdevé sinònim de la dignitat de 
la persona i de la seva llibertat, aquest paradigma entra en crisi. La idea de la percepció 
trenca la seguretat en la raó i el Positivisme és substituït per un nou paradigma.  
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2.2 L'HUMANISME  
 
A partir de l'obra de Kuhn a la dècada dels anys 60 s�enceta un nou corrent del pensament 
crític amb l'empirisme i el positivisme que té diferents vessants: idealistes, existencialistes, 
marxistes... però que comparteixen la pèrdua de la confiança en la raó i en la ciència ja que 
no han sabut resoldre els grans problemes de la Humanitat. Les desigualtats, la injustícia i la 
pobresa, lluny de resoldre�s s'han agreujat.  
 
En ciències socials els paradigmes crítics que van suposar l'alternativa al Positivisme foren, 
d' una banda, l'Humanisme que pensa que l'important és la persona que interpreta el món i 
per l�altra, el Marxisme que creu que l'important és la societat que interpreta el món.  
 
El paradigma humanista es fonamenta en la idea que el coneixement és el que interpreta la 
persona, per tant és un producte de l'activitat humana a partir de la seva experiència i les 
seves pròpies vivències. El món és com és i el que es pot saber del món és allò que hom en 
pot pensar, per això nega l'existència d�un món objectiu i independent de l�ésser humà.  
 
Així doncs, l'objectiu de la ciència ha de ser la comprensió del món i no pas la recerca de la 
veritat.  
 
Aquesta comprensió del món està mediatizada per l'experiència de cadascú i és, per tant, 
una interpretació subjectiva i impregnada de relativitat.  
 
Des d'aquest paradigma tots els mètodes d'investigació són vàlids. La recerca en el camp de 
l'ensenyament es fonamenta en el mètode d' investigació � acció.  Consisteix en plantejar 
una hipòtesi controlant amb rigor algunes variables, crear una metodologia i uns materials 
per comprovar la hipòtesi, analitzar els resultats i reflexionar sobre els resultats per fer 
propostes de millora.  
 
Els mètodes d'investigació humanistes cerquen la validesa en la triangulació per comprovar 
si es dóna una correspondència en la comprovació de les hipòtesis. Per això un sol 
instrument no és suficient ja que la reflexió podria estar contaminada per l'experiència 
individual. La triangulació en el cas de la recerca en didàctica, es pot fer contrastant els 
resultats obtinguts per un observador extern, els materials propis i els materials dels 
alumnes. Tot i que es cerca una justificació que verifiqui la hipòtesi el resultat final no deixa 
de ser una interpretació impregnada de les intencions, els valors i la pròpia manera 
d'entendre el món. 
 
Des del paradigma humanista, la psicologia de l'aprenentatge es fonamenta en les 
aportacions de Piaget,  a partir de les quals el desenvolupament intel·lectual de l'infant és un 
procés innat que va evolucionant a mesura que aquest creix. Per això el coneixement és una 
construcció personal que va lligada al seu procés de creixement i maduresa. 
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La didàctica, per tant, s'esforça per concretar en quina edat o estadi de maduresa de l'infant 
és possible l'adquisició d'un determinat aprenentatge. Així doncs, el mestre ha de partir de 
continguts i metodologies lligats a l'experiència dels alumnes i que siguin prou motivadors 
per estimular els seus mecanismes d'aprenentatge.  
 
El plantejament didàctic està dissenyat perquè el nen aprengui a pensar com és el món a 
partir de la seva experiència directa, mitjançant mètodes actius i participatius per tal de 
construir la seva interpretació. En aquest sentit una proposta metodològica lligada a aquesta 
concepció del procés d'ensenyament aprenentatge és l�aprenentatge per descobriment.  
 
Així doncs, la interpretació que l'alumne farà de la realitat anirà molt lligada a la seva 
experiència i serà, per tant, subjectiva. Per tal d' objectivar-la es fa necessari interactuar i 
comunicar aquest coneixement amb els companys i amb el mestre, de manera que, a partir 
de l'intercanvi i el contrast, es pot reelaborar un coneixement més complet i més pertinent.  
 
En ciències socials, per exemple, per conèixer què és el CBD de la ciutat es planteja un 
treball de camp a partir del qual s�obtenen dades que permeten establir quines són les 
característiques del centre comercial i administratiu de la ciutat (mètode inductiu). Amb 
aquesta metodologia d'ensenyament el mestre crea les situacions didàctiques que fan 
possible l'aprenentatge, guia l'alumne, provoca, dinamitza...  a través d'un treball en grup on 
cada individu aporta la seva experiència per construir un coneixement compartit.  
 
Així doncs el coneixement es reelabora gràcies al raonament, la percepció i les experiències 
individuals i del grup.  
 
Els continguts es centren en la comprensió de l�entorn en que viu l'alumne ja que esdevé 
fonamental partir de les seves pròpies experiències. Els programes s'estructuren en base a 
l�estudi el medi geogràfic, històric, cultural i social més proper que va augmentant la seva 
escala de referència (local, regional, global) en relació al procés de creixement i maduresa 
de l'alumne.  
 
El mestre i el procés d'ensenyament ja no són el centre sinó que es focalitza en el procés 
d'aprenentatge i en l'alumne. L�avaluació sumativa ja no té sentit: si l'aprenentatge és una 
construcció individual, no es pot mesurar i no es pot comparar. L'avaluació esdevé una eina 
per ajustar l�acció del mestre per tal que l'alumnat aprengui.  
 
En el nostre país els moviments de renovació pedagògica, en temps de la II República, 
s�emmarquen en aquesta visió de la realitat. La finalitat de l'educació es centrava en 
desenvolupar la personalitat de l'infant.  
 
Després del la foscor de la dictadura franquista, l'escola retorna al paradigma humanista 
mentre que la ciència experimental té com a referent el paradigma neopositivista.  
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2.3 EL PENSAMENT RADICAL O CRÍTIC 
 
El pensament radical o crític és un corrent que sorgeix del pensament humanista i neix 
també com una reacció al Neopositivisme. No obstant, creu que el coneixement subjectiu no 
canvia les coses i que deixa el món tal com està sense indagar perquè el món és com és, a 
quins interessos respon i sense incidir en com intervenir perquè es fonamenti en els valors 
de la igualtat i la justícia.  Per això la ciència, no és objectiva com afirma el Neopositivisme, 
ni és una construcció individual com afirma l'Humanisme sinó una construcció social al servei 
dels interessos de les classes dominants.  
 
Des del punt de vista de l'ensenyament, és clar que el paper de l�escola consisteix en 
reproduir aquell coneixement que interessa a les estructures del poder. Té, per tant, una 
funció social i política clara ja que pretén formar els alumnes en una determinada escala de 
valors. Així, cal potenciar l'escola transmissora dels valors democràtics i que orienti la 
finalitat de l�educació cap a la formació d'un pensament reflexiu i crític que doti de 
consciència sobre el que hom pensa i fa.  
 
Des de les Ciències Socials, es proposa orientar els continguts en base a problemes 
rellevants de la humanitat i socialment urgents: les desigualtats socials i econòmiques, el 
creixement sostenible, els drets humans... 
 
La didàctica es proposa anar més enllà de com són i perquè passen els fets i fenòmens 
socials. Es proposa, sobretot, descobrir la intencionalitat dels fets i fenòmens i plantejar 
possibles alternatives per tal de generar en l�alumnat actituds democràtiques de compromís 
social i participació política.  
 
 
2.4 EL POSTMODERNISME 
 
El �relativisme� que va sorgir de l'Humanisme i portat fins a les últimes conseqüències va 
obrir el camí al pensament postmodern que tanta influència va tenir en els anys 80 del segle 
passat.  
 
La filosofia de la ciència des del paradigma Postmodern parteix de la convicció que la ciència  
és el conjunt de respostes de la comunitat científica a les urgències del moment. Quan 
canvia el context (moment històric) canvia la manera d'entendre les coses, per tant, la 
ciència és un producte social.  
 
D�altra banda, la ciència ens diu que el món funciona a la seva manera. El que sabem del 
món és una reflexió o interpretació que fem els humans. Aquesta interpretació depèn de la 
intenció que hi ha darrera, dels coneixements que dominen en aquell moment i dels 
interessos dominants, de manera que, si la ciència és un producte humà, ha d'admetre el 
dubte.  
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El Postmodernisme dels anys 80 va portar al relativisme més extrem: ni les coses són ni les 
coses són com un creu.  La raó no ens permet arribar a la veritat perquè les interpretacions 
que la ciència fa de la realitat són diverses i, sovint, contradictòries.  
 
Com molt bé sintetitza Pilar Benejam: 
 
�El postmodernismo declara, pues, el fin de las verdades absolutas, de las ideologías y de las 
dicotomías tradicionales entre escuelas geográficas distintas y se aplica a la deconstrucción de los 
métodos e ideologías existentes para demostrar sus errores, sus estrategias de exclusión, sus 
contradicciones internas y los silencios inherentes a todo sistema de pensamiento�.2 
 
La deconstrucció sistemàtica va negar la validesa d�una única  interpretació de la realitat  i 
per tant, les acceptava totes. Aquest pluralisme admetia que qualsevol tesi o teoria ben 
construïda, és acceptable, sense necessitat de validar-la perquè el coneixement és personal 
i intransferible. Aquest individualisme ha impregnat profundament  la societat actual i en 
molts camps ha degenerat en el �laissez fer�.  
 
La seva gram influència va portar a una crisi del pensament ja que al negar la neutralitat i la 
certesa del coneixement,  va donar peu  a actituds desmobilitzadores, conformistes o 
derrotistes.  
 
�Las aportaciones del postmodernismo, con su potencial emancipador y su relativismo antidogmático 
pueden llevar a un callejón sin salida, dado que todo conocimiento es relativo. La deconstrucción y 
revisión de conceptos, categorías y dicotomías tradicionalmente aceptadas pone en duda el contenido 
ideológico y la carga crítica en lo que respecta al análisis y a la interpretación del mundo y puede 
paralizar cualquier acción alternativa orientada a conseguir el bienestar y a la seguridad de todos, la 
igualdad y la justicia por ser conceptos sospechosos sobre los que no existe acuerdo. Con ello del 
postmodernismo puede resultar una actitud conformista, reproductora y despolitizada� 3 
 
El pensament postmodern, caracteritzat pel  relativisme, el pluralisme i l'individualisme dut 
fins a l'últim extrem, coincideix, d' una banda amb la crisi del comunisme d'estat i de  la 
ideologia marxista i, d�una altra, amb el desenvolupament del capitalisme �postfordista� 
caracteritzat per la inversió i intercanvi extraordinari de capitals virtuals (fungibles i flexibles) 
que substitueix el model econòmic de produir per vendre i obtenir benefici.  
 
La seva influència es deixa sentir, tant en la manera d�entendre el món, com en  l�àmbit de la 
cultura i de l'educació. El món cultural  també és fugaç i fungible, en canvi constant. L�escola 
esdevé interessant per la classe dominant: cal ésser competitiu, cal tenir molts títols, 
màsters, postgraus... quan per definició, l�aprenentatge és un procés molt i molt lent.  
 
 

                                                 
2 i 3  Benejam, P. (1996) �La didàctica de la geografia en el del pensamiento de finales del siglo XX. La 
influencia del postmodernismo�. IBER, Nº 9, pàg. 9. Barcelona, Ed. Graó.  
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2.5 EL PENSAMENT ACTUAL  
 
El pensament actual està impregnat del �relativisme� en la mesura  que entén la ciència com 
un producte social  immers en un context que nega la veritat com a objectiva i universal, 
alhora que és dinàmica perquè pretén anar més enllà de produir només coneixements per 
interpretar el món. Per això el pensament (ciència) no pot anar deslligat de l�activitat 
(tècnica). El seu objectiu final és transformar el món per millorar-lo, de manera que la seva 
finalitat es sustenta en uns valors i no en uns altres.  
 
Els científics que construeixen les interpretacions del món, estan mediatitzats per un context 
que els condiciona, en part, per:  
• la pròpia percepció que tenen dels problemes a resoldre 
• les urgències socials centren l�atenció sobre uns problemes i no uns altres 
• els problemes i les seves respostes estan condicionats als interessos de les estructures 

de poder que dominen en cada època.  
 
En aquests moments, la filosofia de la ciència, a la llum del �relativisme�, creu que la divisió 
entre ciència pura i ciència pràctica  deixa de tenir sentit perquè la ciència s�entén com una 
interpretació del món feta pels humans i que canvia constantment segons les urgències del 
moment,  de manera que la ciència  és subjectiva en la seva globalitat i que diferents 
interpretacions poden ser vàlides per a resoldre el mateix problema. Aquesta concepció de la 
ciència és resultat de la complexitat del món actual i és hereva del pensament post-modern 
de finals del segle passat.  
 
Davant d�aquesta crisi, des de la filosofia de la ciència i des de diferents disciplines 
científiques, s�ha buscat una sortida per superar el relativisme radical.  És veu necessari 
tornar a reconèixer la potencialitat de la raó com a instrument per trobar respostes als 
problemes i validar la necessitat i utilitat del coneixement.  
 
La ciència en definitiva busca el coneixement , tot acceptant que la raó no és única ni 
definitiva però té una gran potencialitat  per demostrar que no tot el coneixement és vàlid. 
 
Els pensadors actuals, des de diferents àrees dels coneixement proposen alternatives al 
postmodernisme del �tot s´hi val� en base a establir, a través de la raó, criteris de validesa.  
 
 
> La teoria de l�acció comunicativa  

 
Jürgen Habermas parteix del desencís en el paper �redemptor� de la ciència i la tecnologia 
doncs en els nostres temps queda abastament demostrat quins han estat els seus efectes al 
servei de la destrucció, l'opressió i la pobresa com a formes més refinades d'esclavatge. En 
aquest context, la seva obra persegueix reformular els fonaments d'una societat democràtica 
a partir d�una nova racionalitat:  
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�Según Habermas hay otra forma de entender la racionalidad: como razón crítica. La razón entendida 
críticamente es reflexión, por la que, a través de una profunda explicación y comprensión de los 
procesos sociales, podemos promover la emancipación humana de las formas ocultas de dominio y 
represión�. 4 
 
Habermas  des de la racionalitat social comunicativa afirma que: 
 

- Ningú pot negar que tenir autoconeixement (què  vull, què penso, què trio...) és un 
valor necessari per resistir l'adoctrinament.  

 
- La persona que s�autoconeix posa en dubte que el coneixement que té és absolut, 

pot creure que està contaminat i, aleshores, sorgeix la necessitat de comunicar-ho als 
altres.  

 
- La llibertat, entesa com a capacitat de decidir, ens dóna autoconeixement que genera 

la necessitat de compartir el pensament a través del llenguatge, de manera que la 
comunicació és possible.  

 
Un camí possible que obre una àmplia perspectiva és el que proposa que el valor del 
coneixement rau en com es justifica i argumenta, de manera que el coneixement serà més 
vàlid com més i millor resisteixi el dubte i la crítica. En aquest context pren gran importància 
la teoria de l´acció comunicativa 5 de Habermas, que proposa arribar a la raó a través del 
diàleg que permet la negociació entre diferents interpretacions compartides.  
 
 
�La teoría de la acción comunicativa propone llegar a una racionalidad basada en la autocomprensión, 
de manera que propone una síntesis dialéctica entre aportaciones competitivas (...) La negociación 
del diálogo entre distintas interpretaciones del mundo y su comentario crítico hace posibles la 
autocomprensión, el desarrollo de la razón y de un proceso de emancipación social compartible�6 
 
Segons Habermas, l�individu és el resultat de les seves vivències i de la seva història i, per 
tant, cadascú té una manera particular d�entendre la realitat. Així doncs, l�individu pren 
consciència de que el seu coneixement és relatiu i per tal d�objectivar-lo cal contrastar-lo 
amb el coneixement dels altres, a través de la comunicació. 
 
A través de la comunicació es pot arribar a l'enteniment mutu a base d�aportar raons a favor i 
en contra amb l�objectiu d'aconseguir un coneixement racional. Per això Habermas defineix 
l'acció comunicativa:  
 

- com una interacció de tipus social 
- que s�orienta no pas l'èxit individual sinó cap a la comprensió mútua 

                                                 
4 De la Garza, M. Teresa. (1995)  �Educación y democracia�. Ed. Visor. Pàg. 12 
5 Habermas, J. (1989) �Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos�. Ed. Càtedra.  
6 Benejam, P. (1996) 
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- el seu objectiu és arribar a un acord que implica coneixement compartit, confiança 
mútua i acord, sobre els principis de la veracitat.  

- l�única força que ha de prevaler és la del millor argument.  
 

 
Aquesta capacitat per al diàleg és molt necessària per construir un món sobre els principis 
de la democràcia. El diàleg entre diferents concepcions del món i la seva discussió crítica, 
fan possible, en primer lloc,  la comprensió racional de la realitat des de la seva complexitat i 
relativitat. I en segon lloc, permeten transformar aquesta realitat des de la participació, la 
solidaritat, la cooperació i el respecte dels drets dels altres.  
 
A través de la comunicació podem justificar, contrastar i argumentar  diverses interpretacions 
que poden portar-nos al convenciment si admetem el dubte, entès com el reconeixement de 
la validesa de les raons dels altres, i el consens entre diferents punts de vista.  
 
 
> L�aportació del pensament actual a la didàctica de les ciències socials 
 
El mètode deconstructiu posa de manifest la importància del llenguatge de representació. Si el 
coneixement depèn del context d�on rebem les experiències fruit del contacte amb els altres, el 
llenguatge adquireix una gran importància, tant per com rebem aquestes experiències, com per 
la manera d'integrar-les a les nostres estructures mentals preexistents (constructivisme). La 
pedagogia està impregnada del pensament post modernista deconstructiu i crític: Què sé? Què 
penso? Què crec? Ho contrasto amb altres arguments i ho reestructuro. 

A partir d'aquí la didàctica fa seus aquests principis i formula que l'objectiu principal del procés 
d�ensenyament aprenentatge ha de partir del fet que l'alumne prengui consciència i comuniqui 
el seu pensament, completant-lo, ajustant-lo o reestructurant-lo en base a la interacció entre 
els alumnes i el professor. 

Els mitjans per aconseguir-ho han de provocar el dubte i el desequilibri entre el que l'alumne 
sap i el coneixement científic, mitjançant un procés de diàleg i comunicació que respecti la 
personalitat de l'alumne i la pluralitat i diversitat del grup classe. 

Les qüestions a tractar seran significatives, socialment urgents i científicament rellevants 
(Benejam, 1997). En aquest procés els alumnes aporten interpretacions interessants i diverses, 
no sempre satisfactòries doncs parteixen d�una experiència limitada. El professor, alhora que 
recull les interpretacions dels alumnes, en proposa altres més raonables, més explicatives i 
segurament, més operatives per a resoldre problemes, sense imposició sinó amb la intenció  
que l'alumne les faci seves. Per aquest mètode el coneixement no es transmet sinó que es 
reelabora a partir d'un procés d�interacció entre els interlocutors. 

En el procés d'ensenyament aprenentatge el procés comunicatiu no es dóna, però, en 
condicions d'igualtat, ja que el professor juga amb avantatge: té més coneixements i elements 
de judici i els comunica a l'alumnat amb la intenció de que els comparteixi. Aquesta desigualtat 
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es justifica només quan la intencionalitat pretén preparar progressivament l'alumnat vers un 
pensament autònom, transferint-li responsabilitats a través de mecanismes d'autorregulació 
que donin consciència a l'alumne del seu propi procés d'aprenentatge. 
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3. BASES PEDAGÒGIQUES 
 
3.1 EL CONSTRUCTIVISME 
 
> Vigotsky 
 
Les teories constructivistes  desenvolupades per autors com Ausubel, Novak, i l'actual 
Psicologia Cognitiva es fonamenten en les aportacions de Vigotsky que es considera el 
precursor del Constructivisme Social. A partir de les seves aportacions la psicologia ha 
desenvolupat importants descobriments sobre el funcionament dels processos cognitius a 
partir de la tesi de que tots els processos psicològics superiors (comunicació, llenguatge, 
raonament, etc.) s'adquireixen en primer lloc en un context social i posteriorment 
s'interioritzen.   
 
El Constructivisme estableix que l'individu no és, només, resultat de l�ambient ni tampoc  de 
les seves estructures internes, sinó que és una construcció pròpia a partir de la interacció d' 
aquestes estructures internes amb el medi (físic i social). Així doncs, es considera que el 
coneixement és un producte social que es construeix a partir de la interacció entre el 
subjecte i el medi.  
 
Mitjançant aquesta interacció el subjecte elabora uns esquemes o representacions  d'una 
situació concreta o d'un concepte que li permeten enfrontar-se a situacions iguals o 
semblants. L�ésser humà actua sobre la realitat a partir dels esquemes de què disposa, de 
manera que la seva representació del món depèn dels esquemes que construeix. Aquests 
esquemes van canviant a mesura que el subjecte interacciona amb el medi i interioritza 
aquests processos. Els esquemes que reconstrueix esdevenen cada vegada més complexos 
i més especialitzats, però també poden ser inadequats i fins i tot poden portar a construir 
coneixements incorrectes.  
 
La concepció constructivista de l'aprenentatge considera que aquest es produeix quan 
l'aprenent interacciona amb el seu medi físic i social,  fonamentalment amb les persones de 
l'entorn, i reconstrueix els seus esquemes previs. Aquests esquemes es modifiquen i 
s�incorporen  a la seva xarxa conceptual. El factor que posa en marxa aquest procés, en el 
context escolar, és la comunicació del propi pensament quan l'alumne interactua amb els 
altres: sigui a partir de les aportacions dels propis companys  o a partir de les aportacions del 
mestre com a expert. El coneixement que l'alumne reconstrueix és, per tant,  un producte 
personal i un producte social. 
 
�En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social, y 
más tarde a nivel individual; primero entre personas y después en el interior del propio niño. 
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos�.7  

                                                 
7 Vigotsky, L. S. (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Grijalbo, Barcelona. Pàg. 94 
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La concepció constructivista veu en el procés d�aprenentatge el motor del desenvolupament 
cognitiu, renovant així la importància que té el sistema educatiu per facilitar la interacció i la 
construcció individual del coneixement a partir de la interacció i cooperació amb els altres.  
 
Segons Vigotsky, l'aprenent arriba al coneixement mitjançant dos processos 
complementaris:  
 

a)  En primer lloc, pel procés que porta al coneixement espontani que sorgeix de les 
experiències viscudes per l�individu en el seu context físic i social. Aquest coneixement va 
del més concret al més abstracte i està determinat pels estímuls de l�entorn i és molt 
necessari per adaptar-se al medi. Es produeix mitjançant l´associació, la repetició, la 
imitació, etc.  

 
b)  En segon lloc, pel procés que porta al coneixement científic de forma guiada i induïda. 
Aquest coneixement proporciona a l�aprenent la cultura organitzada pels éssers humans 
mitjançant signes convencionals (llenguatge, mesures, cronologia, símbols...) que amb el 
suport necessari de l�ensenyant, interioritzarà i farà seus si compta amb les associacions 
prèvies convenients.  

 
 
En aquest procés que porta al coneixement hi ha dos elements molt importants:  
 
! La importància dels coneixements previs de l�alumne ja que comprèn allò que té relació 
amb el que ja sap i, en canvi, ignora aquells fets que no tenen res a veure amb les seves 
experiències i esquemes preexistents.  

 
! El paper del professor o professora en el procés d�ensenyament aprenentatge és fer de 
suport o guiatge per apropar la lògica de l�alumne a la lògica de la ciència. Per tant, la 
seva funció consisteix en posar en contacte els coneixements o idees prèvies de 
l�aprenent amb el coneixement científic i proporcionar-li estratègies per a facilitar la 
reelaboració dels coneixements previs i integrar els nous coneixements  a la seva xarxa 
conceptual.   

 
 
Segons Vigotsky el grau de maduració potencial de l�aprenent està determinat per �un camp 
de desenvolupament pròxim� el límit del qual no és la capacitat individual per a resoldre amb 
èxit un problema sinó la capacitat potencial de fer-ho mitjançant la guia d�un mestre o en 
col·laboració amb altres companys.  
 
Defineix la zona de desenvolupament pròxim com:  
 
 
 �Es la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
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la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz�. (Vigotsky, 1988:133). 
 
Així doncs, el mestre adquireix un paper fonamental com a facilitador del procés 
d�aprenentatge que consisteix en apropar la lògica de l�aprenent a la lògica del coneixement 
científic. El mestre condueix l�aprenent en la construcció del seu propi aprenentatge de 
manera que pot arribar més enllà del que per sí mateix aconseguiria sense ajuda. L�objectiu 
últim és que l�aprenent aconsegueixi gradualment un major grau d�autonomia.  
 
El Constructivisme afirma que cada aprenent té una manera singular d�interpretar el món que 
l�envolta. Però en cada singularitat hi ha molts conceptes i significats comuns formats per 
l�acumulació d�experiències personals semblants dins d�un mateix context cultural. Per tant, 
bona part d�aquests conceptes i significats són comuns i es poden canviar i compartir.  
 
Cal destacar la gran rellevància de la funció del llenguatge com a eina per codificar la 
informació del món exterior i interpretar-lo, construint significats que s�interioritzen i també es 
comuniquen. Tot i que la construcció del pensament és individual, gràcies al llenguatge és 
possible comunicar-lo i compartir-lo, de manera que l�educació és possible.  
 
Per Vigotsky el llenguatge contribueix de forma molt important en el desenvolupament 
cognitiu de l'infant per dues raons: en primer lloc perquè es un pas previ per a elaborar un 
llenguatge interioritzat o eina per a construir els esquemes mentals i en segon lloc perquè 
esdevé l'eina comunicativa necessària per a interactuar amb els altres.  
 
El llenguatge  té un paper capdal en el desenvolupament del pensament ja que el 
pensament es formula a través del llenguatge, tant per construir idees i conceptes com per 
comunicar els nostres pensaments. En la nostra llengua hi ha un verb que conceptualitza 
molt bé aquesta idea: enraonar, és a dir, verbalitzar el pensament que reconstruïm.  
 
�El momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual, que da luz a las formas 
más puramente humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es cuando el lenguaje y la 
actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente independientes, 
convergen�. (Vigotsky, 1988:48). 
  
 
El llenguatge és l'eina psicològica més important. Per a l'infant parlar es tant important com 
actuar per a assolir un objectiu. L'acció i la paraula en la conversa són part de una única 
funció psicològica. Inicialment, l'infant empra el llenguatge com un mitjà de comunicació amb 
els altres quan interacciona socialment. Però progressivament esdevé l'eina del pensament 
que fa possible prendre consciència d' un mateix i controlar voluntàriament les nostres 
accions. Mitjançant el llenguatge els infants busquen i creen situacions per a resoldre 
problemes i els permet planificar accions presents i futures.  
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D�altra banda, el llenguatge és l'eina psicològica a partir de la qual l'individu s�apropia del 
coneixement. A través del llenguatge es produeix el desenvolupament cognoscitiu ja que és 
el mitjà que permet construir conceptes i establir relacions entre ells, expressar idees, 
plantejar preguntes,...  
 
Finalment, el llenguatge és l'eina que ens permet comunicar el pensament i, per tant, fa 
possible l'aprenentatge. El Constructivisme considera que l'aprenentatge no es una activitat 
només individual sinó fonamentalment social. La interacció social afavoreix l'aprenentatge 
mitjançant la creació de conflictes cognitius que causen un canvi conceptual. L'intercanvi d' 
informació entre alumnes de diferents nivells de coneixement pot modificar els esquemes de 
l'individu i, per tant, generar nous aprenentatges, i a més a més, genera un grau de 
motivació més alt. (Carretero, 1997) 
 
 
> Ausubel  
 
La teoria constructivista de l'aprenentatge estableix que un nou coneixement s'assenta sobre 
un coneixement anterior i s'integra als coneixements anteriors formant part dels esquemes 
subjectius que construïm per tal de representar-nos la realitat. Així doncs, els coneixements 
que els alumnes han d' aprendre cal que estiguin estructurats segons la lògica científica i, 
sobretot, en relació als coneixements previs que té l'alumne.  
 
En aquest sentit l'aportació fonamental d' Ausubel consisteix en que l'aprenentatge ha de ser 
una activitat significativa per a l'alumne en la mesura que el nou coneixement estigui 
directament relacionat amb el que ja posseeix. Per això l'acte didàctic o transposició 
didàctica 8 ha d�estructurar els continguts a partir de la lògica de l'aprenent i no des de la 
lògica de la disciplina científica únicament.  
 
Per Ausubel aprendre és sinònim  de comprendre: el que es comprèn s'aprèn i es recorda 
perquè queda integrat en la pròpia estructura del coneixement.  

�Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición�. 9 

                                                 
8 �La transposició didàctica designa el pas del coneixement científic o saber savi al saber ensenyat (Chevallard, 
1991) citat per Benejam, P. (1997) Pàg. 74 
 
9 Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H. (1983) Psicología educativa. Un punto de  vista cognoscitivo. 
México, Trillas. Pàg. 18.  
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Així doncs, esdevé fonamental pel professorat conèixer les representacions prèvies que els 
alumnes tenen sobre el que han d' aprendre per tal que es produeixi el lligam entre el nou 
coneixement i l'anterior.  
 
Des d�aquesta perspectiva el professorat elabora i presenta �organitzadors previs� que 
facilitin a l'alumne com establir les relacions adequades entre el nou coneixement i els 
coneixements previs. Aquests �ponts cognitius� ajuden a desfer coneixements incorrectes i a 
reconstruir un coneixement més elaborat. No obstant, els coneixements previs, resultat 
d'experiències pròpies, són molt potents perquè són altament útils per adaptar-se al medi, de 
manera que és raonable que l'aprenent ofereixi resistència al nou coneixement. Des 
d�aquesta perspectiva, l'aprenentatge es produeix quan el nou coneixement fa trontollar les 
representacions anteriors. La seva acomodació requereix un esforç intel·lectual important, de 
manera que el professor ha de fer veure que el nou coneixement que vol ensenyar és més 
útil alhora de resoldre problemes pràctics.  
 
Un altre aspecte a tenir en compte és el de considerar l'error com una eina per aprendre 
doncs aporta informació sobre com s'està reelaborant el coneixement a partir de la nova 
informació obtinguda.  
 
L'aportació d'Ausubel a les teories de l�aprenentatge centren l'atenció en el procés més que 
en el resultat.  
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3.2 LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
> Una aproximació al concepte de Competències Bàsiques 
 
La proposta d�organitzar l'acció educativa en els ensenyaments obligatoris a partir de les 
competències bàsiques no és, al nostre entendre, cap proposta radicalment nova ni diferent. 
Es tracta en primer lloc, de dirigir els objectius generals de l'ensenyament obligatori cap a 
l�adquisició d�aquells coneixements teòrics i pràctics que capaciten les persones per resoldre 
els problemes i situacions de la vida quotidiana.  
 
En segon lloc, d�organitzar els continguts d'ensenyament aprenentatge d' una altra manera i, 
sobretot, prioritzar aquells que es consideren fonamentals per comprendre i viure en el món 
que ens ha tocat viure i així garantir que l'alumnat pugui accedir als elements bàsics de la 
cultura per tal de créixer com a persona i com a ciutadà per tal d�incorporar a la vida activa.  
 
La selecció i organització dels continguts des de la perspectiva de l'adquisició de les 
competències bàsiques té com a finalitat el desenvolupament de capacitats per a resoldre 
problemes de la vida quotidiana, i que va més enllà de l'adquisició de coneixements. 
Aquestes capacitats impliquen saber i poder fer i, per tant, s'aprenen en situacions d' 
ensenyament aprenentatge concretes i properes a l�alumne i s�aprenen realment en la 
mesura que  l'alumne és capaç de reconèixer la seva utilitat.  
 
En tercer lloc, requereix cercar un nou plantejament metodològic de com ensenyar perquè 
els alumnes posin en joc els coneixements i l'experiència pràctica adquirida per resoldre 
situacions o problemes semblants als que es trobaran en la seva vida. Per això creiem que 
l'aula ha de ser un espai de treball on els mitjans per obtenir la informació hi són presents i 
d�on s�obté la informació, es tria, es selecciona, s�organitza, es reelabora, es comunica, es 
comparteix, s�intercanvia, es contrasta... El mateix espai requereix una altra organització que 
faciliti aquesta comunicació on l�aprenent interacciona amb els mitjans d'informació, amb el 
mestre i amb els propis companys. El procés d'ensenyar i aprendre esdevé així un discurs 
que va i ve i que es retroalimenta. No podem imaginar-ho en una aula on el discurs 
unidireccional del mestre i el llibre de text són els mitjans per aprendre.  
 
 
> Les Competències Bàsiques de l'àmbit social en l'educació secundària 
 
Les competències bàsiques identificades per a l'àmbit social s�agrupen en quatre 
dimensions: 
 

- habilitats socials i d�autonomia: competències relacionades amb el coneixement d' 
un mateix i amb la capacitat de mantenir bones relacions amb els altres.  
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- societat i ciutadania: competències que desenvolupen actituds i comportaments 
democràtics en els aprenents per tal de formar ciutadans que participin activament en 
la societat. 

 
- espai i temps:  competències de l�àmbit del coneixement de les ciències socials que 

possibiliten  entendre i conèixer el món on vivim i els principals problemes actuals: 
polítics, econòmics, demogràfics...  

 
- pensament social: competències que contribueixen a acceptar la complexitat del 

món que ens envolta, per saber obtenir i contrastar informació, per acceptar punts de 
vista diferents  i utilitzar la crítica d´una manera constructiva.  

 
La primera i segona dimensió apleguen aquelles competències que tenen a veure amb una 
visió de l'educació integral de les persones (educació mediambiental, ciutadania i drets 
humans, educació per a la pau...)  i, per tant, són inherents a totes les àrees curriculars i són 
competència de tot l'equip docent. Per tant, el marc més adequat per al seu 
desenvolupament és el Pla d�Acció Tutorial.  
 
 La tercera dimensió, Espai i Temps,  és la que està més vinculada a l'aprenentatge dels 
continguts conceptuals i procedimentals de les ciències socials.  
 
La dimensió pensament social, en canvi, estaria a cavall entre totes tres perquè contribueix 
al desenvolupament personal i social des dels continguts propis de l'àrea de les ciències 
socials.  Són continguts que permeten processar la informació des d' un punt de vista crític 
que afavoreixi la creació de punts de vista propis ben argumentats, a partir de l�anàlisi dels 
fets i fenòmens socials del nostre entorn proper i dels grans problemes o reptes que afecten 
els éssers humans a escala global, des del diàleg i el respecte als arguments dels altres.  
 
A l'aprofundir en el treball realitzat en el marc de la Conferència Nacional d'Educació sobre la 
definició, descripció i seqüenciació de les competències bàsiques es va generar entre el 
professorat de secundària de geografia i història molts dubtes sobre el per què de la 
gradació de les competències socials en dimensions com habilitats socials i d' autonomia, 
pensament social, societat i ciutadania, sobre les qual hi ha consens sobre la seva definició 
de bàsiques, en canvi, per què ubicar-les en l'àmbit social si es tracta d' eixos transversals 
que són competència de tot el professorat? 

 
D�aquest interrogant va sorgir la resposta: la necessitat de plantejar com es poden vincular 
aquestes competències bàsiques de l'àmbit social al currículum de l'àrea, per ser les ciències 
socials la disciplina que més fàcilment pot organitzar els continguts envers la consecució d' 
aquestes competències, tot acceptant que en són patrimoni de tots els àmbits curriculars.  

 
Es per això que la proposta d'aquest treball s'orienta cap a la recerca de com desenvolupar 
un pensament social en  l'alumnat de secundària que el prepari com a futur ciutadà capaç 
de:  
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- Escoltar de manera interessada i tenir una actitud dialogant 
- Mostrar una actitud positiva davant la vida 
- Prevenir situacions problemàtiques de la vida quotidiana 
- Tenir hàbit de treballar i solucionar problemes autònomament 
- Treballar en equip 
- Prendre decisions 
- Identificar els trets bàsics d' una societat 
- Relacionar-se i conviure de manera participativa en una societat  

democràtica, plural i canviant 
- Comportar-se adequadament segons els llocs i els moments 
- Respectar i defensar el patrimoni cultural propi, historicoartístic 
     mediambiental 
- Acceptar el fet que hi pot haver diferents punts de vista sobre un mateix 
     esdeveniment, fenomen o problema 
- Copsar intencions, causes i conseqüències per explicar fets i problemes 
     socials 
- Utilitzar la crítica com a eina positiva 

 
Per això un dels objectius d' aquesta recerca es crear situacions didàctiques  a partir de 
grans situacions problema del nostre món que permeti posar en joc les capacitats, habilitats i 
actituds necessàries per a l'adquisió de les competències bàsiques de l'àmbit social, tant des 
del currículum de ciències socials com des de l'àmbit de l�acció tutorial.  
 
Des del currículum de les ciències socials es tractaria de fer una proposta orientada a 
organitzar els continguts en relació a les C.B.  podria ser plantejar-los a partir de problemes 
socials rellevants del nostre món des d�un punt de vista més interdisciplinar (demografia, 
economia, sociologia, història, geografia...) i enfocat cap a l'objectiu de reconèixer que vivim 
en un món en conflicte i que amb les nostres decisions podem decidir cap a on ha d' 
avançar.  
 
Els continguts en relació a grans situacions de conflicte del món actual podrien ser, per 
exemple:  

- el creixement de la població mundial  
- vivim en un món de ciutats 
- els recursos del planeta són limitats 
- les desigualtats socials i econòmiques 
- la deslocalització industrial  
- un món interconnectat 

 
Pel que fa la tutoria,  creiem que cal dotar la sessió de tutoria grupal de continguts que 
permetin desenvolupar l'ensenyament i l�aprenentatge de les competències socials així com 
estratègies per a comprovar la seva adquisició. L'acció tutorial des de la perspectiva de les 
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competències bàsiques esdevé capdal per formar persones fent atenció expressa al seu 
desenvolupament i creixement personal.  
 
Així doncs, la proposta didàctica que presentem té com a objectiu el desenvolupament de les 
competències bàsiques de l'àmbit social en l'alumnat de secundària per tal que 
 

- coneguin els trets bàsics de com és el món que ens ha tocat viure (dimensió espai i 
temps)  

- puguin interpretar aquest coneixement per comprendre el nostre món i posicionar-se 
sobre la seva problemàtica (Dimensió pensament social) 

- participin en construir una societat democràtica des de la convivència, el respecte i la 
solidaritat.  (Dimensió societat i ciutadania) 

 
Educar des de les competències bàsiques suposa  preparar futurs ciutadans per a que es 
puguin enfrontar a un món en conflicte, a un món que canvia i que requereix saber prendre 
decisions per construir una societat respectuosa, tolerant, participativa i compromesa amb el 
bé comú. 
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3.3 LA COMUNICACIÓ I EL DISCURS A L'AULA  
 
Tal com dèiem anteriorment en el primer apartat d�aquest capítol, el Constructivisme parteix 
de la base que l�aprenentatge es produeix quan l�aprenent interacciona amb el medi i 
reconstrueix les experiències prèvies que té. Aquest coneixement espontani esdevé 
coneixement científic amb l�aprenentatge que fa possible apropar la lògica de l�aprenent a la 
lògica de la ciència, de manera que l�educació és possible.  
 
L�educació consisteix en el desenvolupament de les capacitats de les persones i la seva 
integració en una cultura. Així doncs, és una activitat social i socialitzadora que és possible 
gràcies a la comunicació per mitjà de l�ús de signes. Els signes són sistemes de codis o 
llenguatges que l�individu adquireix amb l�educació i li són indispensables, tant per percebre i 
interpretar el món exterior, com per comunicar-lo als altres. El propi procés comunicatiu, des 
de la perspectiva sociocultural de l�educació, fa créixer el desenvolupament cognitiu i 
l�aprenentatge.  
 
La comunicació en el camp de l�educació és la situació d�interacció que es produeix entre els 
experts o ensenyants que ajuden els aprenents a utilitzar adequadament els sistemes de 
signes o codis amb unes finalitats concretes.  
 
De tots aquests sistemes de codis o tipus de llenguatges (llenguatge musical, gràfic, artístic, 
verbal, matemàtic, etc.) el llenguatge verbal és l�instrument d�ús comunicatiu per excel·lència, 
i facilitador de la construcció del coneixement.  
 
Com diu Isabel Gómez:  
 
�El llenguatge verbal constitueix un dels principals instruments culturals d' objecte d' 
apropiació i d' aprenentatge progressiu; el seu domini és l'objectiu de l'educació en general i 
l'objectiu clau de l'escolaritat perquè possibilita la comunicació, l'expressió i l�aprenentatge�10  
 
El llenguatge és el mitjà que empra el professorat per ensenyar i l'alumnat per aprendre. 
Mitjançant el llenguatge verbal el professorat guia el procés d'aprenentatge, comunica els 
seus objectius, aporta informació, guia la discussió, aclareix dubtes, dóna instruccions... I a 
través del llenguatge verbal l'alumnat obté informació, la relaciona amb el que sap, reelabora 
el coneixement, el comunica, exposa les seves raons i els seus dubtes... 
 
�El llenguatge és el mitjà d�aprenentatge que utilitzen nois i noies per comprendre el que se�ls 
presenta i relacionar-ho amb el que ja saben, per expressar les seves elaboracions o 
demanar ajuda entre altres coses� (Gómez, 1998:29). 
 
El llenguatge verbal en la comunicació a l�aula és imprescindible per a:  
 

                                                 
10 Jorba, Jaume; Gómez, Isabel i Prat, Àngels (1998) Parlar i escriure per aprendre. ICE de la UAB. Pàg. 29 
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a) Introduir un pont entre els significats que tenen els alumnes en origen i els que els 
volem ensenyar.  

 
b) La construcció i reconstrucció de significats perquè està integrada en el mateix 

procés de l�activitat que es dóna a l'aula. 
 
c) La transferència progressiva del coneixement, és a dir, per a que els alumnes puguin 

disposar de significats cada vegada més rics i aplicables a una pluralitat de situacions 
diverses no tant lligades a experiències concretes. 

 
 

Així doncs, les relacions interactives entre alumnes i professors mitjançant el llenguatge 
verbal fan possible construir significats cada cop més adequats i més complexos sobre els 
continguts del currículum.  
 
Generalment,  el professorat de cada àrea incorpora sovint estratègies metodològiques que 
afavoreixen l'adquisició en els alumnes de les habilitats lingüístiques (resumir, identificar 
idees principals, cercar el tema,...) gairebé sempre relacionades amb la comprensió de la 
informació per facilitar-ne el processament, però cal fer un pas més enllà: desenvolupar des 
dels continguts de les diferents àrees del coneixement les capacitats i habilitats lingüístiques 
que estructuren el pensament i generen el coneixement.  
 
Com més domini tingui l�alumnat d�aquestes competències cognitivolingüístiques, més 
capacitat tindrà per processar informació comprensivament  (explicar), reconstruir i valorar la 
informació (interpretar) donar raons per fonamentar una idea  (justificar) i comunicar i 
contrastar el seu coneixement amb el dels altres (argumentar). En definitiva, tindrà més i 
millors estratègies per construir explicacions més convincents sobre la realitat que l�envolta.  
 
Per tant, si la llengua és l'eina per a la construcció del coneixement, l'aprenentatge dels 
continguts escolars no pot produir-se al marge del seu aprenentatge per poder realitzar les 
operacions que requereix la construcció de coneixements. La importància de llegir i escriure, 
parlar i escoltar en totes les àrees rau en que és en la situació d'ensenyament-aprenentatge 
de continguts concrets quan s'activen totes aquestes habilitats en un context molt més 
pràctic i més significatiu per l'alumne que a la classe de llengua (Colomer, 1993). 
 
Els alumnes necessiten pautes ben coordinades per progressar en el domini lingüístic per 
comprendre la realitat i experimentar que el que diuen el com ho diuen no es poden separar 
perquè la llengua és l'eina del pensament.  
 
Com més atent estigui l�ensenyant a les dificultats lingüístiques i més ajudes ofereixi, més 
oportunitats tindran tots els alumnes de familiaritzar-se amb l�ús de la llengua coma eina 
d�accés al saber, imprescindible per a assolir els objectius de cada àrea. 
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El desenvolupament de les habilitats i competències lingüístiques que fan possible l'obtenció, 
comprensió i processament de la informació per construir coneixements en l'alumnat al llarg 
de l'escolaritat obligatòria, esdevé fonamental per educar ciutadans capaços de 
desenvolupar un pensament plural, crític i democràtic.  
 
 
3.3.1 La comunicació a l'aula 
 
Des de la perspectiva de la teoria constructivista de l'aprenentatge, el coneixement no és 
preexistent al fet d'aprendre, sinó que es construeix a mesura que es contrasten, discuteixen 
i negocien significats a través de la comunicació que s'estableix entre alumnes i professors.  
 
Aquesta situació d�ensenyament aprenentatge en la que el mestre guia l�aprenent en la 
construcció del seu coneixement es produeix en un context comunicatiu on els significats es 
comparteixen i es negocien. En relació a la importància que té la comunicació a l�aula, I. 
Gómez assenyala: 
 
�El significat  no és preexistent sinó que és construït conjuntament pels interlocutors en l�acte 
mateix de la comunicació. Els interlocutors cooperen en la seva construcció que no pot 
adjudicar-se a l�emissor o al receptor sinó que pertany conjuntament a ambdós, perquè 
sorgeix en el procés d´interacció� (Gómez, 1998:31) 
 
Es fa palès que segons el tipus de discurs que es genera en el context d�ensenyament es 
produeix una o altra forma d' aprendre. En aquest cas optem pel discurs que produeix la 
interacció professorat-alumnat i entre els mateixos alumnes, a partir de la tesi de Barnes 
(1994) segons la qual l�estudiant hauria de participar en la formulació del coneixement 
adoptant una responsabilitat activa en el procés comunicatiu que es genera a l�aula. 
 
�Lo que propongo es que se deberían establecer unas pautas de comunicación de clase que 
estimulen la formulación de puntos de vista divergentes aunque sean inadecuados desde el 
punto de vista del enseñante. El corolario de esto es que se debería estimular y dar tiempo a 
los alumnos para que exploren la relación entre el conocimiento nuevo y su comprensión 
existente. Esto implica menos presentaciones por parte del enseñante y más 
experimentación e interpretación por parte de los alumnos� 11  
 
 
Barnes considera que el model comunicatiu que s'estableix en el procés d'ensenyament i 
aprenentatge és inherent al currículum mateix. Per tant, qualsevol innovació en el camp de 
l�educació que no tingui en compte els sistemes de comunicació que es generen a l'aula, no 
canviarà res.   
 

                                                 
11 Barnes, Douglas. (1994)  De la comunicación al currículo. Ed. Visor. Madrid. Pàg. 182 
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Per altra banda, en el context de la societat de coneixement, que exigeix la formació de 
ciutadans crítics, capaços de seleccionar, organitzar, comprendre i interpretar l'allau d' 
informació que ens arriba, el discurs que únicament va del mestre als alumnes ja no serveix. 
El mestre ja no és l�únic transmissor de la informació, i la seva funció es transforma per guiar 
l'aprenent en l'obtenció i processament de la informació, per tal que la faci seva 
comprensivament (Canals, 2003).  El discurs bidireccional guia el procés de construcció del 
coneixement individual en la mesura que l'aprenent interacciona amb el mestre i els 
companys: proposa, matisa, dubta, relativitza,... per tal  i d�incorporar les idees que es 
teixeixen conjuntament mitjançant el guiatge de l�expert.  
 
Així doncs, ens pronunciem per un model comunicatiu on el discurs és bidireccional: va i ve 
del professor als alumnes, dels alumnes al professor i entre els mateixos alumnes. 
 
Si bé Habermas 12 considera que la comunicació no pot estar dominada per qualsevol dels 
interlocutors i que  el diàleg només es produeix en situació d'igualtat i reciprocitat, en el 
discurs que es produeix a l'aula, la relació entre els participants és desigual perquè el 
professor (expert) coneix els significats que són objecte del discurs i en canvi l'alumnat no 
els coneix. En aquest context la comunicació és possible en la mesura que el professor 
procura compartir-los amb l�alumnat, amb la finalitat d�apropar els aprenents cap a aquests 
significats o conceptes perquè se�ls facin seus.  D�aquesta manera, els alumnes assumeixen 
la responsabilitat de construir els seus propis significats que seran més vàlids com més 
propers siguin als coneixements científics.   
 
Tot que la majoria de  les situacions de comunicació a l�aula parteixen del discurs del 
professorat envers l�alumnat, cal considerar que la comunicació que es dona en pla d'igualtat 
entre els mateixos alumnes és també molt valuosa en el procés d�aprenentatge. Aquest tipus 
de comunicació propicia una contrastació i intercanvi d' idees i coneixements, de maneres de 
fer a partir de les quals, no només pot facilitar la reelaboració de coneixements, sinó que 
també fa prendre consciència dels mateixos procediments per aprendre.   
 
Conseqüentment, esdevé molt útil afavorir la comunicació entre iguals per potenciar 
l�aprenentatge. L�alumnat més capaç pot posar-se més fàcilment en el lloc de l�alumne que té 
dificultats i pot ajudar-lo a desenvolupar estratègies per superar-les perquè les seves 
lògiques són més properes. La comunicació en situació d�aprenentatge també es pot afavorir 
a través del treball cooperatiu en petits grups mitjançant el debat o la discussió amb el grup 
classe. En aquestes situacions d�aprenentatge el professor actua com a dinamitzador i 
conductor de l�activitat proposada a la vegada que s�afavoreix l�autoregulació de 
l�aprenentatge perquè l�aprenent prengui consciència de la seva participació en el progrés 
cap al coneixement.  
 
A més, aquest pla d'igualtat afavoreix la participació dels alumnes perquè perden la por a 
haver de donar la resposta que espera el professor. I finalment, com assenyala Cazden 
                                                 
12 Citat per Benejam. P. a �La didáctica de la geografía en el contexto del pensamiento d finales del siglo XX�. Iber 
núm. 9. 1996. Pág. 12.  
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(1991), desenvolupar el discurs acadèmic entre els mateixos estudiants prepara també per al 
desenvolupament de futurs adults en una societat plural i democràtica.  
 
Des del nostre punt de vista, no n�hi ha prou amb la voluntat del professorat de voler crear un 
espai comunicatiu de reciprocitat en la pràctica docent per facilitar els aprenentatges. Per 
afavorir una bona  comunicació a l�aula és molt important que el professorat tingui  presents 
les finalitats que ha de complir:  
 

• Comunicar, compartir i negociar els objectius a assolir en l�aprenentatge per facilitar a 
l�alumnat la representació de les tasques que hi  condueixen. 

 
• Donar valor i partir de les representacions inicials (idees prèvies) que conformen la 
lògica de l�alumnat per avançar cap a la lògica de la ciència mitjançant la negociació: 
compartir conceptes, consensuar els passos a seguir en un procediment, proporcionar 
models  coherents amb aquesta línia de pensament.  

 
• Negociar la manera de com l�alumnat participa d�aquesta construcció conjunta de 
significats, tant en relació amb el professor com amb els mateixos companys.  

 
 
3.3.2  La discussió com a instrument didàctic  
 
Si entenem l'aprenentatge com una reconstrucció de sabers, la discussió  és la forma de 
comunicació que ho fa possible perquè, d'una banda, els interlocutors ens poden apropar a 
altres coneixements, i d'una altra,  perquè la reconstrucció de coneixements implica un 
diàleg amb un  mateix. En aquest cas, ens ocuparem en el diàleg entès com a discussió amb 
els altres.  
 
Ell diàleg, segon L. Nussbaum (1999) pot tenir un registre ampli segons el tipus d' interacció 
que es produeixi entre els interlocutors. La discussió pot anar des de:  la conversa (parlar 
sobre un tema), al debat (contraposició de punts de vista), fins a la disputa (on els 
interlocutors pretenen obtenir algun guany simbòlic o material). 
 
Si partim del supòsit que la discussió pot ser una metodologia per ensenyar i aprendre, l�aula 
esdevé un punt de trobada d'experiències i coneixements que pot donar lloc a nous 
coneixements. Des d' aquesta perspectiva es defineix com un espai discursiu de deliberació, 
d'examen de punts de vista, d'intercanvi i de construcció d'idees on els interlocutors 
accepten que hi ha una desigualtat de partida respecte als coneixements i les opinions. 
Aquesta desigualtat no condueix, però, ni al debat ni a la disputa, sinó a la 
complementarietat on l'expert i els aprenents poden articular un discurs compartit en termes 
de cooperació: parlar de forma alternada, determinar els temes, posar-se en lloc de l'altre... 
 
La diferència entre la discussió i el debat rau bàsicament en el fet que en el debat es posa 
en joc la identitat dels parlants a través de l'habilitat de cadascú per defensar un punt de 



II  Part    FONAMENTACIÓ TEÒRICA  
 

 46

vista, en canvi en la discussió es pretén l'articulació de dos o més punts de vista sense que 
es vegin afectades les relacions o la imatge individual dels parlants. 
 
A partir de les investigacions en l'ús de la discussió a l'aula, Alvermann, Dillon i O�brien 
proposen que el mètode de discussió a l �aula ha de complir almenys tres criteris:  
 
�1) Los participantes deben exponer múltiples puntos de vista y estar preparados para 
cambiar sus opiniones después de escuchar contraargumentaciones convincentes; 2) Los 
alumnos deben interactuar tanto entre sí como con el profesor; y 3) la mayoría de las 
interacciones verbales, especialmente aquellas que resultan de preguntas en que se solicita 
la opinión del estudiante, deben ser más extensa que las dos o tres palabras-frase propias 
de las recitaciones�. 13 
 
El tipus de discurs que més sovint trobem a les aules té com a finalitat la parla exploratòria, 
és a dir aquell tipus de discurs que permet descobrir quines són les idees prèvies dels 
alumnes i com van construint noves idees a partir del discurs del mestre.  
 
Els estudis de Sinclair i Coulthard (1992)14 establiren que els discurs més característic entre 
docent i alumnes s�estructura a partir de la seqüència següent:  
 

- la iniciativa és del professor que sol fer una pregunta als alumnes, sigui interpel·lant 
 un alumne en concret o bé donant-los la paraula quan la sol·liciten alçant la mà 
- la reacció dels alumnes que solen donar la  resposta que convé al professor 
- el comentari del professor  
 

La finalitat és sobretot provocar la participació de l'alumnat per explorar les idees prèvies o 
revisar continguts ja tractats també per centrar l�atenció dels que es distreuen, recapitular per 
enfatitzar les idees més importants, per determinar el grau de comprensió dels alumnes. 
 
En aquesta situació de comunicació el docent gestiona la paraula i els temes a tractar, 
mentre que els alumnes tenen un paper complementari que consisteix en verbalitzar la 
resposta esperada pel professor. Es tracta d' una relació interactiva i asimètrica on l'alumnat 
coopera per mantenir l'autoritat del docent (Nussbaum, 1999). 
 
Aquesta forma de comunicació va lligada a l'objectiu de transmissió del coneixement que 
condueix el discurs cap a un coneixement acabat  i sol generar operacions de baix nivell 
cognitiu que ofereix poques opcions a l'alumne per explorar el coneixement. Tot i amb això, 
pot tenir les seves virtuts, com dèiem anteriorment.  
 

                                                 
13 Alvermann, D.E.; Dillon, d. O�brien, D.G. (1990) Discutir para comprender. Visor. Madrid. Pàg. 16 
 
14 Citat per Nussbaum a �La discusión como género discursivo y como instrumento didáctico�. Textos de didáctica 
de la lengua y la literatura. Núm. 20 1999. Pág. 12  
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En la discussió, en canvi, la iniciativa pot ser del professor o de l'alumne, en tot cas l�ús de la 
paraula per part del docent serà menor que la dels alumnes que han de ser els protagonistes 
del discurs. Els parlants seran més lliures en la mesura que s'admeten totes les 
contribucions i no només aquelles sol·licitades pel docent. Així els alumnes podran desplegar 
rols comunicatius més variats: poden reaccionar davant les iniciatives d'altre, poden 
preguntar, donar quelcom per cert, formular hipòtesis o mostrar els seu acord o desacord a 
les idees o punts de vista  dels altres.  

 
Els aprenents tindran la possibilitat d'organitzar el seu discurs mitjançant modalitats diverses: 
narració, descripció, explicació, argumentació, segons com creguin que poden presentar les 
seves idees i experiències per contribuir a l�elaboració del tema, de manera que ells 
mateixos assumeixen el rol d'experts en el tema. Com a proposta pràctica, la discussió 
també pot esdevenir un bon mètode per a la resolució de problemes a través del treball en 
grup cooperatiu.  
 
Es deia anteriorment que l�èxit d�aquesta forma de discurs és molt fràgil perquè els alumnes 
esperen que el docent dirigeixi la conversa i resolgui amb la seva autoritat les diferències 
d�opinió.  
 
El docent pot emprar un seguit de recursos per a que la seva intervenció sigui adequada a 
aquestes propostes. Per exemple:  
 
# Introduir el tema fent un plantejament general de manera que siguin els alumnes que 

es plantegin les preguntes més que formular respostes correctes i així els faci 
sospesar opcions.  

 
# Proposar tasques d' investigació de problemes oberts que puguin admetre diferents 

punts de vista i que facin partícip l�alumne amb interrogants com: Jo què en penso? A 
mi em sembla que... 

 
# Plantejar activitats que suposin establir un doble diàleg: amb els propis coneixements 

i amb els coneixements dels altres. 
 
# Ajudar a mantenir la finalitat de la discussió  centrant el tema quan els alumnes es 

perdin en disgresions o anècdotes.  
 
# Ajudar a verbalitzar el que l'alumne no arriba a dir per manca de recursos lingüístics 

apropiats. Ajudar a ordenar les idees i a expressar-les, a usar la terminologia 
adequada al camp del saber, pel que fa al què l�alumne vol dir i també com s'ha de 
dir.  

 
# Afavorir la participació utilitzant estratègies com: crear un clima adequat perquè 

tothom pugui parlar tranquil·lament, escoltar amb paciència, ajudar a les opinions 
minoritàries, plantejar preguntes obertes, evitar afirmacions contundents, 
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proporcionar informació quan calgui, no avançar mai el propi punt de vista 
(Nussbaum, 1999). 

 
                               

La discussió en grup incorpora un valor exploratori més gran quan es produeix entre iguals 
sense la intervenció directa del docent ja que:  
 

• Les possibilitats de participació individual augmenten.  
• Els alumnes tenen més llibertat per verbalitzar les seves idees i encara que estiguin 

 poc elaborades el grup coopera per precisar què es vol dir, arriscant-se més que no 
 pas si hi hagués el docent al davant.  

• S' estableixen unes relacions de simetria, cooperació i complementarietat.  
• El seu protagonisme és més 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 participació, i el temps.  

 
 
Finalment, considerem que:  
 
- Per tal que la discussió compleixi amb la seva funció d' espai d' intercanvi i de 

construcció de sabers acadèmics el contracte de comunicació que s'estableix entre els 
membres del grup ha de ser compartit i acceptat per tots.  

 
- El mètode de la discussió permet a l'alumnat explorar nous coneixements, verbalitzar 

noves idees i contrastar-les amb els altres per fer seves les més ben fonamentades i 
rebutjar les que no ho estan.  

 
- Parlar i escoltar esdevenen dues operacions fonamentals en la construcció compartida 

del coneixement per formar ciutadans raonables, capaços de donar opinions 
fonamentades, valorar criteris, sospesar la manera d'actuar millor...  
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3.4 EL PENSAMENT SOCIAL  
 
Alguns experts consideren possible ensenyar habilitats del pensament a banda dels 
coneixements de les disciplines acadèmiques. Des de la didàctica de les ciències socials, en 
canvi, es considera que les habilitats del pensament s�han de desenvolupar a partir del 
coneixement i la interpretació dels fenòmens i problemes socials, doncs possibilita guanyar 
maduresa personal i desenvolupar valors democràtics en els estudiants.  
 
Es tracta, en definitiva, de construir i desenvolupar el pensament social, objectiu que 
requereix, en primer lloc, definir i caracteritzar la naturalesa del coneixement social, per tal 
de proposar com ensenyar als estudiants de secundària a pensar socialment la realitat.  
 
El coneixement social és relatiu i està contextualitzat, és a dir, determinat pel temps, l�espai i 
la cultura que el genera. Per tant, cal que els estudiants aprenguin a contextualitzar el 
coneixement social en un marc general que permeti interpretar els fets i fenòmens socials:  
 

a) Des de l'empatia que suposa representar-se el perquè de les accions humanes 
defugint les visions i els punts de vista particulars. 

 
b) A partir de les raons que aporta el coneixement científic. Atès que el coneixement 

social és complex, aquest requereix ser traduït en un coneixement social escolar que 
permeti a l'alumnat emprar les raons d�aquest coneixement.  

 
La contextualització requereix que els estudiants  disposin, en primer lloc d'una informació 
suficient i de qualitat, procedent de fonts diverses. En segon lloc, cal guiar-los en el 
processament d'aquesta informació per a que reconstrueixin el coneixement social, des de 
les pròpies interpretacions. Per a facilitar el processament de la informació, els estudiants 
han de disposar de les categories conceptuals que ho fan possible. En el camp de les 
ciències socials esdevé fonamental la comprensió de conceptes com: classes socials, 
democràcia, capitalisme, subdesenvolupament, globalització,... que faciliten ordenar la 
realitat des de supòsits teòrics per intentar fer-la comprensible.  
 
En la mesura que l'alumnat disposa d' aquestes categories conceptuals està més capacitat 
per construir un pensament social que empra les raons del coneixement social a l�hora de 
crear les pròpies interpretacions dels fets, fenòmens i problemes socials.  
 
Algunes propostes que el professorat ha de tenir en compte per ensenyar a pensar 
socialment la realitat  poden ser: 15 
 

- Plantejar els continguts objecte d' estudi a partir de pocs temes que permetin abordar 
el coneixement a través de problemes socials rellevants. 

 
                                                 
15 Pagès. J. (1997) Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la educación secundaria. Ed. 
Horsori. Pág. 157 
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- Desenvolupar les habilitats del pensament: fer-se preguntes, comprovar la validesa 
d�una hipòtesi, fer deduccions, descobrir la informació rellevant, identificar un 
problema, produir raons i arguments forts. Així com desenvolupar les habilitats com: 
empatia, valoració crítica... 

 
- Predisposar l'alumnat a pensar per reconstruir el seu propi coneixement, tot 

fomentant la curiositat, la capacitat de cercar solucions alternatives i originals, 
proposant activitats per aplicar el coneixement social a contextos concrets i diferents.  

 
- Treballar amb una metodologia fonamentada en el mètode científic per tal de: 

presentar problemes i dilemes, la recerca de dades, examinar la validesa de les 
dades, construir hipòtesis i validar-les, contextualitzar els problemes, establir 
analogies, cercar solucions diverses... 

 
- Desenvolupar actituds individuals obertes disposades a considerar el punt de vista 

dels altres a partir de la discussió així com la predisposició a dubtar del propi 
coneixement.  

 
- Proposar activitats coherents amb aquestes propostes: estudis de cas, discussions 

obertes, debats, jocs de simulació...tot fomentant tant el discurs oral com l�escrit.  
 
 
Així doncs, el desenvolupament del pensament social en l'alumnat de secundària, contribuirà 
a formar pensadors crítics més capaços d'emprar els coneixements socials per prendre 
decisions individuals  que han de contribuir a desenvolupar una consciència social més 
democràtica. En paraules de J. Pagès:  
 
�Los alumnos demostraran que pueden considerarse pensadores críticos cuando en los 
contextos escolares y extraescolares compartan, a través del diálogo y la práctica, sus 
conocimientos sobre la sociedad, y los sepan aplicar a su vida y a la toma de decisiones 
sociales. El esfuerzo que les habrá supuesto pensar y construir conocimientos sociales, 
deberá, asimismo, manifestarse en el desarrollo y la práctica de una conciencia social 
democrática basada en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, que compartan 
socialmente la cooperación, la participación y la tolerancia�. (Pagès, 1997: 164) 
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3.5 LES FINALITATS DE L'EDUCACIÓ: LA FORMACIÓ DEMOCRÀTICA  
 
El paper de l'argumentació en el si d�una societat democràtica pren especial rellevància des 
de mitjans del segle XX fins als nostres dies fonamentalment per dues raons: d'una banda, 
per la generalització  de sistemes polítics democràtics i d'una altra, pel gran 
desenvolupament dels mitjans de comunicació.  
 
La democratització dels sistemes polítics comporta, per primera vegada a la història, la 
participació de tots els ciutadans en la vida política la qual cosa evidencia la diversitat i 
divergència d�interessos i formes d�entendre el món que, sovint, entren en conflicte. En 
aquest context, el diàleg social sembla la manera més adequada per resoldre els conflictes, 
estalviar la violència i cercar acords a través del pacte, el consens i el diàleg.  
 
Per altra banda, el desenvolupament dels mitjans de comunicació social esdevenen, com 
mai en l'actualitat, una eina molt potent, o bé al servei de la propaganda i l'adoctrinament  
com una forma encoberta de persuasió i de desmobilització social, però també una 
oportunitat per comunicar i contrastar la pluralitat de  pensaments i punts de vista. Tot i que 
caldria distingir entre els diferents mitjans de comunicació, convé destacar la gran 
importància de la televisió com a mitjà molt influent en la nostra societat, atès que arriba a 
totes les llars i a gairebé totes les persones de qualsevol edat. Aquesta gran influència 
esdevé preocupant en la mesura que requereix del receptor una actitud passiva i poc crítica 
respecte a la intencionalitat dels missatges que transmet.  
 
Per tant, el domini del discurs argumentatiu pren una gran rellevància en el món actual per 
preservar la llibertat de les persones, atès que pot contribuir a la formació d�un pensament 
crític en la ciutadania, que capaciti per descobrir la intencionalitat dels missatges i saber 
respondre i defensar els propis interessos amb criteris racionals forts i adequats.  
 
Des de els plantejaments del Paradigma Crític entenem que la societat i el món que ens ha 
tocat viure són el resultat d'un procés històric que respon als interessos dels grups o classes 
dominants en cada moment. Aquests interessos han configurat una societat agressiva amb 
el medi natural per tal d' obtenir els seus recursos, no només per satisfer les necessitats més 
bàsiques, sinó per acumular més riqueses. Aquest afany per posseir és també la causa de 
les grans desigualtats entre grups humans, ètnies, gèneres, etc.  
 
Així doncs, l'ensenyament del coneixement social té com a objectiu la formació d'un 
pensament social capaç, no només de conèixer com és el nostre món i la nostra realitat, sinó 
que també es proposa descobrir perquè és així, quina és la intencionalitat dels fets i 
fenòmens, per poder crear un posicionament propi capaç de plantejar-se alternatives 
possibles a aquesta realitat que contribueixin a una major justícia social.  
 
Entre un món fonamentat en les bases de la competència, de l'individualisme i de la 
desigualtat, o bé, sobre les bases de la cooperació, la solidaritat i el bé comú per a tots els 
ésser humans, ens pronunciem per aquesta segona opció que es proposa educar ciutadans 
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convençuts que les relacions humanes i socials s'han de construir des del respecte pels 
drets humans.  
 
Tot i que educar per a la ciutadania  és un dels grans  objectius generals de l'educació 
d'infants i joves, una part important d' aquest valors  democràtics solen formar part dels 
continguts d�ensenyament i aprenentatge de les ciències socials. Si els continguts 
s�organitzen al voltant dels problemes socials rellevants del nostre món, l'alumnat aprèn, no 
només com és i com s'organitza sinó que, fonamentalment, aprèn a pensar sobre el món en 
què vivim d�una manera crítica. El desenvolupament del pensament social possibilita per fer 
un pas més enllà: plantejar propostes alternatives per construir un món sobre unes bases del 
respecte, la solidaritat i l'antidogmatisme.  
 
Així doncs, per desenvolupar un pensament social es requereixen les capacitats cognitivo 
lingüístiques per processar, comprendre el coneixement, però també aquelles capacitats que 
fan possible interpretar el coneixement, posionar-se sobre els problemes socials i justificar-
ho amb raons acceptables i fortes, així com contrastar-les amb les raons dels altres per tal 
de convèncer o ésser convençut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II  Part    FONAMENTACIÓ TEÒRICA  
 

 53

4. LA DIDÀCTICA DE L'ARGUMENTACIÓ 
 
4.1 EL DISCURS ARGUMENTATIU A L�AULA  
 
Vivim en un món complex i globalitzat on la informació que ens arriba és tanta, en formats 
tant diversos i tan intencionals que esdevé necessari ajudar a desenvolupar en els nostres 
alumnes capacitats per seleccionar i processar la informació i comprendre-la per construir 
coneixement. Capacitats que facilitin, en primer lloc,  la selecció i estructuració de la 
informació per tal de comprendre-la, i en segon lloc, la capacitat de crear punts de vista i 
posicionaments ben argumentats per formar ciutadans lliures, capaços de pensar per sí 
mateixos.  
 
Comprovem també que la nostra vida quotidiana és plena de discursos argumentatius amb 
la intenció de convèncer o persuadir al destinatari: la publicitat, la premsa, les campanyes 
electorals, etc. Així doncs es fa necessari ajudar a descobrir la intencionalitat d' aquests 
missatges per formar ciutadans crítics i amb capacitat per prendre decisions fonamentades.  
 
Aquest món complex en què ens ha tocat viure, es caracteritza com un món interdependent, 
complex i  multidimensional, que s�expressa a través del conflicte. El conflicte entès com una 
contradicció que aparentment distorsiona i a partir del qual cal aprendre a respondre amb 
actituds de respecte, tolerància, integració...  per a avançar pels camins de la convivència. 
Així, el discurs argumentatiu pot esdevenir una eina per a resoldre els conflictes ja que ajuda 
a formular punts de vista justificats amb raons de pes que es contrasten amb els punts de 
vista i raons dels altres per cercar respostes compartides i també per acceptar el desacord.  
 
Així doncs, l'escola no pot romandre al marge d�aquesta responsabilitat.   
 
Com diu T. Miranda citant a Peirce:  
 
�La escuela no puede ser otra cosa que una comunidad de búsqueda, en donde, por encima 
de todo otro objetivo, se aprenda cooperativamente a pensar pero sí mismo y en donde los 
otros no serán vistos como una amenaza a mi éxito personal, sino como la condición de mi 
propio ejercicio de racionalidad.  
 
La escuela, pues, ha de enseñar a pensar mediante el diálogo. Ha de educar a las personas 
a ser capaces de defender sus conocimientos y creencias presentando razones y teniendo 
en cuenta las razones de los demás. La escuela ha de ser una comunidad de 
argumentadores que se esfuerzan en alcanzar acuerdos comunicativamente logrados, 
basados, solamente, en la fuerza de las razones aducidas�. 16 
 

                                                 
16 Miranda, T. (1995) El juego de la argumentación. Ediciones de la Torre. Madrid. Pàg. 10-11 
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Es fàcil comprovar també que els nens i nenes, els nois i noies, construeixen discursos 
argumentatius adequats a situacions comunicatives del seu entorn immediat. Si s'ensenya a 
utilitzar els recursos de llenguatge  per a construir aquest tipus de discurs ajudarem a 
estructurar millor el pensament i a produir argumentacions més adequades a la situació 
comunicativa.  
 
Conseqüentment, es creu necessari ensenyar als nostres alumnes com s'estructura el 
discurs argumentatiu, per aprendre a reconèixer la seva intencionalitat i aprendre també a 
construir-lo, tot plegat amb la finalitat de formar ciutadans crítics i democràtics.  
 
Entenem, doncs,  que argumentar consisteix en donar raons per provar o demostrar una 
proposició amb la intenció de convèncer algú d'allò que s�afirma o es nega. Implica, per tant, 
sotmetre el propi pensament al judici i crítica dels altres mitjançant el diàleg, la discussió o el 
debat.  
 
Des del nostre plantejament pedagògic, el valor de l'argumentació en la formació del 
pensament social rau en la seva potencialitat per a:  
 

- aconseguir la pròpia convicció 
- reformular millor el propi pensament a partir dels arguments dels altres 
- prendre consciència dels propis silencis o errors  
- construir una nova i millor aproximació al coneixement de la realitat  

 
El mètode que desenvolupa l�argumentació per a la construcció del pensament és el diàleg 
entès com un intercanvi entre punts de vista, idees, raons, exemples... que persegueix al 
construcció compartida del coneixement. Per tant, no necessàriament pretén convèncer o 
persuadir a  l'altre, fins i tot pot haver-hi lloc per al desacord. Potser, en definitiva, pretén 
convèncer a un mateix tot examinant les raons dels altres.   
 
Des d'aquesta perspectiva, argumentar des del diàleg requereix desenvolupar actituds de 
respecte envers els demés, de dubte envers els propis pensaments (relativisme), d�interès i 
curiositat  per entendre el món que ens envolta, predisposició per a compartir amb els 
altres...  
 
El tipus de diàleg que es proposa no consisteix en atacar i rebatre el punt de vista de l'altre 
per desqualificar-lo amb l�ús de tot tipus d' arguments, atacs i fal.làcies per aconseguir els 
propis fins; per exemple una disputa familiar per una herència.  

 
Tampoc tracta d�exposar el punt de vista i les raons que el justifiquen amb l'objectiu d'obtenir 
una victòria verbal enfront de l�oponent, ni impressionar l'audiència mitjançant l'ús 
d�arguments i fal·làcies, amb l�ús de dures tècniques d' atac personal; per exemple un debat 
polític.  
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Ni es pretén que sigui un diàleg de persuasió o discussió critica on cada participant defensa 
una tesi que ha de provar amb força raons fortes i  adequades partint de les premises o 
conclusions de l'altre (contraarguments). L'objectiu és convèncer l'altre des del respecte per 
la defensa de les seves pròpies tesis. Aquest tipus de discussió està sotmesa a les regles de 
la racionalitat i de l�ètica.  
 
El mètode, manllevat del diàleg filosòfic,  consisteix  en un diàleg d�investigació17 en el que 
els participants cerquen la veritat cooperativament, partint d'un problema inicial o un supòsit 
acceptat per tots. Es tracta d'investigar junts per obtenir solucions diverses a un problema. 
L'actitud dels participants és oberta i receptiva a les aportacions dels altres i a acceptar que 
aquestes aportacions ajuden a modificar el punt de vista propi per assolir un grau més alt de 
coneixement. L�objectiu és la negociació per poder arribar a acords que són la base per a 
descabdellar el fil d�un nou raonament i examinar les raons que els sostenen. Aquests 
acords representen judicis provisionals subjectes a revisió al llarg de la recerca.  
 
En el context d'ensenyament i aprenentatge sovint es situa els alumnes davant del repte de 
cercar explicacions plausibles sobre un fet de la naturalesa i del món que els envolta. Si es 
posa en pràctica aquesta activitat amb un grup d�alumnes, solen discutir buscant les raons 
que facin més entenedor aquell fet i entre totes les raons trien i es posen d'acord en quines 
són les més adequades i explicatives. Les raons que empren els alumnes es basen en els 
coneixements de què disposen que poden ser intuïtius, fruit de les experiències pròpies o 
fonamentats en els coneixements apresos.  
 
Per ajudar a crear una manera pròpia d'entendre el món convé, doncs, que els alumnes 
sàpiguen buscar, ordenar i disposar  d'un bon bagatge estructurat de coneixements sobre els 
quals fonamentar les seves raons i arguments. Per tant, paral·lelament al procés individual 
de formació del coneixement el professorat ha de contribuir a  desenvolupar les capacitats 
cognitivolingüístiques que faciliten per cercar respostes per entendre com és la vida i el món 
en general. 
 
 
4.2  L'ARGUMENTACIÓ EN L'APRENENTATGE DEL CONEIXEMENT SOCIAL 
 
Les competències cognitivolingüístiques tenen un paper important en la construcció del 
coneixement individual per això han de formar part dels continguts i de la metodologia de 
totes les àrees curriculars  atès que:  
 

- el discurs descriptiu i narratiu ens proporciona informació 
- el discurs explicatiu fa que la informació obtinguda sigui comprensiva i racional 
- el discurs justificatiu permet fer interpretacions a la llum de les teories del 

coneixement i proporciona la causa última del fets i fenòmens.  
- el discurs argumentatiu permet discutir i contrastar interpretacions 

                                                 
17 Lipman, M. (1995) Filosofia a l'escola. Ed. Eumo. Vic. 
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Pel que fa a les ciències socials, però, sembla que el discurs argumentatiu pren especial 
rellevància, dit d'una altra manera, sembla tenir més importància per la mateixa naturalesa  
del coneixement social. D�una banda, perquè admetem que el coneixement social és una 
interpretació influenciada per la ideologia, les urgències  i els interessos dominants en el 
moment històric en què fou formulat, i per tant, admet la crítica, el dubte i la formulació de 
propostes alternatives. I d'una altra, perquè si admetem que el coneixement es construeix a 
partir de les pròpies interpretacions mediatitzades pels coneixements previs, la ideologia i les 
pròpies motivacions, aquest coneixement exigeix ser posat a prova per resistir la crítica.  
 
Per tant, en l'ensenyament de les ciències socials  cal conèixer com són els fets i fenòmens, 
tal com en les altres disciplines científiques,  i també com han canviat al llarg del temps i com 
es distribueixen en l'espai. Però la didàctica de les ciències socials proposa un pas més 
enllà: ensenyar l'alumne a fonamentar les seves pròpies interpretacions  i contrastar-les amb 
les interpretacions dels altres per posar a prova el coneixement. Requereix doncs,  
desenvolupar la capacitat d'argumentar.  
 
D�aquesta manera es demana que els aprenents siguin capaços, en primer lloc d�interpretar 
els fets i fenòmens socials a la llum del coneixement après i en segon lloc, de crear un 
posicionament propi que exigeix una actitud de compromís i participació social, i alhora, 
poden admetre que no hi ha una única solució vàlida per als problemes socials i per això 
esdevé necessari posar-les en comú a través del diàleg.  
 
Des del punt de vista de la psicologia de l'aprenentatge quan l'ésser humà cerca explicacions 
cada vegada més adequades als interrogants que es formula per entendre el món on viu, 
genera coneixement.  Aquesta capacitat cognitiva és argumentativa  en el sentit que pretén 
convèncer a un mateix i també als altres que aquella interpretació dels fets i fenòmens és la 
millor possible.  
 
Sembla doncs, que la didàctica de les ciències socials requereix, ensenyar a argumentar per 
crear una interpretació pròpia del nostre entorn i crear espais de comunicació i de diàleg per 
poder discutir interpretacions diverses recolzades en raons fortes i rebutjant les que no tenen 
consistència per reconstruir  el coneixement, tenir una millor comprensió del món  i participar 
per construir el món on volem viure.  
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4.3  DIDÀCTICA DE L'ARGUMENTACIÓ  
 
Una proposta didàctica per ajudar a desenvolupar el pensament a través del discurs 
argumentatiu podria partir de la seqüència següent:  
 

a) Detecció d'idees prèvies  
b) Anàlisi del model 
c) Estructura formal del discurs argumentatiu 
d) Elaboració del discurs argumentatiu i el tipus d�arguments 
e) La finalitat pedagògica del discurs argumentatiu: el debat i el text d'opinió   
 
               
a) DETECCIÓ D' IDEES PRÈVIES  
 
La detecció d'idees prèvies, en el tema que ens ocupa, consisteix en identificar en un 
discurs argumentatiu un punt de vista, una tesi o un posicionament i la seva justificació.   
 
Es poden suggerir propostes pràctiques com:  
- Lectura de la pàgina de cartes al director d�un diari seleccionant aquelles on sigui fàcil 

de localitzar una opinió i les raons que la sostenen. 
 
- Distingir en un fragment de debat televisiu quins són els punts de vista que es 

defensen i com s'argumenten. Aquesta activitat permet alhora mostrar exemples de  
males pràctiques discursives si  es desacredita l�interlocutor, no es respecta el torn de 
paraula,... o de bones pràctiques on els interlocutors discuteixen sobre la base del 
respecte i la tolerància.  

 
- Reflexió per parelles o grups de quatre a partir de la pauta següent:  

a) Quina és la idea principal d' aquest discurs? 
b) Quina intencionalitat té?  
c) Dóna raons, proves o exemples? Quins?  
d) Esteu d'acord amb la idea que es defensa? Per què?  

 
 

b) ANÀLISI DEL MODEL  
 
A continuació es tracta de presentar un model de text argumentatiu estructurat, coherent 
i clar per tal que els alumnes l'analitzin i s�apropiïn de les seves característiques. Es pot 
centrar en: una crítica d'una pel·lícula, un article d�opinió, un discurs polític,... 
 
Veiem algunes propostes pràctiques que permetin caracteritzar el discurs argumentatiu:  
 
- Proporcionar un discurs argumentatiu i un altre expositiu sobre el mateix tema per 

valorar-ne les diferències:  
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 ARGUMENT ... 

 

. quin és el grau d�implicació de l�emissor (objectiu, subjectiu) 

. quina és la intenció, informar o convèncer? 
 

- Proporcionar diferents models de  textos argumentatius i esbrinar-ne l'estructura a 
partir de l'esquema d�aquest esquema bàsic:  

 
  
 TESI, OPINIÓ O PUNT DE VISTA 

 
 

 ARGUMENT 1  
 
 

 ARGUMENT 2 
 
 

 
 
 
 

 
       CONCLUSIÓ  

 
 
 
 
c) L�ESTRUCTURA FORMAL DEL DISCURS ARGUMENTATIU 
 
Per ensenyar als estudiants a produir una argumentació, hem de veure quina és la seva 
estructura : 
 

- Utilitzant el mateix exemple inicial (carta al director) intentem establir quina és la seva 
estructura:  

 
a. identifiquem la tesi o idea principal  
b. identifiquem les raons o arguments que la sostenen 
c. hi ha una introducció que presenta la idea o tesi que es vol defensar? 
d. Hi ha una conclusió que reforça  quina és la idea principal?  

 
- Entre tots es distingeixen les parts que componen el discurs argumentatiu a partir de 

l'estructura textual que els alumnes ja coneixen:  
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1. INTRODUCCIÓ  

 
a) Presentació del tema: enuncia el tema per aconseguir 

una disposició favorable del receptor cap a la tesi. El 
discurs sol ser descriptiu i explicatiu. 

b) S�exposa la informació ordenada dels fets, dades, 
exemples, per situar el tema.  

 
 
2. NUCLI DE  
    L�ARGUMENTACIÓ 

 
c) Exposa la opinió, posicionament o punt de vista i les 

raons que la sostenen.  
       
       Poden haver-hi:  

-  contraargumentacions a la tesi contrària 
- exemples per reforçar-la 
- propostes que la facin possible 

 
 
3. CONCLUSIÓ  

 
Breu comentari final que confirma la idea principal o tesi. 
Es recorda el més important, es recapitula, es resumeix 
l'argument principal. Es pot utilitzar una dada o exemple 
final impactant.  
 

 
 

- Els alumnes identifiquen l'estructura en el mateix text que ens ha servit d' exemple i 
es pinta cada part de l'estructura amb retoladors de diferents colors.  

 
- Activitat d�estructuració:  

a) Cada alumne cercarà un discurs argumentatiu i en destriarà l'estructura. 
b) Elaboració d' un text argumentatiu: Sobre l'exemple que han analitzat, estàs 

d'acord amb la idea que defensa? Per què? 
 
 
 
 
d) ELABORACIÓ DEL DISCURS ARGUMENTATIU I ELS TIPUS D' ARGUMENTS 

 
En l'anàlisi dels primers textos argumentatius produïts pels alumnes detectem mancances 
perquè, sovint,  les competències lingüístiques no s�ensenyen en les diferents matèries però 
si que se�ls requereix que les utilitzin. Podem trobar-ne moltíssims exemples en les activitats 
que realitzen a diari en les diferents matèries: demostracions matemàtiques, justificacions en 
ciències naturals, argumentacions en ciències socials, etc.  
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Pel que fa al discurs argumentatiu, quines estratègies hem d' ensenyar als nostres alumnes 
per produir argumentacions adequades, pertinents, completes, i coherents amb la posició 
que es defensa?  

 
L�argumentació és una competència lingüística que no es pot aïllar de les altres 
competències lingüístiques que fan possible la selecció i estructuració de la informació per 
tal de comprendre-la. Per exemple, el discurs descriptiu i explicatiu són necessaris per 
exposar ordenadament la informació i fer-la comprensible a partir de les relacions que s' 
estableixen entre els elements que la componen. El discurs justificatiu permet aportar les 
raons del coneixement científic en la construcció del propi coneixement. Sense un bagatge i 
una riquesa en aquestes competències  lingüístiques, el coneixement que es construeix és 
pobre i conseqüentment també ho serà la producció del  discurs argumentatiu. Així doncs, 
sembla que el discurs argumentatiu requereix d'un bagatge de coneixements per poder 
formular arguments pertinents, suficients i forts que adeqüi l'argumentació a la intenció 
comunicativa.   
 
Per això sembla que no es pot treballar el discurs argumentatiu sense ensenyar alhora a  
estructurar i reconstruir el coneixement. Si bé considerem la importància del contingut del 
discurs, no podem deixar de banda quines són les estructures lingüístiques pròpies de 
l'argumentació per tal que els alumnes elaborin textos més coherents i adequats: 

 
 
 
a) Per formular la tesi s'utilitzen expressions construïdes amb verbs d' opinió. Per exemple:  

 
Per demanar l�opinió o 
posicionament  

Per exposar l'opinió, posicionament 
o punt de vista 

- quina opinió tens de...? 
- Què et sembla...? 
- Què en penses de...? 
- Creus que ....? 

- Tinc la impressió que... 
- Penso que...  
- No crec que... 
- Em sembla que... 
- No estic d' acord amb... 
- Considero que... 
- No trobo bé que... 
- Em fa l'efecte que... 

 
 
 
b) Per formular els arguments i contraarguments es presenten els tipus d�adverbis, 
conjucions, locucions i expressions que serveixen per formular els arguments segons la 
intencionalitat: 
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Ús dels marcadors per formular els arguments segons la tipologia:  
 
D�ordre o classificació:  

 
En primer lloc, d' una banda, per començar, d�altra banda, 
finalment, per acabar... 

 
Per introduir la causa: 

 
Perquè, ja que, puix que, gràcies a,  gràcies al fet que,  
Amb motiu de,  a causa de,  atès que, ... 

 
Per indicar oposició:  

 
Però, tanmateix, no obstant això, en canvi, sinó, ara bé, al 
contrari... 

 
Per indicar la 
conseqüència 

 
Per tant, conseqüentment, per la qual cosa, per això, pr 
consegüent... 

 
Per indicar la finalitat  

 
Perquè, a fi de, a fi de que, per tal de, per tal que, per a, amb 
l'objectiu de, amb l'objectiu que.... 

 
Per introduir la conclusió 

 
Així, doncs, fialment, en conclusió, en resum, en definitiva, es 
pot concloure que... 

 
Convé que els alumnes els identifiquin en un text argumentatiu subratllant-los i veient si 
s'usen d'acord amb la intenció que exposa la taula anterior, fins i tot es pot ampliar si se�n 
reconeixen d'altres que no hi apareixen.  
 
 
c) Pel que fa la intencionalitat del discurs argumentatiu, aquest pot estar orientat a dues 
finalitats ben diferents:  
 
Quan la finalitat és convèncer els arguments es basen en la raó, mentre que quan la finalitat 
és persuadir, els arguments apel·len generalment als sentiments o a les emocions de 
l�interlocutor, com per exemple la publicitat.  
 
Des de la vessant pedagògica la intenció del discurs argumentatiu s'orienta a convèncer des 
de la raó i per això cal que els alumnes diferenciïn entre aquestes dues intencionalitats i 
discrimini quins són els tipus d' arguments que presideixin cadascuna d' elles, per aprendre, 
en definitiva, a utilitzar els arguments fonamentats en l'experiència, en els fets coneguts, 
compartits, i acceptats per una comunitat.  
 
Els autors experts en la retòrica exposen diverses classificacions dels tipus d' arguments 
atenent a la seva intencionalitat. Per exemple:  
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Per treballar la tipologia d' arguments amb els alumnes de secundària he cregut oportú 
utilitzar la classificació simplificada que proposen Anna Cros i Montserrat Vilà 18 
 

1. Argument de causa i 
conseqüència  

Estableix una relació lògica amb els fets  
 

2. Argument d´autoritat Cita una autoritat acceptada pel destinatari  
 

3. Argument del model  Invoca una autoritat que esdevé un model a imitar  
 

4. Argument del benefici Justifica una tesi a partir del benefici que proporciona una 
acció determinada 

5. Argument construït a partir de 
l'exemple  

Es fa referència a un fet concret per arribar a una 
conclusió que es pot aplicar a un altre fet o que es pot 
generalitzar a d' altres fets del mateix tipus 

6. Argument construït a partir de 
l�analogia: comparació i  metàfora 

Es basa en un exemple semblant al que es defensa o bé en 
una imatge a la qual es pot associar 

 
 
Quan el discurs argumentatiu es basa en la coerció o intenta persuadir el receptor en lloc d' 
arguments utilitza fal·làcies que són recursos irracionals, sovint enganyosos, es solen basar 
en els sentiments de les persones. També es serveix de trampes en el llenguatge i d�altres 
recursos no lingüístics com gestos, imatges, sorolls, etc. Convé que els alumnes aprenguin a 
reconèixer fal·làcies, elements no lingüístics implícits en el discurs, com una manera de 
formar ciutadans crítics i preparats per prendre decisions pròpies lliurement.   

 
a) L'atac i la desqualificació 
personal  

Es qüestiona la credibilitat de l'adversari mitjançant 
l'insult, la desqualificació, etc.  

b) El recurs a la misericòrdia Es procura convèncer provocant la compassió del 
destinatari  

c) Argument basat en una falsa 
autoritat 

Es fa recurs a l'opinió d' una persona o institució que no és 
una autoritat en la qüestió que es discuteix 

d) l'Argument demagògic Es fonamenta l'opinió en els interessos particulars en lloc 
de la seva validesa racional  

e) L'argument basat en l'abús de 
poder  

Pretén convèncer mitjançant l'amenaça en lloc de la raó 
 

f) L'argument basat en una falsa 
causalitat 

Estableix una relació de causa-conseqüència falsa o 
il·lògica entre dos fets 

g) l�Ús de metàfores, comparacions i 
exemples no adequats  

que no tenen relació amb l'opinió que es defensa 

 
 

                                                 
18 Cros, Anna i Vilà, Montserrat. �La discusión oral: argumentos y falacias�. Textos de didáctica de la lengua y la 
literatura. Nº 29. Gener 2002. Ed. Graó. Pàg. 35.  
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Convé que els alumnes els identifiquin els arguments i fal·làcies en un text argumentatiu 
subratllant-los i veient si s'usen d'acord amb la intenció que exposa la taula anterior, fins i tot 
es pot ampliar si se�n reconeixen d'altres que no hi apareixen.  
 
Es pot practicar també l'activitat de substituir fal·làcies per arguments basats en les raons del 
coneixement.  
 
 
 
4.4 LA FINALITAT PEDAGÒGICA DEL DISCURS ARGUMENTATIU: EL DEBAT I EL 
TEXT D' OPINIÓ 
 
Un pic coneguda l'estructura i el contingut del discurs argumentatiu, es tracta de veure com 
es posa en pràctica a l'aula per comprovar si genera coneixement en els alumnes. I si és 
així, interessa esbrinar com és genera i quin tipus de coneixement es produeix. Dues eines 
per fer-ho poden ser: el debat i el text d'opinió. 
 
 
> El debat  
 
En la definició clàssica (retòrica) el debat és un intercanvi d�opinions sobre un tema 
determinat on s'argumenta sobre les pròpies idees i es dóna resposta a les argumentacions 
contràries.  
 
En el debat l�intercanvi d�opinions es produeix mitjançant el diàleg a través del qual els 
participants interactuen i s�influeixen mútuament. La seva finalitat és fer prevaler 
determinades opinions sobre d' altres, des d' aquest punt de vista s'entén doncs com l'art de 
la persuasió.  
 
Les formulacions de l'argumentació adopten formes com: defensar una opinió, estar a favor 
o en contra, establir la tesi i l�antítesi, formular avantatges i desavantatges... 
 
Quan es realitza un debat  generalment es formula a partir de la defensa de dues o més 
posicions contràries en relació a un tema. L�estructura del debat és la presentació 
d�arguments a favor o en contra. L�actitud dels interlocutors és de no cedir. Les intervencions 
tenen un caràcter impositiu i gens col·laborador ja que no es deixa  marge a la concessió.  
 
En canvi, des d�un punt de vista pedagògic cal matisar tant la forma con la finalitat per a 
aconseguir que els alumnes generin nou coneixement i interioritzin valors per a formar-los 
crítica i democràticament.  
 
Si partim del supòsit que la discussió pot ser una metodologia per ensenyar i aprendre, 
esdevé un punt de trobada d' experiències i coneixements que poden donar lloc a nous 
coneixements. Des d' aquesta perspectiva la discussió s'aproxima més a la conversa formal i 
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es defineix com un espai discursiu de deliberació, d' examen de punts de vista, d' intercanvi i 
de construcció d' idees on els interlocutors accepten que hi ha una desigualtat de partida 
respecte als coneixements i les opinions. Aquesta desigualtat no condueix, però, ni al debat 
ni a la disputa, sinó a la complementarietat on l'expert i l'aprenent poden articular un discurs 
compartit en termes de cooperació: parlar de forma alternada, determinar els temes, posar-
se en lloc de l'altre... (Nussbaum, 1999) 
 
 
En aquest sentit cal orientar la discussió de manera que les posicions de partida no siguin 
tancades i es puguin anar elaborant al llarg del discurs. D' aquesta manera els interlocutors 
exploren també el discurs de l'altre i adopten una actitud més reflexiva i relativa. En aquest 
tipus de debat  els interlocutors escolten, admeten, proposen, responen, concedeixen... i 
formulen unes opinions més matisades (Larringan, 2002). El to del debat adopta la forma de: 
si, però...   
 
Així doncs, cal fer veure als nostres alumnes que no sempre es pot debatre a partir de dos o 
més punts de vista enfrontats sobre un problema. En les activitats d�aula podem presentar el 
debat a partir d�una qüestió oberta, per exemple com l'exploració d' una qüestió poc 
coneguda o com un problema en el qual la comunitat científica o bé la ciutadania, no hi han 
trobat una única resposta.   
 
Creiem que és més enriquidor partir de la base que la raó absoluta no existeix i que el 
pensament es va reformulant  a partir de les raons que apareixen al llarg del debat. L'actitud 
dels participants, en aquest cas,  no és dogmàtica ni tancada, ans el contrari, és receptiva i 
oberta. En aquesta modalitat de debat els interlocutors interaccionen i el pensament 
s'elabora conjuntament sobre la base de la negociació.  
 
Des d' aquesta perspectiva al llarg de la discussió es pretén desqualificar les actituds 
agressives i mostrar com a desitjable l'actitud respectuosa i cooperativa  dels interlocutors. 
Per tal que la discussió compleixi amb la seva funció d' espai d' intercanvi i de construcció de 
sabers acadèmics el contracte de comunicació que s'estableix entre els membres del grup 
ha de ser compartit i acceptat per tots. 
 
Les situacions didàctiques per fer un debat d�aquestes característiques a l'aula solen ser de 
dos tipus: 
 

- defensar el rol d'un dels agents que intervenen en joc de simulació, per exemple 
defensar els propietaris dels terrenys que s'han d'expropiar per construir-hi una 
autopista  

 
- defensar el propi punt de vista o posicionament davant d'un problema. Per exemple: 

Jo crec que l'autopista no s'hauria de construir perquè... 
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Per tant, segons es plantegi formalment el debat és clar que aconseguirem uns resultats o 
uns altres.  
 
En la proposta didàctica que s�ha experimentat a l'aula per elaborar aquest treball de recerca 
s�ha realitzat diversos debats a l'aula en base a aquest doble plantejament per veure si el 
coneixement individual que s'obté presenta diferències.  
 
 
! El text d'opinió 
 
Generalment, per escriure es realitzen un seguit de processos sociolingüístics que no se 
solen ensenyar als alumnes i que no tothom desenvolupa d'una manera espontània. Aquests 
processos requereixen un seguit d'operacions prèvies, sense les quals, la producció textual 
no acaba de ser prou coherent i adequada.  
 
Es tracta d'operacions com: 

- Escollir la tipologia textual més adequada a la situació comunicativa.  
- Buscar i seleccionar la informació necessària per estructurar el contingut. 
- Fer un esquema previ on es seleccionen i ordenen les idees que es volen comunicar.  
- Escriure el text en esborrador per anar fent correccions successives fins que el text 

s�ajusti bé a allò que volem dir.  
 
En el cas que ens ocupa, el text d'opinió, segons els experts en didàctica de la llengua, és 
una de les tasques que se sol encomanar habitualment als estudiants i que resulta de les 
més difícils.  
 
Tot i que els alumnes des de petits argumenten oralment en situacions quotidianes, la 
producció escrita de l�argumentació és molt més difícil, atès que requereix representar-se la 
intencionalitat i el destinatari del missatge.  
 
Així doncs, no es pot abordar la redacció de textos argumentatius i d'opinió, sense un treball 
previ molt ben seqüenciat en el qual l'alumnat hagi de practicar molt i amb activitats ben 
diversificades.  
 
Per exemple, la proposta didàctica que fan J. Dolz i A. Pasquier (1996) plantegen abordar 
l�argumentació partint de la creació de situacions de comunicació argumentatives orals 
diversificades  (debats, discussions, entrevistes...) que facilitin als alumnes el reconeixement 
de la intencionalitat dels missatges i a quin van dirigits. 
 
En segon lloc, proposen fer un treball molt pràctic per treballar l�estructura dels arguments, 
les operacions específiques que requereix l'argumentació: negociació, recolzament, 
modalització...) i el reconeixement de les marques i recursos lingüístics propis del discurs 
argumentatiu.  
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A partir d'aquest treball previ ja es pot abordar la producció de textos d'opinió amb més 
garanties.  
 
La redacció de textos argumentatius requereix realitzar una bona tasca de planificació, tenint 
en compte:  
 
>  L�estructura de l'argumentació 
 
Per estructurar el text argumentatiu cal ensenyar als alumnes a:  
 

a. Aprendre a reconèixer la tesi, els arguments, exemples i contraarguments a partir d' 
un text donat. 

b. Es dona una tesi i un llistat d' arguments que hi tenen a veure. Es tracta de destriar 
quins són els més vàlids per recolzar la tesi.  

c. Reconèixer les estratègies i recursos lingüístics i extralingüístics en relació al context 
en que es desenvolupa l'argumentació. Els alumnes visionen l'escena d' una 
pel.lícula i  partir d' una plantilla se�ls que es fixin en:  
- quins recursos lingüístics s�utilitzen: interrogacions retòriques, hipèrboles,     
repeticions... 
- quins recursos extralingüístics utilitzen: gestos, to de veu... 
- els arguments que s�utilitzen van dirigits a la raó o a l�emoció dels receptors? 

 
> Escriure un text argumentatiu 
 
Convé partir d'una situació comunicativa real que tingui una concreció pràctica: formular una 
queixa, escriure una carta al director... a partir d'una base d'orientació elaborada pels 
alumnes amb la guia del professor, que ajudarà a organitzar el text.  
 
Després de fer l'esborrany cal tornar a revisar el text i polir-lo per tal de comprovar que tant 
l'organització com el contingut reflecteixen la idea que es volia transmetre. 
 
El fet de rellegir el text amb ulls crítics permet localitzar possibles faltes d'ortografia, millorar 
l'ús dels signes de puntuació i revisar la sintaxi i els aspectes expressius. Aquesta tasca 
esdevé ferragosa per l'alumnat, poc avesat a deixar reposar les seves produccions per 
revisar-les posteriorment tantes vegades com calgui fins aconseguir una versió prou acurada 
i satisfactòria. Es una autoexigència que obliga a estructurar millor el pensament i que 
permet comunicar les nostres idees de manera més eficaç.   
 
Cal destacar, en aquest sentit,  la importància de l�autocorrecció dels propis textos o els d'un 
company a partir d' uns criteris de validesa prèviament establerts o pactats.  
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1. CONTEXT D�APLICACIÓ 
 
1.1 ENTORN I CENTRE 
 
L�experimentació de les propostes didàctiques  i les produccions dels alumnes s�han realitzat 
a l'IES Banús de Cerdanyola (Vallès Occidental)  a l�àrea de ciències socials amb tres grups 
de 3r d' ESO durant el curs 03-04.  La programació de ciències socials de 3r curs correspon 
als continguts de Geografia.  
 
L�IES Banús és un institut públic que es va crear l�any 1992 per iniciar l'experimentació de 
l'Educació Secundària Obligatòria.  
Actualment és un centre de tres línies on s�imparteix ESO i Batxillerat d'Humanitats, Científic 
i Tecnològic.  
 
Els alumnes de 3r d' ESO amb els quals s'ha realitzat aquesta recerca són 84 en total i 
estan dividits en quatre grups de 21 alumnes de mitjana. L'autora de la recerca imparteix la 
classe de ciències socials amb tres dels quatre grups i és tutora d�un d' aquests, el grup 3B.   
 
Malgrat haver realitzat la mateixa experiència amb tots tres grups,  alhora de triar les 
produccions dels alumnes per a realitzar aquesta recerca, s�han escollit les produccions 
orals i escrites del grup 3B per les següents raons:  
 

a) Treballar amb les produccions de tres grups suposava analitzar el discurs oral i escrit 
de més de 60 alumnes, la qual cosa va semblar una tasca d�un gran abast.  Per altra 
banda, fer una tria es va considerar inadequat pel fet que a l�hora d�escollir els 
materials, es pretenia explícitament escollir una mostra heterogènia d�alumnes,  tant 
en relació a les capacitats com a l�actitud i predisposició per a l'aprenentatge i amb la 
tria d�un grup es complia aquesta condició.   

 
b) La professora que ha realitzat la recerca era  la tutora del grup 3B, per la qual cosa 

disposava de quatre hores setmanals de classe amb els alumnes d�aquell grup, 3 
hores de classe de ciències socials i 1 hora de tutoria. Disposar de quatre hores va 
permetre una gestió més flexible del temps i de les activitats. Es van agrupar dos 
mòduls horaris en una tarda la qual cosa va facilitar la realització de debats, treballs 
en grups...  

 
c) Per altra banda, la relació que s'establí  entre els alumnes i la tutora, va facilitar  la 

realització d�unes propostes didàctiques diferents i més engrescadores (jocs, debats, 
escenificacions...) ja que les relacions inter personals es basaren en un bon  clima  
de coneixença, confiança i respecte.  
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El grup de 3B està integrat per 21 alumnes heterogenis amb diferents ritmes d' 
aprenentatge, que a grans trets, es podria caracteritzar de la següent manera:  
 
! 9 alumnes que manifesten una bona actitud i predisposició per a l'aprenentatge així 

com bones capacitats cognitives 
! 4  alumnes que presenten determinades dificultats d'aprenentatge, amb bons hàbits 

de treball adquirits i predisposició per aprendre 
! 4   alumnes amb capacitats per aprendre però amb escassa motivació 
! 4   alumnes amb importants dificultats per aprendre.  

 
Els alumnes amb dificultats d'aprenentatge formen part d'un grup de reforç en les àrees 
instrumentals, per la qual cosa les activitats de l'àrea de ciències socials s' han adaptat per 
establir una coherència amb la resta de programacions.  
 
D�aquests 21 alumnes, cal tenir en compte les següents circumstàncies:  
 

- 1 alumne (amb dificultats importants d' aprenentatge) fou baixa el mes de gener.  
- 1 alumna deixà d'assistir regulament a classe (absentista) 
- 2 alumnes s�incorporaren al nostre sistema educatiu el darrer trimestre del curs 02-03 

(1 noia colombiana i 1 noi argentí) per la qual cosa estaven en fase d'adaptació al 
centre  i d�aprenentatge del català.  

 
Finalment, cal tenir en compte que s�han descartat els treballs de l'alumne que es va donar 
de baixa, els de l'alumna absentista, a més d'un alumne amb importants dificultats 
d'aprenentatge, perquè  no es disposava de tota la seqüència completa de materials.  
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1.2 PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS  
 
La proposta didàctica i els materials que es presenten a continuació s�estructuren en sis 
unitats didàctiques o lliçons. Els continguts han estat organitzats  en base a problemes 
rellevants del món actual des d' una perspectiva interdisciplinar de les ciències socials per tal 
de provocar situacions polèmiques d'on sorgeixen interessos contraposats dels diferents 
agents socials que intervenen.  
 
Els problemes o dilemes que s'han escollit estan relacionats amb les unitats didàctiques del 
currículum  de ciències socials  de 3r d' ESO vigent el curs 03-04 1  i també s'ha procurat 
que connectin amb notícies d'actualitat. En la majoria dels casos es tracta de qüestions que 
permeten diverses interpretacions per tal de crear la necessitat de que els alumnes adoptin 
el seu propi punt de vista i el justifiquin amb raons pertinents,  fortes i suficients,  per 
aprendre a:  

- Pensar sobre el món que ens ha tocat viure 
- Formar punts de vista ben fonamentats 
- Plantejar propostes alternatives per a construir  un món més just i més sostenible.  
 
La proposta didàctica gira en torn al desenvolupament de les capacitats cognitivo 
lingüístiques que faciliten l'aprenentatge del coneixement social, especialment de 
l'argumentació, principal objecte d'aquesta recerca.  
 
A continuació presentem els materials didàctics elaborats per desenvolupar la capacitat 
d'argumentar a partir del currículum de ciències socials.  
 
 

LLIÇÓ-TEMA PROBLEMA O DILEMA  
TREBALLAT 

PROCEDIMENTS I ACTIVITATS PER PORTAR A LA 
PRÀCTICA EL DISCURS INTERPRETATIU I ARGUMENTATIU 

 
1. EL PAISATGE I LA 
SOSTENIBILITAT  

 
Els impactes de les 
activitats econòmiques 
sobre el paisatge del 
litoral.  
 

 
DISCUSSIO  I ELABORACIÓ de les bases d�orientacio 
per pautar la tipologia discursiva oral o escrita a partir de 
les capacitats cognitivo lingüístiques: descriure, explicar, 
justificar, interpretar i argumentar. (graella de les 
preguntes) 
 
DEBAT sobre el desenvolupament i la sostenibilitat a Port 
de Mar.  
 
ELABORACIÓ D'UN TEXT INDIVIDUAL a partir de les 
diferents tipologies discursives (descripció, explicacio, 
justificació, interpretació) sobre l�impacte de les activitats 
econòmiques en la transformació del paisatge.  
 

 
2.  EL CREIXEMENT 
DE LA POBLACIÓ I 
ELS RECURSOS DE 
LA TERRA   

 
Si els recursos són 
limitats, cal frenar el 
creixement de la 
població mundial? 

 
DISSENY DE l�instrument MAPA ARGUMENTATIU a 
partir de l'estructura del text argumentatiu 
 
JOC DE SIMULACIÓ: Representació d'una conferència 

                                                 
1 DECRET 179/2002 de 25 de juny que estableix l´ordenació general dels ensenyaments d´Educació Secundària 
Obligatòria.  
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mundial de població per discutir quins són els límits del 
creixement demogràfic.  
 
ELABORACIÓ D�UN TEXT ARGUMENTATIU sobre si cal 
frenar el creixement de la població mundial.  
 

 
3. LA CIUTAT I LA 
PLANFICACIÓ 
URBANA  

 
La rehabilitació del  barri 
antic degradat d�una 
ciutat 

 
JOC DE SIMULACIÓ: La rehabilitació  del barri antic 
d�una ciutat  
 
DEBAT sobre les diferents propostes de rehabilitació del 
barri antic.  
 
TEXT ARGUMENTATIU INDIVIDUAL: sobre la necessitat 
de la planificació urbanística.  
 

 
4.  L�AGRICULTURA: 
L�ARTIFICIALITZA 
CIÓ PROGRESSIVA 
DE LA NATURA 

 
Els aliments transgènics 
poden ser una solució al 
problema de la fam al 
món? 

 
RECERCA I PROCESSAMENT D' INFORMACIÓ 
(premsa i internet) per establir els avantatges i 
inconvenients dels aliments transgènics.  
 
DEBAT sobre si els aliments transgènics poden ser una 
solució al problema de la fam al món.  
 
TEXT ARGUMENTATIU INDIVIDUAL sobre el mateix 
problema 
 

 
5. LA INDÚSTRIA I 
L�ECONOMIA 
GLOBAL  

 
La deslocalització 
industrial i la 
globalització.  

 
PARTICIPACIÓ l�activitat a través d'internet i el fòrum de 
discussió sobre els problemes de les dones treballadores 
dels països del Sud organitzat per Intermon Oxfam.  
 
DRAMATITZACIÓ: de la situació que representa el trasllat 
d'una empresa que marxa de Catalunya cap al Nord 
d�Àfrica.  
 
TEXT D�OPINIÓ per publicar a la revista de l'institut o als 
mitjans de comunicació locals sobre les conseqüències de 
la deslocalització industrial  
 

6. EL SECTOR 
TERCIARI:   

La diversificació dels 
serveis, millora la qualitat 
de vida dels ciutadans? 

TREBALL EN PETITI GRUP: A partir de quatre dilemes: 
  
# El comerç: Una gran superfície comercial o la petita 

botiga? 
# Els mitjans de transport: Els transports públics o el 

transport privat? 
# Els mitjans de comunicació de masses: Manipulació o 

Objectivitat?  
# El turisme i el lleure: entretenir o conèixer i aprendre? 

 
Els alumnes en grups de 3 realitzaran un treball oral i 
escrit sobre el dilema escollit, en tres fases :  

1. Obtenir, seleccionar i processar la informació 
2. Interpretar la informació 
3. Comunicar i discutir les pròpies interpretacions amb 

els altres 
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2. DISSENY DE MATERIALS DIDÀCTICS I PROPOSTES 
METODOLÒGIQUES 

 
Unitat 1 El creixement sostenible: Els impactes de les activitats 
econòmiques sobre el paisatge del litoral 
 
 
 
ACTIVITAT Joc de rol i debat sobre el creixement sostenible a Port de Mar 
 
 
1. Preparació de l�argumentació 
 
Els alumnes en grups de 3 representaran els interessos dels diferents col.lectius que actuen 
en aquest paisatge:  
- Ajuntament   - Immobiliària  - Grup ecologista 
- Turistes   - Pagesos   - Pescadors 
- Indústries plàstiques - Hotelers i restauradors  
 
Han de preparar l'argumentació per defensar el seu punt de vista en petits grups ajudats per 
una fitxa que recull:  
- Els interessos del nostre grup són... 
- Els nostres arguments són... 
- Els arguments en contra poden ser... 
- Convenceria als altres si... 
 
L'objectiu de l'ajuntament és trobar possibles alternatives que facin compatible el 
desenvolupament de les activitats econòmiques i l'equilibri del medi ambient ja que totes 
aquestes activitats es consideren necessàries per al desenvolupament del municipi i el 
benestar dels seus habitants.  
 
 
2. Debat 
 
- L'Ajuntament començarà exposant  un seguit de mesures que el seu equip de go vern 
proposa per harmonitzar el creixement econòmic i l'equilibri mediambiental del territori.  
 
- Els diferents grups afectats podran exposar el seu punt de vista i els seus interesos 
mitjançant arguments forts, adequats al coneixement estudiat i suficients.  
 
- S�establirà un torn de paraules perquè puguin intervenir tots els col.lectius de forma 
ordenada i un torn de rèplica pel col.lectiu directament esmentat.  
 
- Torn de paraules pels altres grups que vulguin intervenir.  
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- Una condició necessària és fer propostes viables i que tinguin en compte els interessos 
particulars en relació amb els interessos de la col.lectivitat.  
 
- Un representant de l'Ajuntament (secretari) pren nota de les propostes plantejades que es 
sotmeten a discussió per plantejar quines s'accepten i quines no  
 
 
 
3. Text argumentatiu final  
 
Redacta les teves pròpies conclusions sobre el debat que acabem de fer i exposa  quin és el 
teu punt de vista sobre el problema.  
Et proposem unes qüestions que et poden ser útils:  
 
- Creus que les mesures acordades en el debat seran suficients per reduir l'impacte 

negatiu de les activitats humanes en el paisatge del litoral? Per què? 
- Es compatible el creixement econòmic, el benestar de les persones i la conservació del 

paisatge? 
- Com es possible  mantenir l'equilibri mediambiental en el nostre planeta? 
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MATERIALS PER A L�ALUMNAT:   PAISATGE DEL LITORAL  
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Normes per a la discussió:  
        
En primer lloc, l�alcalde donarà  la benvinguda als representants dels diversos col·lectius i  
exposarà les següents recomanacions per al bon desenvolupament de l�assemblea:   
 
 

 
 
> Es formen grups a la classe i es reparteixen els rols que tocarà representar a cada 
grup 
 
 
 
 

ASSEMBLEA 
MUNICIPAL 

¿Què us  sembla? Jo diria que�

ÉS COMPATIBLE EL CREIXEMENT ECONÒMIC, EL BIENESTAR I LA 
CONSERVACIÓ DEL PAISATGE? 

 
# Sol·licitar  la paraula alçant la mà abans  d�intervenir. 
# Es pot  intervenir quan el secretari municipal us doni la paraula.  
# No s�ha  interrompre  la persona que parla. Podreu intervenir en el torn de rèplica  
# Aprofiteu  per prendre  notes si s�exposen fets, raons o arguments que penseu  

rebatre.   
# Recordeu  que teniu   un temps limitat per a expressar la vostra opinió (si us 

allargueu excessivament el secretari us pot prendre la paraula) 
# Cal  ser respectuós amb els altres companys encara que no compartim el seu punt de 

vista.  
# Es molt important que les vostres crítiques vagin acompanyades  de propostes o 

alternatives.  
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AJUNTAMENT DE PORT DE MAR:  

 
Alcalde/ssa, regidor/a de medi ambient i regiodor/a d' activitats econòmiques i 
secretari/a. Han de redactar una normativa per tal de fer possible que les 
activitats econòmiques es puguin desenvolupar i alhora no es malmeti el medi 
ambient per tal que el turisme sigui sostenible, tot garantint el benestar dels 
habitants del municipi.  

 
 
 
 
 

IMMOBILIÀRIA GRATACEL:  
 
És  una empresa constructora que vol invertir en aquesta població per tal de 
construir tres hotels i 10 blocs d�apartaments. El seu objectiu és obtenir el 
màxim benefici econòmic.  

 
 

 
 

 
 
GRUP ECOLOGISTA MAR VERD:  
 
Es una entitat formada per enginyers i llicenciats en ciències del medi ambient 
i també per ciutadans voluntaris que defensen el medi natural de Port de Mar 
ja que s'han adonat que amb el creixement de la indústria i del turisme l'entorn 
del seu municipi s'està deteriorant cada vegada més.  
 
 
 
 
 
TURISTES:  
 
Són ciutadans que provenen sobretot d�Alemanya i dels Països Escandinaus. 
Viuen en països freds i venen cada estiu a passar les vacances a Port de Mar 
pel seu bon clima i també perquè volen gaudir de bons serveis com 
restaurants, cafeteries i discoteques però també valoren la qualitat de les 
platges i del paisatge.  
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PAGESOS:  
 
Són fills de pagesos que tota la vida s'han dedicat al conreu de l'horta, de la 
vinya i dels fruiters. Cada vegada es veuen més amenaçats per la construcció 
de grans fàbriques i de grans edificis d' apartaments i a més a més pel 
comportament incívic de molta gent que els trepitja els horts amb els seus 
vehicles  o hi llença deixalles. 
Per incrementar els seus beneficis ara han construït una granja de porcs que 
no dóna tanta feina com el conreu dels horts i en canvi produeix més 
beneficis.  
 
 
 
PESCADORS:  
 
Els seus avis i besavis ja eren pescadors i van aprendre l'ofici artesanal. Es 
troben que en els darrers anys han disminuït les captures perquè amb 
l'increment del turisme hi ha moltes barques de recreació i més contaminació.  
Actualment utilitzen tècniques més modernes com les xarxes d� 
arrossegament per incrementar  les captures. 
 
 
 
INDÚSTRIES PLÀSTIQUES S.A.  
 
Van instal·lar una petita fàbrica a Port de Mar ja fa més de quaranta anys 
perquè amb el port de mercaderies a prop els facilitava l'arribada de matèries 
primeres i també el transport dels productes acabats. Actualment ja han 
construït tres fàbriques més equipades amb tecnologia molt moderna i donen 
feina a més de 1000 persones de tota la comarca.  
 
 
 
 
GREMI D'HOSTELERIA I RESTAURACIÓ  
 
Representa als propietaris d'hotels, bars i restaurants. La majoria estan situats 
al passeig marítim per tal d'atraure els turistes de manera que quanta més 
gent vingui a passar les vacances a Port de Mar més guanys obtenen. Volen 
oferir un servei de qualitat i una cuina amb productes propis de la terra i de 
qualitat. 
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TITOL: 

DESCRIPCIÓ:  
(seguint un ordre) 
- els elements naturals 
- els elements humanitzats 

EXPLICACIÓ:  
- Quines activitats 
humanes transformen 
aquest paisatge? 
 
- Quin impacte negatiu 
tenen? 

INTERPRETACIÓ:  
 
Com creus que es 
podria corregir 
l´impacte negatiu 
d´aquestes activitats? 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
- Creus que és 
necessari mantenir 
l�equilibri 
mediambiental en el 
nostre planeta? Per 
què? 
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FITXA D´AUTOCORRECCIÓ  
 
Text sobre el Paisatge del litoral  SI NO Es pot completar amb� 

1. TITOL 
# Recull la idea principal de què tracta el text? 
 

   

2. DESCRIPCIÓ 
# Es complerta? (repassa la llista d´elements naturals i 

d´elements humans 
# Està ordenada? 
 

   

3. EXPLICACIÓ  
# Es complerta? (repassa el quadre de les activitats 

econòmiques i els impactes negatius sobre el medi 
ambient) 

 

   

4. INTERPRETACIÓ  
# Exposes la teva opinió? Es justifica amb raons 

suficients? Es basen en el coneixement estudiat? 
# Proposes solucions al problema? (repassa les mesures 

correctores que apareixen en el quadre) 
 

   

5. CONCLUSIO 
# Apareix la idea de creixement sostenible com a síntesi? 
 

   

 
• Després d´haver revisat el text, torna�l a escriure, utilitzant un programa de tractament de textos que et 

permeti revisar l´ortografia 
 

• Tingues en compte que has d´esmenar els errors que hi hagis trobat. 
• Pots completar aquells aspectes que hagis trobat poc detallats o que t´hagis passat per alt. 
• Recorda que és important consultar l´atlas i el diccionari. 
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Unitat 2 El creixement de la població i els recursos de la Terra 

 
 
TEMA DE DISCUSSIÓ: ELS LÍMITS DEL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ AL MÓN  
 

1. PRESENTACIÓ DEL TEMA:  
Balança que sospesa la població del món i els recursos naturals  
Teories poblacionistes i neomalthusianes  
 
 
2. FORMULAR LA PRÒPIA TESI  
En la fitxa de la balança cada alumne formula una primera aproximació sobre el seu punt de 
vista i les raons que el justifiquen. 
 
 
3. EXEMPLE DE TEXT ARGUMENTATIU 
Llegir un exemple d�un text elaborat per un alumne i entre tots deduir quina és la seva 
estructura  
- Definir en què consisteix ARGUMENTAR 
- Crear una base d'orientació col.lectivament  
 
 
4. TREBALL EN GRUP 
En grups de tres o quatre llegeixen diferents punts de vista sobre el problema (govern 
xinès, església catòlica, ONG�S, feministes, ecologistes...)  
Es tracta de detectar la tesi que es defensa i les raons que la sostenen (es pinta en colors 
diferents).  Els alumnes discuteixen si estan d'acord o no i recullen les seves valoracions en 
una graella.  
 
Finalment es tracta que completin el mapa argumentatiu  entre tots exposant el seu punt de 
vista sobre el problema, les raons en què es fonamenta, els contraarguments i les possibles 
solucions o alternatives.  
 
 
5. DEBAT: CAL FRENAR EL CREIXEMENT DE LA POBLACIO MUNDIAL? 
 
Es tracta de representar una conferència internacional de població. 
 
Els alumnes es dividiran en grups i cada grup representarà una delegació que disposarà d' 
una carpeta amb documentació per a que cada delegació prepari els seus arugments per a 
defensar si cal o no frenar el creixement de la població mundial.          
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Les delegacions proposades són les següents:  
     
- Delegació xinesa: defensa la tesi neomalthusiana 
- Delegació catalana: defensa la tesi poblacionista 
- Delegació catòlica del Vaticà: defensa la tesi poblacionista 
- Delegació d´una O.N.G.: defensa la tesi del creixement sostenible 
- Delegació feminista: defensa la tesi neomalthusiana 
- Delegació dels països islàmics: defensa la tesi poblacionista 
- Delegació d�ecologistes:  defensa la tesi neomalthusiana 
- Delegació d�ecologistes: defensa la tesi del creixement sostenible 
 

 
a) Obtenir de la carpeta de documentació els arguments que siguin favorables segons la 

delegació que a cada grup li  toca representar. Examinar, amb l´ajut de la professora, 
si els arguments són suficients i vàlids. S�ordenaran segons la seva importància 
rebutjant els que semblin poc consistents. 
 

b) Un secretari o portaveu del grup recull per escrit la tesi que ha de defensar així com 
la seva argumentació. Convé també proposar accions o decisions  per poder portar a 
terme la postura defensada. 

 
c) La professora actua com a moderadora i presenta l'objecte del debat 

 
d) S'obre un primer torn de paraules on cada delegació exposa el seu punt de vista i la 

professora ho resumeix a la pissarra.  
 

e) S�obre un segon torn on la moderadora dóna la paraula a les delegacions que 
estiguin a favor de la primera proposta i de les que estiguin en contra.  

 
Mentrestant, les delegacions aniran prenent nota de les qüestions que es plantegen 
per tal de participar en el tercer torn de rèpliques.  
La moderadora fa un resum a mode de conclusió sobre els punts on hi ha hagut 
acords i sobre els principals desacords.  

 
 

6. TEXT ARGUMENTATIU INDIVIDUAL   
Individualment cadascú redacta un text argumentatiu tenint en compte l'estructura 
establerta en el mapa argumentatiu.  
 
 
7. CORRECCIÓ I PASSAR EL TEXT A WORD 
Corregir el propi text a partir de l'instrument d'autoregulació que recull l�estructura i les 
qualitats del text argumentatiu establertes en la base d'orientació.  
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 * DESCRIPCIÓ:      - Què passa? 
 
 
 
 
 
 

 
 

* EXPLICACIÓ 
- Quin problema es planteja? 
- Per què passa (causes)? 
- Quines conseqüències pot tenir? 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* JUSTIFICACIÓ   
- Què diu la ciència al respecte? 
- Hi ha diferents teories? En què es fonamenten? 
 

 
TESI 1 Els que creuen que la població creix molt més ràpidament que els recursos de la Terra. Diuen que si no es 
frena el creixement demogràfic el consum augmentarà i arribarà un punt que s�exhauriran els recursos naturals i 
s´incrementarà la fam i la pobresa. L´augment del consum farà créixer el volum de residus i els  nivells de 
contaminació, fins al punt que l´equilibri ecològic del planeta es trencarà.  
Es tracta dels NEOMALTHUSIANS que han tornat a donar vigència  a la tesi de Malthus que preveia que la població 
augmentava més que  no pas els recursos.  
 
 
TESI 2 Els que creuen que el creixement de la població es positiu perquè és una font de riquesa i de progrés. 
Creuen que els recursos són abundants i il·limitats gràcies al desenvolupament tecnològic i la millora del rendiment 
en la producció. La pobresa no es deu a l�augment disparat del creixement de la població, si no a la injusta 
distribució de la riquesa: mentre que als països rics es malbaraten els recursos, als països pobres no tenen el mínim 
per subsistir.  
Es tracta dels POBLACIONISTES 
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Tesi 3 En l´actualitat, molts científics comparteixen que els ecosistemes terrestres tenen uns límits i que el 
repartiment dels recursos és injust. La clau pel futur està en controlar el creixement de la població  mundial, eradicar 
la pobresa i assolir una qualitat de vida digna per a tots els éssers humans, alhora que es gestionin racionalment els 
recursos per conservar l�equilibri ecològic del planeta. Es tracta de la tesi sobre El Creixement Sostenible.  
 
 
 

 NEOMALTHUSIANS  POBLACIONISTES  CREIXEMENT SOSTENIBLE 
Cal frenar el 
creixement de la 
població mundial? 
SI/NO 

   

 
 
 
Per què? 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 * Interpretació       - I tu què creus? Justifica la teva opinió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Argumentació  - Com convenceries a un altre que penses el contrari que tu? 
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CAL FRENAR EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL? 
 
 
La població mundial està a punt d´arribar als 6.000 milions d�habitants. Davant d�aquest creixement tan 
elevat els científics no es posen d´acord sobre si cal o no frenar aquest creixement.  
 
Els Neomalthusians creuen que és necessari frenar el creixement de la població perquè els recursos de la 
Terra són limitats; si creix la població, creixerà el consum i, a la vegada, la pobresa i també la 
contaminació i la basura, trencant així l´equilibri natural. 
 
Els Poblacionistes pensen que el creixement de la població és una font de riquesa, que els recursos no són 
limitats i que la tecnologia està molt avançada per proporcionar-nos nous recursos. També creuen que la 
pobresa es deu a un mal repartiment de les riqueses. 
 
Jo crec que cal limitar el creixement de la població mundial perquè si la població del món continua 
augmentant arribarà un moment que no hi haurà aliments, ni aigua ni oxígen, etc. D�altra banda cal tenir 
en compte que una part important de la població mundial viu en la pobresa, per tant, si els recursos són 
limitats cal frenar el creixement de la població perquè si no augmentarà la pobresa.  
 
No estic d'acord amb els poblacionistes perquè en els països pobres la població no és una font de riquesa 
ja que quants més són menys riquesa toca per càpita. Un cas ben clar és el de Xina on el govern practica 
una política antinatalista on cada parella només pot tenir un fill. D'aquesta manera podran créixer 
econòmicament i eliminar la pobresa.  
 
Jo crec que el problema es podria resoldre  donant-li a la gent jove dels països pobres recursos per atendre 
les seves necessitats bàsiques i també treball i llavors ja decidiran no tenir tans fills.  
 
 
 
 

 
> De quin problema tracta aquest text? 
> Quin és el punt de vista de l�autor? 
> Quines són les raons que utilitza per justificar el seu punt de vista? 
> Quines raons dona per criticar el punt de vista contrari? 
> Proposa solucions o alternatives al problema 
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                      POSICIONAMENT QUE ES DEFENSA 
 
          
 
   
 
 
 

                       RAONS      o ARGUMENTS                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         CONTRA  ARGUMENTS  
 
 

ARGUMENTAR  consisteix en: 

Nosaltres creiem que...

Perquè�  
  
- 
 
- 
 
- 
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DISCURS ARGUMENTATIU 
 
 
 
 
 

 
Es un tipus de discurs que defensa o contrasta opinions sobre un
tema. L�opinió o posicionament es justifica amb raons o arguments.  
 
La seva finalitat és intentar convèncer o persuadir el receptor del
missatge amb la intenció  de modificar la seva opinió.  
 
En trobem exemples en: debats televisius, crítiques musicals o
cinematogràfiques, cartes al director, mitings polítics, demostracions
matemàtiques, anuncis publicitaris, debats sobre economia, política,
medi ambient, etc.  
 

Pinteu d' un color el posicionament o tesi de cada delegació i en un altre color
les raons o arguments que defensen el seu punt de vista a favor o en contra de
frenar el creixement demogràfic 
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GOBERN DE LA XINA 
 
Al nostre país som més de  1.250 milions de persones i tot just estem començant a créixer 
econòmicament. Sent tants, és difícil sortir de la pobresa si no limitem el creixement de la població. 
Com que la immensa majoria són camperols analfabets, creiem que cal  que l´estat reguli el creixement 
de la població. D´aquesta manera hem decidit crear lleis que obliguin a les parelles a tenir només un 
fill. Qui en tingui més d´un pagarà més impostos, multes, i deixarà de rebre els serveis més bàsics.  
 
 
 
 
DELEGACIÓ DE CATALUNYA   
 
A Catalunya  gairebé hem arribat al creixement zero. Això vol dir que neixen tants infants com 
persones moren. Per això creiem que cal establir una política que afavoreixi la natalitat perquè 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´esperança de vida sigui més alta. I si en un futur no gaire llunyà hi ha 
més vell que joves, no es podran pagar les pensions als jubilats i caldrà mà d' obra que vingui d' altres 
països.  
 
 
 
 
O.N.G.  
 
La nostra organització té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la població de l�Àfrica 
subsahariana. Allà les condicions de vida són extremadament dures i la fita dels éssers humans és 
sobreviure. La qualitat de vida és precària: fam, malalties, sequera, guerres, epidèmies... i, per tant, 
l�esperança de vida és curta. Per aquesta, i altres raons, també tenen molts fills, ja que més que una 
despesa són un ajut a l´economia familiar.  
 
Nosaltres pensem que el nostre objectiu immediat no és limitar el nombre de fills que tenen si no  és 
ensenyar-los com conrear la terra per poder obtenir aliments. En el moment que gaudeixin d�una 
qualitat de vida acceptable ja reduiran per si mateixos el nombre de fills.  
 
 
 
DELEGACIÓ DE FEMINISTES 
 
Les dones pensem que només nosaltres hem de decidir quant i quants fills desitgem tenir ja que 
majoritàriament és responsabilitat de les mares tenir cura dels fills fins que es poden valer per ells.  
La majoria de dones no han pogut decidir sobre la seva pròpia vida, doncs se les educava pel 
matrimoni i la maternitat. Havien de renunciar a la formació, al treball, a tenir una professió, a la vida 
pública... 
Nosaltres, les feministes, lluitem per aconseguir la igualtat de drets de les dones i els homes, però fins 
que la cura i educació dels fills petits i les tasques domèstiques  no siguin una tasca compartida, 
aquesta igualtat no serà plena.  
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ECOLOGISTES SALVEM LA TERRA 
 
La Terra està amenaçada de mort. Cada vegada consumim  i malbaratem més recursos naturals sense 
pensar que molts no es regeneren, i els que ho fan, estan al límit de les seves possibilitats. Si la 
Humanitat no para de créixer radicalment està preparant el camí a la seva pròpia destrucció. No  només 
la destrucció de l´espècie humana sinó la de moltes espècies biològiques que s´hi veuran arrossegades 
sense remei. Aquest camí no té retorn.  
 
 
 
 
ECOLOGISTES PER A LA SOSTENIBILITAT 
 
Sabem que els recursos de la Terra són limitats. Sabem que la població mundial augmenta a un ritme 
ràpid. I sabem també que dues terceres parts de la Humanitat no tenen cobertes les necessitats bàsiques 
mentre que un terç malbarata els recursos i és totalment responsable del deteriorament dels 
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 més justícia els recursos de la Terra per eradicar la 
pobresa i gestionar-los racionalment perquè el planeta sigui habitable per a tots, tot controlant el 
creixement demogràfic.  
 
 
 
 
DELEGACIÓ DEL VATICÀ 
 
Els catòlics creiem que els fills són un bé de Déu i per tant, els matrimonis han de pujar tots els fills 
que Déu els vulgui donar per això utilitzar mitjans anticonceptius va contra la voluntat divina. El 
matrimoni i l'amor conjugal estan orientats fonamentalment a la procreació i té com a deure transmetre 
la vida humana i educar-la en l'amor a Déu. Es per això que els cònjuges cooperen amb la tasca divina 
de la creació.  
 
 
 
 
DELEGACIÓ D�UN PAÍS ISLÀMIC:  
 
Per nosaltres les dones estan al servei dels homes i Déu les ha escollit per fer el paper de mares i 
esposes al servei dels seus marits. Els homes dicten les lleis a les dones perquè Déu ho ha volgut així. 
És ell qui ordena que elles estiguin recluïdes i que nosaltres, els homes, siguem lliures. És Ell qui les 
ha despullat de qualsevol dret i les sotmet a la voluntat del pare o del marit. Un home pot tenir vàries 
esposes, sempre que pugui mantenir-les a elles i als fills que puguin tenir. La seva missió és procrear 
per estendre els seguidors d�Alà. Les filles depenen per tot del pare fins que es casen i aleshores són 
propietat del marit.  
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CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE ELS LÍMITS DEL CREIXEMENT 
DEMOGRÀFIC 
 
Representar una conferència mundial no és fàcil. S´ha de preparar, per això s´ha dividit en 
dues fases:  
 
 
1ª FASE: PREPARACIÓ 
 
! Feu grups de 3 persones. Cada grup haurà de representar una delegació de la 

conferència 
! Busqueu informació sobre el punt de vista que us toca defensar i penseu bé: 

. quins són els arguments a favor vostre 

. quins són els arguments que us podrien anar en contra 

. com els podríeu rebatre per convence�ls 
 
 

2ª FASE: EXPOSICIÓ 
 
Normes del debat:  
       
En primer lloc el moderador donarà la 
benvinguda als representats dels diversos països 
i recordarà que per al bon desenvolupament de la 
conferència cal seguir aquests consells:  
 
! Demaneu la paraula 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 tallarà) 

! Sigueu respectuosos amb la resta de companys encara que no compartiu l'opinió 
 
Debat:  

• 1ª Ronda: Presenteu la vostra delegació i exposeu quin és el punt de vista que 
defenseu 

• 2ª Ronda: Es farà un primer torn obert de paraules (cinc paraules) i un segon torn de 
rèpliques.  

 
3ª FASE: Es redactarà un text a mode de conclusió on s'exposin els acords presos.  
 
 
 
 

Cal limitar el creixement de la població mundial? 
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• Després d´haver revisat el text, torna�l a escriure, utilitzant un programa de tractament de textos que 

et permeti revisar l´ortografia 
 

• Tingues en compte que has d´esmenar els errors que hi hagis trobat. 
• Pots completar aquells aspectes que hagis trobat poc detallats o que t´hagis passat per alt. 
• Recorda que és important consultar l´atlas i el diccionari.× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
× Nota: part dels materials d'aquesta unitat didàctica formen part del treball de recerca �La justificació 
i l'argumentació en Ciències Socials. Competències bàsiques en la formació democràtica dels nois i 
noies de l'Educació Secundària� dirigit per M. Casas i realitzat a través d�un conveni de col·laboració 
entre l�Associació de Mestres Rosa Sensat,  la Fundació Jaume  Bofill  i la Universitat Autònoma de 
Barcelona. En concret, de la unitat didàctica sobre la població realitzat per la mateixa autora d'aquest 
treball.  
 

FITXA D' AUTOCORRECCIÓ DEL TEXT ARGUMENTATIU  SI  NO  completar
 
1. Escriure un títol que indiqui de què tracta el text? 

   

 
2. Fer una introducció per situar el tema de què tracta el text 

   

 
3. Exposar l'opinió, tesi o punt de vista que es vol defensar 

   

4. Exposar les raons que defensen la tesi o punt de vista 
     - les raons són suficients? 
     - les raons són fortes? 
     - hi ha exemples? 

   

 
5. Donar contraarguments a la tesi contrària  

   

 
6. Fer propostes a favor de la tesi que es defensa  

   

 
7. Resumir a mode de conclusió la idea o raó principal (evidència) 
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Unitat 3 La ciutat i la planificació urbana  
 
 
 
1. EXPLORACIÓ D�IDEES PRÈVIES  
 
 
QÜESTIONS ORALS: (reflexió individual i posta en comú) 

- Com ens agradaria que fos Cerdanyola? 
- Si haguessim de construir-la de nou què canviaríem? 
- coneixeu què és: la via verda o el centre direccional? 

 
QÜESTIÓ ESCRITA:  

- Creus que és necessari planificar el creixement de les ciutats? 
 
 
 
  2. INTRODUCCIÓ CONEIXEMENTS 
 
 
> L�evolució de la ciutat a través de temps (Europa) 
- Activitats sobre la transformació urbana a l'edat mitjana, revolució industrial i a l'actualitat  
 
> L'urbanisme i la planificació urbana 
- Lectura i qüestionari del text: La planificació urbana  
 
> El barri del Raval de Barcelona 
-   Lectura fitxa del Raval: dades i característiques del barri 
-  Resum dels canvis urbanístics del Raval en l'actualitat a partir d�un reportatge en vídeo  
 
 
 
 Com redactar un text expositiu sobre el barri del Raval de Barcelona 
  
En grups de quatre els alumnes decidiran quines preguntes caldria formular-se per 
redactar el text?  
Es posen en comú i s'ordenen a la pissarra.  
Es subratllen aquelles preguntes molt importants 
 
 
Descripció  Explicació  
Com és el barri? 
Qui viu en aquest barri? 
Quin tipus de plànol té? 
Com són els edificis? 
Quins serveis públics té? 
Quin ambient hi ha (olors, sorolls, 
colors...) 
 

Per què els edificis i els carrers són així? 
Per què els equipaments són escassos? 
Per què el trànsit és caòtic? 
Per què la mobilitat dels ciutadans és 
difícil? 
Per què el gruix de la població és envellida 
i marginal? 
Per què hi ha problemes mediambientals? 
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Individualment cadascú tria les preguntes que li poden anar bé per escriure el text 
individual  

 
 
 
 
    3. APLICACIÓ CONEIXEMENTS 
 
 
> JOC DE SIMULACIÓ: La remodelació d�un barri del casc antic d�una ciutat 

 
 
1. Els alumnes formen un grup de tècnics de l'ajuntament d'una ciutat encarregats de 

planificar i remodelar el casc antic a partir de dues directrius:     
 OPCIÓ A Model especulatiu / OPCIÓ B Model social  
 que ells escolliran (la professora procurarà que almenys un grup participatiu d' 
 alumnes optin per l'opició del model especulatiu).  
 
 
 
2. PLÀNOL 

Sobre el plànol del barri han de realitzar la seva remodelació de manera que hauran 
de calcar-lo amb paper vegetal i amb retoladors de colors fer el dibuix de la seva 
proposta.  

 
 

3. INFORME 
Paral·lelament hauran de redactar un informe que ha de contenir:  
 
. Exposició detallada de les seves propostes i les raons que justifiquen  cadascuna 
de les actuacions que proposen (què, com i per què) 

 
 

4. EXPOSICIÓ DE LES PROPOSTES I DEBAT AL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 

- S' escolliran dos grups, un de cada model, perquè exposin i discuteixin les seves 
propostes al ple de l'ajuntament. (Gravació).  
 
- Els assistents al ple anotaran les raons a favor i en contra de cada proposta i 
hauran de fer preguntes a cada grup per demanar aclariments o explicacions.  
 
- Es procedirà a votar les propostes.  
 
- Cadascú formula i justifica la seva pròpia proposta.  

 
 
 

Justificació  
Quin és l'origen històric d' aquest barri?
Quins canvis va patir amb 
l'enderrocament de les muralles? 
Com era el barri a l'època franquista? 
Quines transformació pateix aquest 
barri en l'actualitat? 
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Es tracta de simular el ple municipal per discutir quina de les propostes que s'han 
encarregat a diferents tècnics serà la més adequada per rehabilitar el casc antic de la 
ciutat. 
 
Els grups que han presentat el seu informe tècnic fa les seves propostes en relació 
als cinc grans problemes que afecten al barri:  

- Els carrers són molt estrets i la circulació de persones i vehicles és molt difícil 
- El barri té poques zones verdes i alt nivell de contaminació  
- El barri no té equipaments: culturals, esportius,  sanitaris, educatius,... 
- Els edificis històrics estan en mol mal estat de conservació  
- Les vivendes són molt antigues i estan en mol mal estat de conservació  

 
S�exposen  les diferents propostes en relació als cinc grans problemes que afecten el 
barri i finalment es vota  quina sembla la proposta més adequada.  
 
 
Triem dos grups que defensin dues propostes força diferents i els anomenem:  
Grup A que té com objectiu millorar les condicions de vida dels ciutadans  i Grup B: 
que té com objectiu guanyar diners.  
 

 
 
 
! CONCLUSIÓ: TEXT INDIVIDUAL FINAL  
 

    
 REDACTAR UN TEXT FINAL SOBRE:  
 
 La planificació urbana per rehabilitar el barri vell d'una ciutat  
 
A partir de l'estructura del mapa argumentatiu, els alumnes pensen les preguntes que 
podrien servir per guiar el text, en funció de la següent estructura:  
 
1. INTRODUCCIÓ 
- Descripció: Com és el barri? 
- Explicació: per què és aixi?  Quins problemes té? 
 
2. INTERPRETACIÓ 
-  Tesi: Jo crec que el millor per aquest barri seria... 
- Justificació: Quines són les meves raons? 
 
3. ARGUMENTACIÓ 
- Què li diria a un altre que pensa el contrari? 
 
4. CONCLUSIÓ 
- A partir de la teva proposta, quin objectiu aconseguiries? 
- Justificació: Es necessari planificar els barris o les ciutats? 
 
(en blau s'assenyalen les capacitats lingüístiques que han d�aparèixer en el text) 
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MATERIAL PER L'ALUMNAT 
 
 
URBANISME I PLANIFICACIO URBANA 
 
El creixement de les ciutats en tot el món s�ha produït, la majoria de les vegades, d' una 
forma desordenada. Estem acostumats a veure barris de pisos molt massificats, de 
vegades amb escasses zones verdes, o carrers amb un trànsit tant intens que semblen 
pensats únicament per a la circulació dels cotxes i no de les persones.  
El sòl urbà s'ha convertit en un producte de gran valor, de manera que resulta més 
rentable econòmicament construir blocs de pisos que un parc públic. L�especulació urbana 
ha contribuït força al creixement desordenat i a la gran densitat de població que s' 
amuntega en moltes zones urbanes tenint poc en compte les necessitats reals dels seus 
habitants i, encara menys, la seva qualitat de vida.  
 
Amb la planificació urbana es pretén controlar el creixement de les ciutats i corregir els 
problemes que comporta.  
 
André Corboz, professor d' història de l'urbanisme creu que la necessitat de la planificació 
urbana sorgeix a causa de tres factors : la urbanització massiva, la industrialització i la 
revolució dels transports. Segons el mateix autor: �les ciutats han esclatat, s' han expandit 
per l'entorn immediat, han desbordat els vells límits administratius i, sobretot, han crescut 
en la més total anarquia�.  
 
La planificació urbana consisteix en preveure quines directrius ha de seguir el creixement 
de les ciutats en funció de les necessitats dels seus habitants, garantint alhora una millora 
en la qualitat de vida. Així doncs,  

- es preveuen quins equipaments seran necessaris per atendre les necessitats de la 
població: zones verdes, aparcaments, mercats, escoles... 

- s' ordena i es reglamenta la construcció de noves vivendes: m2 que es poden 
construir, nombre de pisos d' alçada, distància d�un edifici respecte al carrer... 

- es garanteix la mobilitat de persones i vehicles: vies ràpides, direccionalitat dels 
carrers, accessos peatonals, carrils bici.... 

 
Els ajuntaments són els responsables de traçar el pla urbanístic de la seva ciutat a curt i a 
llarg termini, on es determina quins són els usos del sòl en els diferents barris de la ciutat i 
es fixen les zones més adequades per al seu creixement, a l'hora que es proposen 
actuacions de reformes, embelliment i rehabilitació dels espais urbans més degradats.  
 
Quan la planificació abraça una àrea molt més gran aleshores parlem d' un pla general 
d�ordenació del territori, on es tenen en compte: les vies de comunicació de l'espai que 
ocupa, l'equilibri del medi natural, l'explotació dels recursos naturals, la ubicació de les 
zones industrials... 
 
 
 
Contrast de parers a partir de les qüestions que es plantegen:  

. És necessari que els poders públics facin plans urbanístics? Per què? 

. Es compleixen els seus objectius? 

. Quins agents socials intervenen en els canvis que fa l'espai urbà? 

. Coincideixen llurs interessos? 
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EL BARRI DEL RAVAL DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALGUNES DADES 
 
! Nombre d´habitants   

42.000 habitants 
! Característiques de població   

17.000 persones grans (87% 
 autòctones) 
       3.000 ancians que viuen sols 
       6.000 menors, 2.000 fills d´immigrants 
       + de 1.000 persones en situació     
 d´atur 
 
! Densitat 20.000 hab/Km2   

(15.000 hab/Km2 a Barcelona) 
 
! Població immigrant 25% 
      (6% a Catalunya, 3% a Espanya) 
       Molts d´aquests immigrants no tenen 
 papers 
 
! Habitatges 20.000 habitatges molt envellits
      1.250 habitatges en subarrendament  

És un dels barris amb major demanda
d´acció social. Un alt grau de població és
immigrant, amb greus mancances de tot
tipus que està generant guetos  i amb una
elevada taxa de desocupació, que provoca
marginació.  
 
L�elevada densitat de població, l´antiguitat
dels habitatges i l�arribada constant de
nous veïns provinents d´arreu del món a la
recerca d�una nova oportunitat, fan del
Raval un indret que mereix l´atenció del
conjunt de la societat.  

 
Conscients d�aquesta situació, un bon
nombre d´entitats públiques i privades
esmercen recursos i energies per a la
renovació urbanística i humana del barri.
En aquests darrers anys la regidoria
d´urbanisme ha empès un seguit
d´actuacions adreçades a construir nous
equipaments culturals i dotar de serveis
aquest barri, i a l´ hora fer-lo més atractiu. 



 
 

TREBALL DE PLANIFICACIÓ URBANA: la remodelació d�un barri del casc antic de la 
ciutat                                   OPCIÓ A 
 
 
Formeu part d�un grup de tècnics de l'ajuntament d'una ciutat encarregats de planificar i 
remodelar el casc antic d�una ciutat a partir de les següents directrius:  
 
 
Descripció de les característiques actuals del barri:  
 
. Plànol d' estructura irregular 
. Carrers estrets 
. Vivendes de 4 i 5 pisos molt degradades 
. Alguns edificis estan abandonats i en estat ruïnós 
. Hi ha edificis històrics en mal estat de conservació 
. El barri no té infrastructures bàsiques (enllumenat, espais verds, aparcaments, circulació 
de vehicles...) 
 
 
Per a remodelar el barri podeu escollir entre aquestes actuacions:  
 

- Traçar un carrer principal que comuniqui el barri antic amb la resta de la ciutat.  
- Construir una plaça central per distribuir el trànsit 
- Construir un parc públic amb una zona ajardinada 
- Construir un aparcament (a la superfície o subterrani) 
- Construir un  centre cultural  
- Rehabilitar o les vivendes (façanes, teulades, cuines i banys, escales...) o construir 

noves vivendes.  
 

L�objectiu d' aquest projecte ha de centrar-se en millorar les condicions de vida dels 
ciutadans del barri.  
 
 
Per fer tot això podeu: ENDERROCAR, RESTAURAR, COMPRAR O EXPROPIAR els 
edificis i solars existents.  

 
 
1. Sobre el plànol del barri cal fer la remodelació de manera que s�haurà de calcar amb 

paper vegetal i amb retoladors de colors fer el dibuix de la proposta.  
 
2. Redactar un informe que ha de contenir: L�exposició detallada de les  propostes que 

fa el grup i les raons que justifiquen  cadascuna de les actuacions que proposen.  
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TREBALL DE PLANIFICACIÓ URBANA: la remodelació d�un barri del casc antic de la 
ciutat                                   OPCIÓ B 
 
 
 
Formeu part d�un grup de tècnics de l'ajuntament d'una ciutat encarregats de planificar i 
remodelar el casc antic d�una ciutat a partir de les següents directrius:  
 
 
Descripció de les característiques actuals del barri:  
 
. Plànol d' estructura irregular 
. Carrers estrets 
. Vivendes de 4 i 5 pisos molt degradades 
. Alguns edificis estan abandonats i en estat ruïnós 
. Hi ha edificis històrics en mal estat de conservació 
. El barri no té infrastructures bàsiques (enllumenat, espais verds, aparcaments, circulació 
de vehicles...) 
 
 
Per a remodelar el barri podeu escollir entre aquestes actuacions:  
 

- Traçar un carrer principal que comuniqui el barri antic amb la resta de la ciutat.  
- Construir una plaça central per distribuir el trànsit 
- Construir un parc públic amb una zona ajardinada 
- Construir un aparcament (a la superfície o subterrani) 
- Construir un  centre cultural  
- Rehabilitar o les vivendes (façanes, teulades, cuines i banys, escales...) o construir 

noves vivendes.  
 
 

L�objectiu d' aquest projecte ha de centrar-se en obtenir el màxim benefici 
econòmic.  
 
 
Per fer tot això podeu: ENDERROCAR, RESTAURAR, COMPRAR O EXPROPIAR els 
edificis i solars existents.  

 
1. Sobre el plànol del barri cal fer la remodelació de manera que s�haurà de calcar amb 

paper vegetal i amb retoladors de colors fer el dibuix de les propostes.  
 
2. Redactar un informe que ha de contenir: L�exposició detallada de les  propostes que 

fa el grup i les raons que justifiquen  cadascuna de les actuacions que proposen.  
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INFORME DE LA PROPOSTA DE REMODELACIÓ DEL CASC ANTIC 
GRUP DE TÈCNICS __________________________________________ 
 
 

1. La nostra proposta és:  
2. Les actuacions que cal fer són: 
3. Les raons que la justifiquen són: 
4. El pla que proposem té com objectiu:   
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Unitat 4 El sector I: Els aliments transgènics i la fam al món 
 
 
 

1. EXPLORACIÓ D'IDEES PRÈVIES  
Qüestionari de preguntes per evocar els coneixements previs i per copsar l'estat de la 
qüestió en relació als coneixements de què disposen els alumnes.  
 
 
2. FORMULAR LA PRÒPIA TESI  
En el qüestionari inicial cada alumne formula una primera aproximació sobre el seu punt 
de vista i les raons que el justifiquen. 
 
 
3. RECERCA D'INFORMACIÓ  
Els alumnes han de cercar per internet informació sobre els aliments transgènics.  
La professora orienta en la recerca així com en la tria de la informació.  
 
Ens interessa la informació escrita en un registre lingüístic assequible per a l'alumnat 
així com informació que copsi l'estat de la qüestió, tant la que destaca els avantatges 
dels aliments transgènics com la que en destaca els inconvenients.  
 
4. PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Una vegada s'ha seleccionat, per grups la informació es tracta de cercar quins són els 
avantatges i els inconvenients, que es recolliran en una fitxa.  
 
 
5. FORMULAR LA PRÒPIA TESI II 
L'alumnat, amb la informació de què disposa torna a formular el seu punt de vista en el  
qüestionari inicial i les raons que el justifiquen. 
D�aquesta manera pot comparar ambdues fitxes i adonar-se que l'argumentació 
requereix disposar d'informació qualitativa en relació al tema que es tracta.  
 
6. DEBAT: ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS PODEN SER UNA SOLUCIÓ PER 

ERADICAR EL PROBLEMA DE LA FAM AL MÓN?  
 
1. Es tracta d'un debat obert on cada alumne tria l'opció que vol defensar, a partir 

del posicionament que hagi establert en el qüestionari 2.  
        La professora procura que tant l'opció del SI com l'opció del NO quedin més o     
       menys equilibrades i actua com a moderadora.  

 
2. S'obre un primer torn de paraules on cadascú exposa el seu punt de vista i la 

professora ho resumeix a la pissarra.  
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3. S�obre un segon torn on la moderadora dóna la paraula als alumnes que vulguin 

contraargumentar, refutar o matisar els arguments que apareixen.  
 

Mentrestant, aniran prenent nota de les qüestions que es plantegen per tal de 
participar en el tercer torn de rèpliques.  

 
4. La moderadora fa un resum a mode de conclusió sobre els punts on hi ha hagut 

acords i sobre els principals desacords.  
 

 
7. QÜESTIONARI PER DESPRÉS DEL DEBAT 
Els alumnes omplen un tercer qüestionari on han de reflexionar sobre el grau 
d'influència que exerceix el debat en la reformulació del pensament.  
 
 
8. TEXT ARGUMENTATIU INDIVIDUAL   
Individualment cadascú redacta un text argumentatiu tenint en compte l'estructura 
establerta en el mapa argumentatiu.  
 
 
9. CORRECCIÓ I PASSAR EL TEXT A WORD 
Corregir el propi text a partir de l'instrument d'autoregulació que recull l�estructura i les 
qualitats del text argumentatiu establertes en la base d'orientació.  
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MATERIALS PER L´ALUMNAT 
 
QUESTIONARI INDIVIDUAL  
 
1. Saps què són les plantes transgèniques? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Saps quines són les seves avantatges i els seus inconvenients? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Creus que gràcies a les plantes transgèniques es  podria resoldre  el problema 

de la fam al món? 
Quines són les teves raons? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Què creus que diuen els que pensen el contrari que tu? 
      Com els podries convèncer de que tu tens raó? 
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EXEMPLES DE TEXTOS I MATERIALS SELECCIONATS PER L'ALUMNAT 

LA FAM I LA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA 

Actualment, de tota la població mundial, més de 1.100 milions de persones viuen amb una 
nutrició i un pes deficients, mentre que un nombre semblant de persones es sobrealimenta i 
pateix problemes relacionats amb l�excés de pes i I'obesitat. La fam continua arrelada a moltes 
àrees del món tot i que durant els darrers cinquanta anys la producció mundial d'aliments s'ha 
triplicat. No és cert que no hi hagi prou aliments per a tothom, sinó que hi ha moltes persones 
que són massa pobres per comprar-ne o no tenen els recursos adequats per conrear-los. La 
fam i la pobresa van aparellades. 

La pobresa, I'accelerat augment de la població, ('escassetat de terrenys i I'escassetat d'aigua 
són factors que dificulten I'eradicació de la fam. A més, les tècniques agrícoles modernes que 
han permès augmentar la producció alimentària no han funcionat en les zones on més es 
necessiten els aliments. Però totes aquestes dificultats es poden superar amb I'aplicació de 
polítiques que garanteixin una bona distribució dels recursos alimentaris. Actualment es 
produeixen més aliments dels que es consumeixen. 

Molts agricultors de països pobres han substituït les varietats de conreu locals per 
productes foranis que s'exporten a altres països. Teòricament obtenen un benefici més alt, 
però a la pràctica depenen de productes químics que han d�importar. Qualsevol daltabaix 
que impliqui una mala collita els pot arruinar, i a més no tenen alternatives per alimentar-se.  

D�altra banda, les millors terres de les zones tropicals se solen destinar a les plantacions de 
productes destinats als països desenvolupats (cafè, tabac, cacao,...) i la població autòctona 
ha estat desplaçada cap a altres àrees poc adequades per a la producció agrícola (zones 
boscoses, regions àrides, vessants de muntanyes on viu el gruix de la població empobrida 
que passa fam.  

 

La importància i el poder de les campanyes 

Entre tots podem canviar les coses. Li posaré l�exemple d�Etiòpia, on la sequera ha arruïnat 
totes les collites. És un país amb 65 milions d�habitants i 11 d�ells depenen de l�ajuda 
internacional. 

Etiòpia és un dels principals països productors de cafè, el preu del qual ha baixat en els 
últims 5 anys un 75%. Nestlé, una de les quatre multinacionals que compren quasi tot el 
cafè del món, han posat un plet contra l�Estat d�Etiòpia per la nacionalització el 1975 d�una 
empresa que la Nestlé va comprar. ¿Com és possible que Nestlé, que té uns beneficis 
immensos, reclami 6 milions de dòlars a un país on la gent s�està morint de fam? 
 
Quaranta mil persones han demanat a Nestlé, per mitjà del correu electrònic, que perdoni 
aquest deute, i ha donat bons resultats. La gent ha de saber que les empreses són 
sensibles als seus consumidors, que podem exigir que paguin preus justos per als 
productors de cafè. Per tant, no subestimem el poder de les campanyes. 

(Text extret de l�entrevista a Ignasi Carreras, director general de Intermón 
Oxfam, La Vanguardia, 12 de gener de 2003) 
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Es un alimento en cuya producción se han utilizado técnicas de ingeniería genética. También se llaman 
alimentos modificados genéticamente.  

Estos alimentos son organismos, generalmente plantas, en los que se ha introducido genes provenientes 
de otras especies (bacterias, virus, etc.) o en los que se ha modificado la expresión de sus genes. Las 
técnicas modernas de manipulación genética ofrecen la posibilidad de actuar sobre la información 
contenida en el material hereditario, eliminando o añadiendo genes, perteneciendo incluso a especies 
diferentes, o bien modificando la expresión de los mismos, dando como resultado la obtención de 
organismos modificados genéticamente (OMG). 

Esta modificación se realiza con el objetivo de obtener alguna característica especial que no tiene la 
planta equivalente sin modificar, como por ejemplo obtener productos con mayor contenido en vitaminas, 
minerales y proteínas, con mejor olor, sabor o textura. o bien alimentos que se conserven más tiempo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es un alimento transgénico? 
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www.seguridadalimentaria.org/alimentos/html 

 

La aplicación de la moderna tecnología al sector alimentario ha supuesto 
numerosas ventajas, entre las que cabe destacar: 

! La mejora en las características nutritivas de los alimentos. Así, es 
posible la obtención de alimentos con mayor contenido en vitaminas, 
minerales y proteínas o con menor contenido en grasas  

! La prolongación de la conservación y durabilidad de los alimentos  
! La posibilidad de conseguir cultivos resistentes a bacterias y virus, así como al ataque de 

insectos, lo que conlleva una reducción del uso de herbicidas, con el consiguiente efecto 
beneficioso para el medio ambiente  

! La obtención de cultivos resistentes a la sequía y al frío.  
! La mejora de las características organolépticas (olor, sabor, textura, etc.) de los alimentos  
! Rentabilizar los cultivos para minimizar la superficie agrícola y el gasto de agua  

  

Los expertos advierten que detrás de estas mejoras y nuevas aplicaciones se 
esconden también riesgos y peligros de notable importancia. 

El negocio de la ingeniería genética está en manos de las grandes 
multinacionales agroquímicas y farmacéuticas. Sus intereses comerciales están 
haciendo a los investigadores intervenir directamente en procesos biológicos 
que apenas hemos empezado a comprender, y mucho menos a controlar. Los 

detractores de este tipo de manipulaciones en los alimentos señalan entre otros los siguientes 
inconvenientes: 

! Pérdida de biodiversidad. Si los cultivos de plantas transgénicas son mucho más rentables, las 
variedades de plantas tradicionales tienen el peligro de ir desapareciendo  

! Invasión del medio natural: Trasvase horizontal de genes y polinización cruzada. Esto significa 
que los genes que son transferidos a las plantas pueden transmitirse al medio natural ya sea a 
través de los microorganismos del suelo con los que se recombina, como con otras plantas a 
través de la polinización  

! Riesgos no calculados para la salud, puesto que se utilitzan genes que pueden provenir de una 
bacteria o un virus o genes que confieren resistencia a los antibióticos como el tomate trangénico 
de Novartis.  

  

Con frecuencia, sobre todo en Europa, el consumidor piensa que los únicos 
alimentos transgénicos son la soja y el maíz. Si bien estos son los únicos 
aprobados en Europa, la realidad es, que hasta la fecha se han comercializado en 
todo el mundo más de 50 alimentos transgénicos, y se calcula que existen entre 
250 y 300 más, tanto en últimas fases de experimentación, como en primeras 
fases de solicitud de permiso de comercialización. La inmensa mayoría han sido 

producidos en laboratorios de compañías multinacionales del sector, si bien también existen desarrollos 
en laboratorios públicos pertenecientes a Universidades o Institutos gubernamentales. Algunos ejemplos 
de estos alimentos pueden ser sorprendentes: tomates que tardan 6 semanas en pudrirse en la nevera, 
patatas que vacunan contra el cólera, ovejas que producen leche de composición nutricional similar a la 
humana, o levaduras que producen un vino incrementado en su aroma afrutado. Todo ello no hace más 
que mostrar un hecho incuestionable: son muchos los desarrollos obtenidos y habrá que analizarlos caso 
por caso. 

 

Ventajas de 
alimentos 

transgénicos

Desventajas 
de  alimentos 
modificados 

genéticamente 

Ejemplos de 
alimentos 

transgénicos
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Lo que los consumidores deben saber 

En el 99 las principales cadenas de supermercados británicas decidieron etiquetar los productos OGMs, 
pese a que la normativa europea no obligaba a ello. Así pudieron comprobar que los consumidores 
prefieren los productos naturales a los transgénicos, incluso aunque cuesten un 50% más. Claro está que 
para hacer esta elección, es necesario tener información, algo que se esta hurtando a todos los 
ciudadanos europeos. Las multinacionales de los productos transgénicos insisten en que éstos son 
completamente inocuos para la salud y los grupos ecologistas lo ponen en duda. Mientras exista esa 
incertidumbre parece razonable permitir a la gente elegir lo que come. Tan razonable es, que no se 
entiende la resistencia de las autoridades a exigir el etiquetado claro y transparente.  
Teniendo en cuenta las recientes crisis es lógico que los consumidores invoquemos al principio de 
precaución, tanto más cuando existe una incertidumbre dentro de la comunidad científica en cuanto a la 
bondad de los productos derivados de los OGMs. 

 
QUE COMIENCE LA COSECHA 
 
En extensas explotaciones de Europa y EEUU, los cultivos se desarrollan, suministrando a la 
población alimentos abundantes. Pero en otras partes del mundo, la población tiene que hacer frente 
cotidianamente al hambre. Buscar nuevas soluciones para la demanda mundial de alimentos, y a la 
vez conservar el equilibrio ecológico del planeta, es quizás el gran reto del próximo siglo. 
 
Compartimos este planeta -compartimos las mismas necesidades. En la agricultura, muchas de 
nuestras necesidades tienen un aliado potente en la agricultura. Cultivos más abundantes y sanos. 
La producción más barata. La reducción del uso de plaguicidas y de combustibles fósiles. Un medio 
ambiente más limpio. Con estos avances prosperaremos. Sin ellos será imposible avanzar. 
 
En el próximo siglo tendremos que producir más alimentos y producirlos más económicamente que 
hoy en dia. La tierra menos fertil tiene que rendir más y para esto tenemos que aplicar nuevas 
técnicas- el abuso y la erosión han causado un efecto negativo-. Para reforzar nuestras economías 
tenemos que producir nuestros alimentos sin depender de los demás. 
La biotecnología agrícola asumirá un papel importante para llenar nuestras esperanzas. 
 
La aceptación de esta técnica puede dar lugar a un cambio drástico en las vidas de millones de 
personas. Las semillas del futuro ya están sembradas. Déjalas crecer. Y luego la cosecha 
comenzará. Porque la producción segura de alimentos asegura una vida y un futuro mejor para 
todos. Un mensaje de las voces más respetadas del mundo, hecho posible por las compañías más 
respetadas del mundo, incluyendo Monsanto, la compañía que tienen el compromiso de encontrar 
soluciones para el problema del hambre en el mundo. 

http://www.edualter.org/material/transgenicos/cosecha.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Monsanto Company  és una empresa multinacional química que ha investigat i comercialitzat llavors
transgèniques (llavors manipulades genèticament que donen lloc a vegetals més grans i més resistents a
la sequera o a les plagues). Fa uns anys a l�Argentina els agricultors varen arrencar les plantacions
tradicionals per produir soja transgènica per vendre al mercat internacional. Molts països com els
Estats Units en compren per alimentar les vaques i els vedells, mentre que a causa de la crisi econòmica
que pateix l'Argentina, moren nens per desnutrició.  
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Amb la informació obtinguda sobre els aliments transgènics resumeix 
les principals avantatges i inconvenients que plantegen:  
 
 

AVANTATGES INCONVENIENTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Amb la informació de què disposes torna a omplir el qüestionari Q2 
 



III Part   APLICACIÓ PRÀCTICA 

 112

Formeu grups de tres per discutir la qüestió: Els aliments transgènics 
¿un mitjà per posar fi a la fam al món? I redacteu un text argumentatiu. 
 

 
MATERIAL PER AL PROFESSOR: Resum dels avantatges i inconvenients que els alumnes 
proposen 

   
 
AVANTATGES INCONVENIENTS  
 
- Permeten obtenir aliments amb més nutrients 
 
- Permeten obtenir aliments més olorosos i 
saborosos  
 
- Els productes transgènics passen controls molt 
estrictes i es garanteix que no poden perjudicar 
la salut.  
 
- Permeten obtenir aliments amb menys greix i 
sucres dolents per al colesterol o per als 
diabètics 
 
- Poden contenir antibiòtics o vacunes 
 
- No caduquen tant ràpid 
 
- Augmenta el volum de la producció i per tant hi 
ha més aliments, la qual cosa podria pal.liar el 
problema de la fam al món.  
 
 
 
 
 
 
 
- Estalvien l'ús de pesticides, herbicides, adobs 
químics... 
 
- Permet conrear certs productes en zones 
àrides 
ja que són plantes més resistents a la sequera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- No se sap si poden tenir conseqüències 
negatives per a la salut humana.  
 
- Contenen bacteris patògens i potser podrien 
propagar malalties infeccioses.  
 
- Els productes transgènics estan elaborats per 
empreses químiques multinacionals que 
persegueixen el propi benefici.  
 
- Els aliments elaborats amb productes 
transgènics no estan etiquetats amb suficient 
transparència com per que els consumidors 
tinguin informació suficient.  
 
 
- No resoldrien el problema de la fam perquè la 
veritable causa del problema no és la manca d' 
aliments sinó la desigualtat en la seva distribució. 
Mentre que als països rics hi ha sobreproducció 
a molts països la població no pot fer ni un àpat 
complert al dia.  
 
- No incrementen el volum de les collites.  
 
 
- Pèrdua de la biodiversitat ja que els conreus 
transgènics envaeixen els conreus tradicionals 
per la pol.linització.  
 
- Els conreus transgènics van contra el criteri de 
sostenibilitat mediambiental.  
 
- Les plagues poden tornar-se resistents als 
cultius i ser molt més perjudicials.  
 
- La soja transgènica utilitza el doble d'herbicides 
que la soja tradicional.  
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DESPRÉS D' ESCOLTAR ELS COMPANYS EN EL DEBAT... 
1. Penses el mateix o has canviat d'opinió? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Completaries la teva opinió amb nous arguments?                     Quins? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dubtes ara d' alguna raó que abans la tenies molt clara?               Quines? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Hi ha alguna cosa que ara no diries?  
 
 
 
 
 
 
 
5.  Hi ha alguna cosa que canviaries? 
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TEXT D�OPINIÓ PER PUBLICAR ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
ESCRITS  

 
 

1. Els alumnes per parelles discuteixen quina estructura ha de tenir el text i 
quines preguntes poden guiar-lo:  

2. Es fa una posta en comú a la pissarra  
3. Es pacta l'estructura així com les preguntes que guien el text.  

 
 

ESTRUCTURA DEL 
TEXT 

QUINES PREGUNTES PODRIEN GUIAR EL 
TEXT?  

 
1. TITOL  

 
 
 

2. INTRODUCCIÓ 
> Descripció  

 
 
 
 
 

> Explicació   
 
 
 
 

3.  ARGUMENTACIÓ 
 
> Tesi   
 
> Justificació  
 
> Contra argumentació  
 

 

4. CONCLUSIÓ  
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Redacció del text individual (preferentment escrit amb Word  i 
utilitzant el corrector ortogràfic)  

 
 
 
Material per al professor: Exemples de possibles preguntes que poden fer els 
alumnes per orientar el text.  
 
 

ESTRUCTURA DEL 
TEXT 

QUINES PREGUNTES PODRIEN GUIAR EL 
TEXT?  

 
1. TITOL  

 
- Ha de resumir  la idea principal del problema que 
hem discutit 

3. INTRODUCCIÓ 
> Descripció  

 
- Quin és el problema? En què consisteix?  
- Què són les llavors transgèniques?  
 

> Explicació  - Quins són els principals avantatges i 
inconvenients? 
- Quines són les causes de la fam al món?  
 

3.  ARGUMENTACIÓ 
> Tesi   
 
> Justificació  
 
> Contra argumentació  

 
- Quin és el punt de vista sobre aquest problema?  
 
- Quines són les meves raons?  
 
- Quines són les raons dels que creuen el contrari? 
- Què els diria per poder-los convèncer?  
 

4. CONCLUSIÓ - Quines propostes faria per resoldre el problema? 
- Amb quin objectiu?  
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Unitat 5 El Sector II: La deslocalització industrial i la globalització  
 
 

1. EXPLORACIÓ D'IDEES PRÈVIES  
Fixta que reprodueix la seqüència de disseny, fabricació, muntatge i distribució d'un 
producte industrial per introduir la idea de la deslocalització industrial i els efectes 
d'aquest fenòmen econòmic en relació a la classe treballadora.  
Els alumnes formulen a través d'un qüestionari les idees prèvies en relació a aquest 
fenòmen.  
 
 
2. RECERCA D'INFORMACIÓ  
Els alumnes han de cercar a la premas o  a internet informació i notícies d'actualitat 
sobre empreses espanyoles que han decidit traslladar les seves plantes de producció a  
altres països.  
 
La professora orienta en la recerca així com en la tria de la informació.  
Ens interessa la informació escrita en un registre lingüístic assequible per a l'alumnat així 
com informació que copsi l'estat de la qüestió, especialment com afecta als treballadors 
que es queden sense feina i als treballadors dels països on s'ubiquen aquestes fàbriques 
. 
 
3. PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Una vegada s'ha seleccionat, per grups la informació es tracta de cercar quins són els 
avantatges i els inconvenients de la deslocalització industrial tant per als països d�on 
marxen aquestes empreses, com per als països on s'instal.len.  
 
 
4. INVESTIGACIÓ D'UN CAS: L�EXPLOTACIÓ LABORAL DE LA MÀ D'OBRA 

FEMENINA ALS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT 
Participació en el fòrum realitzat per Intermón sobre aquesta qüestió a través d'internet.  
 
 
5. ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT:  
 
En grups de tres els alumnes fan un llistat dels conceptes clau del tema.  
Posen en comú la relació de cada grup i consensuen quins són els conceptes 
fonamentals. 
Individualment defineixen els conceptes clau. 
La professora comprova que apareguin tots els conceptes clau més importants: 
capitalisme, benefici, multinacionals, deslocalització industrial, drets dels treballadors, 
drets humans, sindicats, explotació laboral, globalització.  
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6. ESCENIFICACIÓ D'UNA SITUACIÓ REAL: L�empresa Arolita es trasllada al nord 
d'Àfrica.  

 
1. Es reparteixen els papers dels personatges que intervenen en aquesta 

dramatització.  
 

2. Llegeixen la informació sobre el problema i es preparen el seu paper.  
 

3. Els alumnes escenifiquen al mig de la classe les cinc escenes en que es divideix 
el guió.  

 
4. Finalment es posen en comú els diferents punts de vista sobre el problema així 

com la possibilitat de cercar solucions alternatives.  
 
 
7. TEXT ARGUMENTATIU INDIVIDUAL   
Individualment cadascú redacta un text argumentatiu tenint en compte l'estructura 
establerta en el mapa argumentatiu.  
 
 
8. CORRECCIÓ I PASSAR EL TEXT A WORD 
Corregir el propi text a partir de l'instrument d'autoregulació que recull l�estructura i les 
qualitats del text argumentatiu establertes en la base d'orientació.  
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MATERIAL PER ALS ALUMNES:    ON ES FABRICA UN ORDINADOR? 
 
Observa el dibuix de l´ordinador amb tots els seus components.  
Com qualsevol producte industrial l´ordinador personal que pots tenir a casa segueix un procés des de 
que es dissenya fins que arriba a les nostres mans. Per seguir la pista d´aquest procés tindrem en 
compte quatre fases:  
 

a) El disseny del producte que requereix la investigació i tecnologia  per crear-lo. 
b) La fabricació dels seus components. 
c) El muntatge o acoblament dels diferents components de la màquina. 
d) La distribució dels producte acabat perquè arribi fins a l´usuari final.  

 
a) El disseny del producte 

El nostre ordinador està fet per una empresa multinacional dels E.E.U.U. És en aquest estat on es 
dissenya el producte ja que la tecnologia necessària per a la investigació requereix grans inversions i 
elevats coneixements científics  per a desenvolupar la idea del producte.  

 
b) La fabricació dels components 

Els components que formen part de l´ordinador: el disc dur, la placa base, la disquetera, la memòria, 
etc. es poden fabricar independentment. Els fabricants són també empreses majoritàriament dels 
E.E.U.U. que se situen en altres estats on els costos de producció són menors com per exemple  en el 
sud-est asiàtic (Taiwan, Corea del Sud, Xina, Malàisia, etc.). En aquests estats la mà d´obra és poc 
reivindicativa: treballa moltes hores i en precàries condicions (sense assegurar, sense vacances ni 
jubilació...) i amb uns salaris molt baixos.  
 
La tendència a la deslocalització de la producció industrial fa que les fàbriques, que fins fa poc es 
situaven en estats capitalistes desenvolupats, se situïn en altres estats en vies de desenvolupament, 
de manera que en els primers es produeix un augment de l´atur dels treballadors del sector industrial.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

c) El muntatge  de la màquina 
El procés de muntatge dels components es fa a prop dels mercats de consum d´aquests productes ja 
que interessa que el temps que passa  entre la fabricació de l´ordinador i la seva  venda sigui el més 
curt  possible. D�aquesta manera es redueix el capital que s´ha d´invertir i el risc d� obsolescència 
també. (depreciació dels components com a conseqüència del progrés tècnic).  
 

MONITOR 
Tecnologia: Japó 
Fabricació: Taiwan i Corea S.

TECLAT 
Tecnologia: E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan i Xina 

DISC DUR  
Tecnol: E.E.U.U. i JAPÓ  
Fabric:Corea, Malàisia 

DISQUETERA 
Tecnologia: Taiwan  i Japó  
Fabricació: Taiwan i Xina 

PLACA BASE 
Tecnologia: 
E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan 

MEMÒRIA RAM  
Tecnologia: E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan i Corea S. 

RATOLÍ  
Tecnologia: E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan  i 
Malàisia 

SISTEMAOPERATIU  
Tecnologia: E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan  

PROCESSADOR 
Tecnologia: E.E.U.U.  
Fabricació: Taiwan 
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Pel que fa a l´àmbit europeu  el muntatge dels ordinadors personals de les empreses multinacionals 
més importants es fa a les fàbriques situades a:  

! Escòcia (I.B.M, Unisys, Oki, Canon)  
! Irlanda (I.B.M., Compaq, Hewlett Packard) 
! Alemanya (Compaq) 

La majoria són empreses multinacionals nord-americanes o japoneses. En el camp de la indústria 
informàtica Europa fa anys que va perdre la cursa que actualment lidera E.E.U.U. en la producció i 
venda de productes acabats.  

 
d) La distribució i venda 

És també als E.E.U.U., seu de moltes de les grans empreses multinacionals, on es gestionen els 
processos de marketing i publicitat. La distribució i venda dels productes informàtics es fa, sobretot, 
als estats capitalistes avançats través de distribuïdors majoristes, que compren els ordinadors als 
fabricants i els venen a les botigues o minoristes on podem comprar el nostre PC.  
 
 

                            Principals empreses multinacionals que fabriquen PC�S 
EMPRESA SEU TECNOLOGIA FABRICACIÓ 

COMPONENTS 
MUNTATGE  DISTRIBUCIÓ I VENDA 

I.B.M.  E.E.U.U.  E.E.U.U.  COREA SUD 
MALÀISIA 

ESCÒCIA Estats Units i Canadà 
Unió Europea 
Austràlia 

COMPAQ E.E.U.U.  E.E.U.U.  TAIWAN 
MALÀISIA 
 

IRLANDA 
ALEMANYA 

Estats Units i Canadà 
Unió Europea 

HEWLETT 
PACKARD 

E.E.U.U.  E.E.U.U.  TAIWAN 
XINA 

IRLANDA Estats Units i Canadà 
Unió Europea 

 
OKI 

 
JAPÓ 

 
JAPÓ 

TAIWAN 
XINA 

 Nord Amèrica 
Unió Europea 
Japó 

  
 
 
 
ACTIVITATS D�APRENENTATGE 
 
1. Situa en el planisferi  i pinta de diferents colors: 

- els estats amb tecnologia per crear el PC 
- els estats on es fabriquen els components 
- els estats on majoritàriament es fa la distribució i venda  
 

2. Tot observant el mapa, explica:  
- Quines fases del procés  es realitzen en els estats capitalistes desenvolupats? Per què? 
- Quines fases del procés es realitzen en els estats capitalistes en vies de desenvolupament? Per què? 
- Quines grans àrees del món  queden al marge d´aquest procés? Per què? 
 
3. Explica, a partir de l´exemple de la fabricació d´un ordinador, com afecta la deslocalització 

industrial als obrers de les fàbriques dels estats en vies de desenvolupament? I als obrers dels 
estats capitalistes avançats? 

 
4. I tu, què en penses d�aquest fenomen de la deslocalització industrial? Es beneficiós per l'economia? 
I pels treballadors? I pels consumidors?  
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• ACTIVITAT DE RECERCA I AMPLIACIÓ 
 

! Llegeix aquest breu text  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
! Què té a veure la deslocalització industrial amb el fenomen de la globalització? 
 
! Es tracta de buscar una fotografia, un article de premsa, una notícia, informació d´una 

web�  sobre una notícia d' actualitat que faci referència a la deslocalització industrial  
 

Fes el comentari de la notícia a partir de les pautes que hem expicat a classe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualment parlem de la GLOBALITZACIÓ perquè els hàbits de consum, els productes 
industrials, les competicions esportives, les idees, la moda, la música, etc, han estès 
l´estil de vida propi dels estats capitalistes avançats arreu del món gràcies als mitjans 
de comunicació que han afavorit la creació d´un mercat d´abast mundial per als 
productes de les multinacionals. 



III Part   APLICACIÓ PRÀCTICA  

 122

 
 
 

DISSABTE, 31 DE 
GENER DE 2004  

 

 

 

Fa unes quantes setmanes que se senten molt paraules d'àmbit econòmic com 
'deslocalització', 'multinacional' i 'mundialització' (o 'globalització'). Mirem d'escatir 
què signifiquen aquestes paraules i per què van en boca de tothom.  
 
La primera cosa a dir és que les realitats que designen aquests termes econòmics 
afecten la vida diària de molta gent. De fet, els mitjans de comunicació de casa 
nostra se n'han fet força ressò, sobretot, quan algunes empreses han resolt de 
tancar les fàbriques que tenen al país. A mitjan gener, per exemple, l'empresa 
coreana Samsung va anunciar el tancament de la fàbrica de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental), i pocs dies abans una altra, la Philips, neerlandesa, havia fet 
igual amb la planta de la Garriga (Vallès Oriental).  
 
Com veieu, aquestes empreses no són d'aquí, però hi treballen. Com és això? Doncs 
perquè són multinacionals, que vol dir que disposen de filials en alguns països, pocs 
o molts, de tot el món.  
 
Sigui com sigui, el tancament d'aquestes fàbriques tindrà repercussions econòmiques 
molt negatives, sobretot perquè molta gent perdrà la feina. Ara, aquests tancaments 
no afecten el nostre país i prou, sinó molts més d'Occident, sobretot d'Europa.  
 
La majoria de vegades, tanmateix, aquestes empreses no tanquen pas, ans es 
traslladen a un altre país, generalment menys desenvolupat. És això que 
s'anomena... 'deslocalització'.  

 

LA DESLOCALITZACIO INDUSTRIAL I LA GLOBALITZACIÓ DE L�ECONOMIA 

 

 

                                                                 + Philips i Samsung han resolt de tancar les fàbriques que tenen al Vallès. 

Bàsicament, la deslocalització respon a l'ambició de les empreses multinacionals 
d'augmentar els beneficis; dit amb unes altres paraules: volen fer més diners. Vet 
aquí per què aquestes empreses se'n van sovint als països on els materials i la mà 
d'obra són més barats. I, és clar, si han de pagar menys als treballadors, els 
guanys que fan són més elevats. Vegem-ne un exemple. La multinacional Samsung 
traslladarà la producció de les fàbriques de Palau-solità i Plegamans i de la Gran 
Bretanya a Eslovàquia, entre més raons perquè en aquest país de l'Europa central 
els sous dels treballadors són més baixos que no pas a l'Europa occidental.  
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També hi ha multinacionals que malden per instal·lar-se a la Xina, on els costos  

 
 

+ Les crítiques del moviment antimundialització s'adrecen a organismes 
internacionals com el Fons Monetari Internacional 

 

 

 

La deslocalització és una de les conseqüències d'un fenomen de gran abast: la 
mundialització. El mot 'mundialització' s'empra per designar la transformació que ha 
sofert el sistema capitalista aquests darrers vint anys, amb la supressió de les 
barreres duaneres, la intensificació de les relacions econòmiques entre països, i la 
lliure circulació de béns, serveis i individus; una transformació afavorida per la 
revolució dels transports i de les telecomunicacions, que, alhora, han permès 
d'acostar gent i idees separades per milers de quilòmetres de distància. En tot això, 
és clar, l'invent d'internet hi ha tingut un paper molt important. 

 

 

 

En aquest procés de mundialització les multinacionals s'han instal·lat allà on han cregut 
oportú, i on sovint han estat rebudes amb els braços oberts, perquè, com és sabut, les 
multinacionals proporcionen llocs de feina. Tot i amb això, a la pràctica la mundialització 
beneficia, d'una manera molt unidireccional, l'Occident. Per exemple, Europa pot vendre 
els productes agrícoles i manufacturats propis als països en vies de desenvolupament, però 
aquests no poden pas fer igual. Per què? Doncs perquè Europa té unes barreres duaneres 
que graven els productes forans amb impostos sovint molt elevats. I si barra el pas als 
productes agrícoles, també el barra als individus, que no poden emigrar lliurement a 
Europa. 
 

 
 
 
 
 
 
http://www.edu365.com/diariescola/ 
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Font: dossier Pa i Roses (Intermón-Oxfam)  
 
 
L´empresa AROLITA S.A es trasllada al Nord d´Àfrica  
 
 

- Si aquests empreses no s�instal·lessin en països en vies de desenvolupament quina seria la 
situació de la Rosalie? Hauria pogut anar a escola?  
 
- Per la població d'aquests països és millor o pitjor que s�instal·lin les fàbriques de les 
multinacionals?  
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L�empresa AROLITA, S.A. es trasllada al Nord d'Àfrica 
 

 
L´empresa Arolita que fabrica materials per a la construcció es va 
crear al Vallès al 1945 i, en aquella època, donava feina al 40 % de 
la població activa de la comarca. Per això el Vallès es convertí en 
un centre d' atracció per immigrants d' altres indrets de l�estat 
espanyol que volien millorar la seva situació econòmica i les seves 
condicions de vida.  
 
Sabem que al 1950 el salari d' un obrer especialitzat era de 3.500 
pessetes al mes i que la jornada de treball era de 11 hores diàries 
i, a més, les condicions de treball eren dures: es requeria molt 
esforç físic, resistir moltes hores dret, amb soroll, humitat... 

 
Durant els anys de la dictadura franquista el moviment obrer s'organitzà per demanar 
millores salarials i també en les condicions de treball: reducció de la jornada laboral, 
vacances, jubilació, subsidi per malaltia i d' atur... Millores que s'aconseguiren molt lentament 
i amb grans sacrificis per part de la classe treballadora.  
 
Amb l�arribada de la democràcia, cap a l'any 1976, el sou dels treballadors era de 25.000 
pessetes al mes i la jornada de treball s'establí en 9 hores. No fou fins aleshores que 
s'iniciaren investigacions per saber quina estranya malaltia afectava els treballadors d' 
aquella empresa, fins que es va descobrir que un dels materials amb el que es treballava 
deixava residus en els pulmons al respirar-ne la pols que desprenia i per això els afectats 
acabaven morint d' insuficiència respiratòria. Les mesures de prevenció dels riscos laborals 
s'enduriren per garantir la salut dels treballadors.  
 
L�administració del nou règim democràtic endurí les lleis de protecció del medi ambient i 
l�empresa ja no podia llençar els residus industrials a la riera del poble; els havia de reciclar, 
la qual cosa representà una despesa afegida. També s'incrementaren els impostos ja que 
l'estat democràtic heretà del franquisme un país sense els serveis més bàsics: mancaven 
escoles, ambulatoris, carreteres, i fins i tot en molts barris no hi havia llum ni aigua corrent. 
Els costos de la modernització del país per garantir unes millors condicions de vida i impulsar 
el creixement econòmic s'hagueren de finançar a través de l�esforç humà i econòmic dels 
ciutadans i també del sector empresarial, amb l'augment dels impostos.  
 
Fou cap a l'inici de la dècada dels anys 90 que l'empresa va anar desmuntant les plantes de 
fabricació de certs  productes que es traslladaren progressivament a estats del Nord d' 
Àfrica, estats molt poc industrialitzats que acolliren de bon grat empreses que creaven llocs 
de treball.  
 
Els obrers contractats en aquests països treballaven per la meitat del salari i en unes 
condicions més dures: 10 hores diàries, sense vacances ni seguretat social que els garantís 
atenció mèdica, pensions per a la vellesa o cobrar l'atur si els acomiadaven. A l'empresa 
tampoc calia pagar tants impostos a l'estat i no existia cap normativa que obligués  a reciclar 
els residus. És clar, l'empresa assolia uns beneficis més grans amb els quals podia pagar 
l'acomiadament dels treballadors del Vallès poc a poc, que es jubilaven anticipadament o bé 
cobraven l'atur. Tot i que el procés de trasllat de l'empresa i el transport de les matèries 
primeres i els productes acabats als mercats de destí, representà un cost molt elevat, sortia 
més a compte el trasllat de l�empresa a un país subdesenvolupat.  
 
 A principis del segle XXI l'empresa  va acabar de desmantellar les instal·lacions industrials  i 
es va vendre els terrenys a una gran empresa immobiliària que, amb el temps, va construir-hi 
més de dues mil vivendes.  
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DRAMATITZACIÓ 
 
Es demanarà que voluntàriament un grup d' alumnes vulgui 
representar el paper dels protagonistes d' aquesta història i 
elaboraran un guió. Es tracta de que tots participin.  
 
 
 

 
 
 
 
PERSONATGES:  
 

- Principals socis capitalistes (3) 
- Director general (1)  
- Representant sindical (1)  
- Treballadors i treballadores (15)  
- President del govern argelià (1)  
 

 
      Personatges  

 
                                    Argument  

Escena 1 Director general  
Tres socis capitalistes 
més importants.  

En una reunió els principals socis capitalistes de l'empresa i 
el director generaldecideixen tancar la fàbrica i traslladar-la a 
un altre país.  
Discuteixen sobre les raons per les quals prenen aquesta 
decisió. 
  

Escena 2  Director general  
Representant Sindical 
dels treballadors  

El director de l'empresa Arolita comunica la decisió al 
representat sindical dels treballadors i proposa jubilar 
anticipadament els treballadors a partir de 60 anys i 
indemnitzar la resta.  
 

Escena 3  Representant sindical  
Treballadors de la 
fàbrica  

El representant sindical  convoca una assamblea de tots els 
treballadors per comunicar la decissió d�acomiadar els 
treballadors. Cal discutir les propostes de la direcció i fer 
contrapropostes més favorables pels treballadors . 
 

Escena 4  Director General 
President d' Argèlia 

El director general d' Arolita exposa al president del govern 
d�Argèlia  les condicions que exigeix per instal.lar les seves 
fàbriques al país: mà obra barata i poc reivindicativa, lleis 
tolerants respecte al medi ambient i pocs impostos.  
 

Escena 5  
 

Cap de personal de la 
nova fàbrica 
 
Treballadors d'Argèlia 

A la capital d'Argèlia ha corregut la veu que s'instal.la una 
fàbrica de material de construcció i la gent es posa a fer cua 
la porta per registrar-se a la llista per demanar feina.  
El cap de personal els entrevista, proposa les condicions  
treball i selecciona o descarta la gent.  
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TEXT D�OPINIÓ PER PUBLICAR ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
 

1. Els alumnes per parelles discuteixen quina estructura ha de tenir el text i 
quines preguntes poden guiar-lo:  

2. Es fa una posta en comú a la pissarra  
3. Es pacta l'estructura així com les preguntes que guien el text.  

 
 

ESTRUCTURA DEL TEXT QUINES PREGUNTES PODRIEN GUIAR EL TEXT? 
 
1. TITOL  

 
- Ha de resumir  la idea principal del problema que 
hem discutit 

2. INTRODUCCIÓ 
> Descripció  

 
- Quin és el problema? En què consisteix?  
 
 

> Explicació  - Per què les empreses es traslladen cap a països en 
vies de desenvolupament?  
- Quines conseqüències té per als països d�on 
marxen? I pels països on s'instal.len?  
 

3.  ARGUMENTACIÓ 
> Tesi   
 
> Justificació  
 
> Contra argumentació  

 
- Quin és el punt de vista sobre aquest problema?  
 
- Quines són les raons que el justifiquen?  
 
- Quines són les raons dels que creuen el contrari?  
- Què els diria per poder-los convèncer?  
 

4. CONCLUSIÓ - Quines propostes faria per resoldre el problema?  
- Amb quin objectiu?  
 

 
 

Redacció del text individual (preferentment escrit amb Word  i 
passant el corrector ortogràfic) En el text han d�aparèixer els conceptes clau 
del tema. Assenyala�ls  amb negreta.  

 
 
 



III Part   APLICACIÓ PRÀCTICA  

 128

 
Unitat 6 El Sector III:  EL SECTOR DELS SERVEIS 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
1. Elaborar entre tots una definició a partir de les imatges de la introducció del llibre de text.  
 
Conjunt de totes les activitats econòmiques que no produeixen béns materials de 
manera directa.Agrupa un conjunt d´activitats molt diverses que es poden dividir en 
dos grans grups : 
 
 
SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS A LES EMPRESES I A LA 

PRODUCCIÓ 
# COMERÇ AL DETALL  

 
# TRANSPORT I DISTRIBUICIÓ DE 

MERCADERIES  
# SERVEI DOMÈSTIC 

 
# COMERÇ EXTERIOR O INTERIOR  

 
# HOSTELERIA I TURISME 

 
# ADMINISTRACIÓ D�EMPRESA 

# MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 

# SERVEIS CULTURALS 
 

# ALTRES SERVEIS A EMPRESES  
- Publicitat i marketing 
- Disseny 
- Relacions Públiques 

# SERVEIS PER L´OCI I EL LLEURE 
- Cinema, teatre 
- Esport 
- Música  

# ESTÈTICA I IMATGE CORPORAL 
 

# ACTIVITATS FINANCERES 
- Banca 
- Borsa 
- Assegurances 
- Immobiliàries  

# SERVEIS PÚBLICS O PRIVATS: 
- Sanitat 
- Justícia 
- Educació 
- Política  
- Seguretat  
- Transports 
- Exèrcit  
- Administració pública  

 

# MITJANS DE COMUNICACIO 
- Telefonia 
- Ràdio, TV, Premsa 

 

 
 

- Segons qui gestiona aquests serveis parlem de: 
 

• SERVEIS PÚBLICS : Quan l�estat és el responsable de crear-los i mantenir-
los i així garanteix que tots els ciutadans puguin disposar dels serveis bàsics : 
Transports públics, ensenyament, seguretat social, serveis de seguretat,�  
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• SERVEIS PRIVATS: Pertanyen i són gestionats per empreses o persones 
particulars. Solen crear-se quan l'Estat no pot o no vol cobrir una part de la 
demanda d' aquests serveis  

 
 

- EL SECTOR QUATERNARI O TERCIARI SUPERIOR  
 

Inclou totes aquelles activitats o serveis que requereixen tasques més complexes 
com: pensar, investigar, projectar i prendre decisions, per les quals cal tenir un nivell 
de formació molt elevat. Per exemple: Directius d' empreses, Caps de l'administració, 
intel.lectuals, científics, artistes,...  

 
 

- El % de població que treballa en el sector terciari és un bon indicador del nivell de 
benestar d' una societat. Com més serveis disposi la població millor serà la seva 
qualitat de vida i l'economia tindrà un grau elevat de desenvolupament.  
Per exemple:  
       SECTOR I         SECTOR II        SECTOR III   (Anuari EL PAIS 
1995) 
 França  3%  29%  68% 
 Laos   58%  18%  24% 
 Espanya 5%  34%  61% 
 Índia  32%  28%  40% 
  

 
Són excepcions aquells països subdesenvolupats on el sector terciari apareix molt alt 
com a resultat d' un poderós exèrcit (una dictadura) o una majoria de població 
marginal que exerceix tasques de baixa qualitat: transportista, limpiabotes, venedor 
ambulant... 
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TREBALL EN GRUP  
 
1. Els alumnes formen grups de 3 i fan la recerca sobre un problema relacionat amb el sector    
terciari:  
 
# El comerç: Una gran superfície comercial o la petita botiga? 
# Els mitjans de transport: Els transports públics o el transport privat? 
# Els mitjans de comunicació de masses: Manipulació o Objectivitat?  
# El turisme i el lleure: entretenir o conèixer i aprendre? 
 
 

2. Cada grup haurà de planificar el procés per 
- Obtenir la informació  
- Exposar la informació comprensivament   
- Interpretar la informació a la llum del coneixement  
 
Mitjançant la formulació de les preguntes necessàries que han de guiar el procés. 
 
 
 
 
Quin és el problema, situació, fet o fenòmen que anem a estudiar?  

 
1. OBTENIR I 
EXPOSAR LA 
INFORMACIÓ  

2. COMPRENDRE LA INFORMACIÓ  
 
 

3. INTERPRETAR LA 
INFORMACIÓ 

Descripció  Explicació  Justificació  Argumentació  
Quin és el 
problema? 
En què 
consisteix?  
 
 
 

Explica per què passa?  
Quins diferents tipus de 
causes intervenen?  
Quines conseqüències 
té? 
A quins col.lectius o 
grups humans afecta?  

En quines teories o 
coneixements es 
fonamenta? 
Amb quina problemàtica 
més global té a veure? 
Quines són les causes 
profundes  

Què en penseu? 
Quines raons justifiquen 
el vostre punt de vista?  
Quines solucions o 
alternatives proposeu?  
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3. Com que hi haurà dos grups que treballaran el mateix tema caldrà que contrastin les 
preguntes que han fet i valorin si se�n poden afegir o bé se n´han de treure i seleccionaran i 
ordenaran les preguntes de cada fase del procés que considerin pertinents i rellevants. Es 
gravarà la discussió de cada grup per analitzar el procés que segueixen .  
 
4. Fonts d' informació 
Les professores guiaran els grups en la recerca i utilització de les fonts d' informació que 
siguin més adients per a cada tema: Enquesta, recerca bibliogràfica, premsa... 
 
5. Cada grup redactarà el seu treball   en base a les preguntes  que el grup ha establert i que 
tindran la funció de guiar el text.  
 
6. S�exposarà el treball davant de la classe i  es demanarà que la resta de l'alumnat 
argumenti quin és el seu punt de vista davant de cada situació o problema.  

 
 
 
 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES:  
 
MANIPULACIÓ                   OBJECTIVITAT  
 
LA PREMSA I LA TELEVISIÓ  
 
 CONTINGUTS 
 
# Els fenòmens mediàtics 
# Es manipula la informació? 
# El dret a la informació 
# El pluralisme informatiu 
# L'espectacle televisiu i els fenòmens mediàtics  
# Els índexs d' audiència  
# L�actitud crítica  
# ... 

 
 
 FONTS D' INFORMACIÓ  
 
# Fonts bibliogràfiques:  

- Enciclopèdia temàtica PROA Volum 8 pàg 12, 20-21, 82-83, 114-115, 398 
- Redes. Pàg 292  
- Notícies de premsa  

 
 
# Fonts directes:  

- Enquesta 
- Entrevista  
- Treball de camp: A partir de diferents cadenes de TV analitzar la programació i 

classificar-la segons siguin: informatius, documentals, pel.lícules, culebrons, 
debats, concursos, noticiaris rosa,... comprovar el temps de de dedicació i la 
valoració de la seva qualitat.  

 
 
# Internet: Cercar pàgines web relacionades amb el tema.  
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EL COMERÇ:  
UNA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL                   LA PETITA BOTIGA? 
 
 
CONTINGUTS 
 
# El comerç a la ciutat contemporània  
# El comerç interior 
# Els punts de venda  
# De la tenda del barri al centre comercial  
# ... 

 
 
FONTS D' INFORMACIÓ  
 
# Fonts bibliogràfiques  

- Geografia universal Vol 2 pàg. 388-391 
- Enciclopèdia temàtica Proa vol. 3 pàg. 200-201 
- Redes pàg. 289 
- Articles de premsa  

 
 
# Fonts directes  

- Entrevista 
- Enquesta 
- Estadística 
-  

 
# Internet. Pàgines web relacionades amb el tema  
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ELS MITJANS DE TRANSPORT DE VIATGERS 
EL TRANSPORT PÚBLIC                      TRANSPORT PRIVAT  
 
 
CONTINGUTS 
 
# Tipus de transport 
# Els sistemes innovadors del transport públic  
#  

 
 
 
FONTS D' INFORMACIÓ  
 
# Fonts bibliogràfiques  

- Enciclopèdia temàtica Proa vol. 3 pàg. 210-223 
- La Vanguardia. Claves del siglo XXI Pàg. 54-57 
- Notícies de premsa  

 
 
# Fonts directes  

- Entrevista 
- Enquesta 
- Estadística 
-  

 
# Internet: pàgines web relacionades amb el tema  
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EL TURISME, L'OCI I EL LLEURE 
ENTRETENIR                      CONÈIXER 
 
 
CONTINGUTS 
 
# El turisme, fenomen de masses 
# Tipus de turisme: sol i platja, cultural, rural... 
# L'oci: un valor del nostre temps 
# El repte d�unir formació i oci 
# ... 

 
 
FONTS D' INFORMACIÓ  
 
# Fonts bibliogràfiques  

- Enciclopèdia temàtica Proa vol. 3 pàg. 203-209 
- La Vanguardia. Claves del siglo XXI Pàg. 205-209 
- Escanner  
- Notícies de premsa  

 
 
# Fonts directes  

- Entrevista 
- Enquesta 
- Estadística 
-  

 
# Internet: pàgines web relacionades amb el tema  
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MATERIALS PER A LA TUTORIA 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Els materials i propostes didàctiques que es presenten a continuació intenten 
complementar la programació del Pla d'Acció Tutorial que la Comissió Pedagògica del 
centre ha elaborat per al 3r curs d'ESO.  L�objectiu d�ampliar determinades propostes 
respon a la intenció de complementar des de la tutoria grupal l'objectiu d�aquesta recerca: 
ensenyar a pensar sobre els fets de l'actualitat per formar un pensament social i crític en 
l'alumnat de secundària.  
 
La tutoria grupal proporciona un marc més adequat per treballar i ampliar determinades 
propostes atès que l'alumnat percep aquest context d'una manera més distesa i espontània. 
En la tutoria no hi ha la pressió de �la nota� ni de l'avaluació entesa com la necessitat des 
superar uns controls. Per altra banda, l'alumnat està més receptiu a participar i tractar 
temes que estan més relacionats amb les seves inquietuds, interessos i preocupacions.  
 
En el primer trimestre la tutora va optar per treballar la proposta didàctica del professor 
Manuel Segura1 amb dos objectius:  
 

- Conduir els alumnes cap a actituds i comportaments més assertius per tal de 
reaccionar davant els problemes amb valentia, dient el què un pensa sense perdre 
el respecte als que pensen d´una altra manera. Indirectament, la intenció era facilitar 
la participació de l'alumnat en els debats fomentant actituds de respecte. 

 
- Treballar els cinc pensaments o habilitats cognitives que faciliten el 

desenvolupament del pensament social i crític:  
 

a) El pensament causal: o capacitat per determinar l'origen o causa d'un problema. 
 
b) El pensament alternatiu: o capacitat d'imaginar el major nombre possible de 

solucions a un problema determinat. 
 
c) El pensament conseqüèncial o capacitat de preveure les conseqüències del que 

es diu o es fa.  
 
d) El pensament de perspectiva o capacitat d'empatia: posar-se en lloc de l'altre i 

pensar com es pot sentir davant d'un problema o una situació controvertida.  
 
e) El pensament de mitjans-fins o capacitat de marcar-se objectius per assolir una 

fita.  
 
                                                 
1 Arcas, M., Expósito, J.R. i Segura, M. �Habilitats cognitives, valors morals, habilitats socials�. Programa 
de competència social. E.S.O. 2n cicle. Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
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TOTHOM VOL QUE LES COSES A LA VIDA LI VAGIN BÉ.  
 
A TOTS ENS AGRADA SER VALORATS PELS DEMÉS, QUE ENS 
FELICITIN, TENIR AMICS,� 
 
A GAIREBÉ TOTES LES PERSONES ELS PLAU AGRADAR ALS ALTRES.  
 
 
 
DE TOT AIXÒ SE�N DIU �  
 
 
 

   TENIR COMPETÈNCIA SOCIAL    
 
Vol dir:   

 
TENIR CAPACITAT DE RELACIONAR-SE BÉ AMB ELS ALTRES  

 
 
 
Aquesta no és una tasca fàcil. Per aconseguir-ho s�ha de procurar: 
 

Donar les gràcies  
Saber escoltar 
Saber demanar un favor 
Elogiar el que està ben fet 
Saber demanar disculpes per una cosa mal feta 
Saber dir que no 
Saber presentar una queixa 
Posar-se d'acord 
Acceptar una crítica 
No tenir por del ridícul... 
�Posar-se a la pell de l'altre� 
 
 

Totes aquestes conductes requereixen dir o fer allò que un pensa sincerament, posant 
per davant el que sembla més just però sense faltar als drets dels altres.  
Per aconseguir-ho cal molta sinceritat i molta valentia.  
 
Són conductes que s'aprenen a partir dels models i dels exemples que tenim al nostre 
entorn: els adults, els pares, els mestres, els personatges de la televisió, els amics... de 
vegades ens poden proporcionar bons o mals exemples que tendim a copiar.  
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Per això abans d'actuar és bo reflexionar-hi conjuntament i entre tots escollir quins 
són aquells exemples que ens proporcionen bons models que ens ajudaran a tenir més 
èxit i a que a la vida ens vagi més bé.  
 
Per això us proposem treballar algunes d'aquestes competències socials:  
 
 
 
 

             SABER PRESENTAR UNA QUEIXA  
 

1. Llegir alguns exemples de les queixes formulades pels alumnes:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senyor director:  
La meva queixa és aue en tots els cursos han tingut un crèdit variable 
d' esport o de ball.  
Nosaltres, els alumnes que hem començat 3r d' ESO no hem tingut 
cap any un crèdit variable d' aquest tipus.  
Si us plau, si fos possible, vostè i l'equip directiu mirin si pot ser per 
aquest curs millor, i si no a veure si pot ser per l'any vinent.  
Gràcies.  
Atentament,  

Senyor professor de� 
Li dirigeixo aquesta queixa  perquè no estic d´acord amb amb la nota de preavaluació de la 
seva assignatura. Aquest tema que li comentaré va començar fa una o dues setmanes quan vaig 
estar malalt. D'això tinc justificants que poden demostrar que tinc el mateix dret que tothom 
de poder fer l'examen per tal de poder aprovar la preavaluació.  
Quan vaig venir a classe els companys em van dir que havien fet un examen sorpresa i jo vaig 
demanar si el podia fer. A més també havia lliurat un plànol i diu que m' ha posat una nota d' un 
5 previsible perquè li vaig lliurar tard. Si hagués fet aquest examen possiblement hagués 
aprovat la seva assignatura per la preavaluació.  
M'agradaria que s' ho mirés amb tranquil·litat i fes un raonament.  
Gràcies.  
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2. Esbrinar quina estructura té una queixa:  
 
! A QUI VA ADREÇADA 
!  
!  
!  

 
 
3. En quin to està formulada? 
- prec o súplica 
-  
-  
-  
-                         
 
4. Quina finalitat té? 
-  denunciar un fet  
- 
-  
-                                     
 
 

 
 

5. REPRESENTACIÓ D'UNA SITUACIÓ  
 
Per exemple, la situació representada en la segona queixa.  
Un alumne fa de professor i un altre d'alumne.  
L'alumne entra al despatx del professor i li exposa la reclamació.  
 
 

-  
-  
- 

Raons de 
l'alumne: 

- 
 
 

-  
- 
- 

Raons del 
professor:  

- 
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6. CRÍTICA CONSTRUCTIVA  
 

- Valorar les possibles sol.lucions al problema i ordenar-les segons siguin més o 
menys desitjables.  

 
-  
-   
- 

Possibles 
sol.lucions al 
problema:  

-  
 
 

- Valorar l'actitud del professor i de l'alumne 
 

 
- quina és l'actitud o el to més adequat per presentar una queixa? 

 
 
 

 
 
 
 
 
7. Llegir les cartes al director del periòdic de l'estudiant i analitzar l'estructura 
 
 
8. Redactar una carta al director pel diari tenint en compte l'estructura que hem 
establert.  
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LA NOSTRA ACTITUD DAVANT UN CONFLICTE... 
 

 
 
 

1. Escriu un conte relacionat amb aquest dibuix 
 
2. Pensa en algun problema que hagis tingut ara fa poc (amb els teus pares, 

germans, amics, professors,...) Com ha acabat? S�ha pogut resoldre? Com? 
 

3. Quina creus que hagués estat la millor forma de resoldre�l? 
 

4. Quines regles  bàsiques creus que cal tenir en compte per resoldre un 
conflicte entre persones de la manera més satisfactòria possible per ambdues 
bandes.  
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LA NOTÍCIA 

 
La notícia és un relat, una narració d�un esdeveniment recent. Les notícies ens informen dels fets de 
l�actualitat que esdevenen arreu del món.  
 
Quan llegim les notícies ens assabentem d'un fet o esdeveniment que té a veure amb una situació o 
una problemàtica més àmplia. El contingut de les notícies  ens ajuda a entendre millor el món on 
vivim i a elaborar les nostres pròpies opinions sobre els esdeveniments de l'actualitat.  
 
 

1. Busca una notícia d�un  diari o una revista relacionada amb el tema que estem estudiant.  
2. Retalla-la i enganxa-la en un full, indicant de quin diari o revista l'has obtingut i en quina data 

s' ha publicat.  
3. Llegeix la notícia amb atenció i subratlla les idees més importants.  
4. Busca el significat de les paraules que no entenguis.  

 
 
 
A. COMPRENSIÓ  

 
Per tenir una bona comprensió del contingut de la  notícia va bé utilitzar aquestes preguntes:  
 
 

QUÈ?   Explica breument el fet o esdeveniment que ha succeït 

ON?   Indica el llloc o espai on ha tingut lloc el fet o esdeveniment 

QUAN? Indica el moment o temps en què s�ha produït el fet 

QUI?  Assenyala qui són els protagonistes del fet 

COM?  Explica de quina forma o manera ha esdevingut el fet 

PER QUÈ?  Explica les causes que han provocat el fet i també les possibles 

conseqüències que pot tenir. 

(Segons el contingut de la notícia no sempre et serviran totes però les que tens indicades amb 
negreta són les més importants).  
 
 

Amb aquesta informació fes per escrit el resum del contingut.  
 
 
 

B. INTERPRETACIÓ 
 
Per fer la interpretació hem de relacionar el tema de què tracta la notícia amb el  
tema que estem estudiant i per tant, hem de fer ús dels coneixements que hem après sobre el tema 
per poder donar la nostra opinió.  
 

De què tracta el tema que hem estudiat? 

Quina relació té el contingut de la notícia amb el tema que hem estudiat? 

I tu que en penses? 

Quines raons recolzen la teva opinió? 

 
  Amb aquesta informació redacta un text interpretatiu on al final exposis el teu 

punt de vista argumentat a mode de conclusió. 
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ANALITZEM UN PROBLEMA LOCAL I ACTUEM! 
 
 
Els alumnes han de proposar un problema un problema actual que afecti la seva ciutat, 
barri o municipi.  
 
A proposta dels alumnes de 3r B s�ha escollit un problema urbanístic de Cerdanyola del 
Vallès 
 
 

 
 1. En primer lloc es tracta de buscar informació sobre el 
centre direccional i la via verda.  (premsa local, premsa 
estatal, pàgines web, cartells, tríptics, entitats 
ecologistes, fotografies, ...) 
 
2. Un grup d'alumnes ha contactat amb un grup 
ecologista (PAS) i ens ha guiat in situ pels terrenys on 
s'ha de construir el centre direccional i el territori que 
quedarà com a  Via verda i ens ha exposat les raons per 
les quals consideren que la via verda és insuficient.  
 
A classe hem discutit les raons a favor i en contra del 
centre direccional a partir de les fonts d�informació 
obtingudes.  

 
 
TEXT D�OPINIÓ PER PUBLICAR ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS LOCALS 
 
Finalment es tracta de redactar un text d'opinió per publicar a la premsa local.  
 
ESTRUCTURA DEL TEXT:  

 
 
1. TITOL 
 
2. INTRODUCCIÓ:  
- Quin és el problema? 
 
3. INTERPRETACIÓ/ARGUMENTACIÓ 
-  Quina és la nostra opinió? 
-  Quines són les nostres raons?  
-  Com podem rebatre el punt de vista contrari? 
 
4. CONCLUSIÓ 
- Perquè és necessari planificar els barris o les ciutats? 
 
 
 
Redacció del text per parelles i síntesi per publicar  
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ELS CONFLICTES AL MÓN...        TAMBÉ PRENEM POSTURA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aquest vespre mireu un telenotícies i escolliu una notícia d'actualitat que estigui 
relacionada amb un problema a escala mundial.  

 
2. Investiguem de què tracta aquest problema. On passa? En què consisteix? Quines són 

les seves causes i conseqüències? A qui afecta?  
 

3. Quina és la teva opinió sobre el problema? Quines raons justifiquen el teu punt de 
vista? Quines solucions pots plantejar?  

 
 

Recorda quina és l´estructura del text argumentatiu que hem treballat al llarg del curs, i 
llueix-t�hi que aquest és el darrer!!! 
 
 

1. Títol 
 
2. Descripció i Explicació del problema  
 
3. Interpretació:   - Què en penses de les desigualtats entre països del món? 
      - Quines raons justifiquen el teu punt de vista? 
 
5. Argumentació:    - Què diries als que s'aprofiten d'aquesta situació de desigualtat. 
    (Sigues prou hàbil com per fer-los canviar d'opinió) 
 
6. Conclusió     - Quines propostes o solucions proposaries que siguin viables? 
          Resumeix la idea central del teu text.  
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LA PUBLICITAT I ELS ANUNCIS 
 

 
La publicitat és un fenomen dels 
nostres temps que impregna la nostra 
vida quotidiana des de que ens llevem 
fins que ens n´anem a dormir: 
Propaganda a la tele, a les tanques 
publicitàries del carrer, a la bústia, per 
telèfon, per internet... 
 

 
Si bé molta gent la critica, no hi ha dubte que té una gran capacitat informativa, 
creativa i fins i tot manipuladora. 

 
 
PERÒ ... QUÈ ÉS LA PUBLICITAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�La publicitat és un mitjà de comunicació que serveix per informar els consumidors dels avantatges d'un
determinat producte o servei anunciat pel seu fabricant.  
 
Des d�aquest punt de vista sembla que la publicitat ajuda al consumidor a prendre millor les seves
decisions quan ha de comprar un producte. Així qualsevol consumidor, mirant els espots televisius, pot
conèixer les característiques d'alguns dels productes que hi ha a la venda i gaudir d'una bona informació
quan en vulgui comprar un.  
 
Però ens podem preguntar si això  que, en principi, sembla lògic i senzill és realment cert.  
 
La publicitat fa arribar un missatge, a un grup de consumidors prèviament escollit, perquè comprin un
producte o per mantenir la seva clientela.  
 
Abans d'organitzar una campanya publicitària per llançar o reforçar un producte al mercat , les empreses
comercials seleccionen molt bé el públic a qui s'adreça el producte.   
 
L�objectiu final de la publicitat és aconseguir que es compleixi aquesta fórmula màgica:  
 
- ATENCIÓ: Aconseguir cridar l'atenció al consumidor. 
 
- INTERÈS: Despertar el seu interès. 
 
- DESIG: Provocar-li atracció. 
 
- ADQUISICIÓ: Aconseguir que finalment adquireixi el producte.  
 
�Parlem d'anuncis� Aurora Maquinay i Pomés 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya�.  
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La publicitat té una gran càrrega argumentativa en el sentit que pretén convèncer el 
destinatari, de manera que si volem escollir amb llibertat convé descobrir quins 
missatges ocults hi ha al darrera.   
 
Vivim en una societat de consum que ens vol convèncer que serem més feliços si 
conduïm tal cotxe, o bé que serem més atractius  si mengem productes light... Són 
arguments que encobreixen la raó de fons: vendre més per guanyar més.  
 
La publicitat mou mils de milions d�euros. Les grans companyies de publicitat són 
empreses molt importants i les empreses industrials i de serveis s'arrisquen a invertir-hi 
molts diners.  
 
Així doncs, ens proposem aprendre a descobrir quins són els missatges que hi ha 
darrera un anunci publicitari.  
 
 
 
1. Seguint les pautes d�anàlis que us proposem feu el comentari d'aquests anuncis:  

 
SOBERANO:  
es cosa de hombres! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauta d�anàlisi d�un anunci gràfic: 
 
> Tipus de producte:  
 
> Marca:  
 
> Descripció dels elements de la imatge: 

- Tipus d�elements 
- Composició 
- Situació de cada element 
- Colors que destaquen  

 
> Text de l�anunci:  

- Eslogan 
- Logotip  

Interpretació: 
 
- Quin significat tenen els elements dela 
imatge? 
 
- Quina relació hi ha entre la imatge i el 
text? 
 
- A quin tipus de públic s�adreça?  
 
- Quins recursos s�empren per persuadir al 
consumidor? 
 
- Quins valors  transmet?  
 
- En destacaries algun de negatiu? Quins?  
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2. Trieu cinc anuncis de diferents productes d�una revista o diari. Retalleu-los, 
enganxeu-los en un full i feu-ne l'anàlisi seguint les pautes que us proposem:  

 
 
 

3. Agrupeu-vos de tres en tres de manera que cada grup s'especialitzi en el comentari 
de determinats productes:  

 
- Anuncis de roba de vestir: 
- Anuncis de productes d'alimentació 
- Anuncis de cotxes:  
- Anuncis d�electrodomèstics:  
- Anuncis de joguines:  

 
I poseu en comú l'anàlisi que cadascú n´ha fet. Quins elements en comú heu trobat? 
Exposeu les vostres conclusions a tot el grup.  
 
 
 
4. Imagineu que sou publicistes i una empresa de cosmètica us encarrega fer un 

anunci per sobre un perfum que vol llençar per la campanya nadalenca. L'anunci es 
difondrà a través de les tanques publicitàries de les ciutats més importants de 
l'estat.  

 
 Dissenyeu l'anunci tenint en compte la pauta d�anàlisi que hem utilitzat. 
 
 Comenteu als vostres companys quins elements heu tingut en compte.  
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 3. ANÀLISI DE LES PRODUCCIONS DE L�ALUMNAT 
 
En l�anàlisi de les produccions orals i escrites de l´alumnat es tracta, en primer lloc, de 
comprovar fins a quin punt els alumnes es posicionen davant els problemes i situacions que 
s�han treballat a l'aula, tot elaborant un punt de vista propi, ben fonamentat en els 
coneixements apresos.  
 
En segon lloc, es pretén comprovar si el pensament que s�elabora no és un pensament 
dogmàtic ni únic, sinó un pensament més obert que admet la pluralitat d�idees i punts de 
vista.  
 
En tercer lloc, comprovar si el pensament manifesta un cert compromís social en la mesura 
que aporta solucions i propostes vàlides per a creure que hi ha alternatives possibles als 
problemes del nostre món.  
 
Els materials recollits són molt abundants, de manera que la selecció dels materials per a 
ser analitzats respon als criteris següents:  
 

1. Les propostes didàctiques dissenyades s'han experimentat amb tres grups de 3r d' 
ESO, dels quals s�analitzen les produccions orals i escrites del grup de 3r B, atès 
que: 

- La professora és també la tutora d�aquest grup i la recerca pretén treballar 
l'argumentació tant des de l'àrea curricular de les ciències socials com des 
de la tutoria grupal.  

- El clima i la bona relació interpersonal que s�ha establert, ha possibilitat 
realitzar activitats més diverses i motivadores per l'alumnat, fins i tot en 
contextos diferents als de l'aula.   

- L�hora de tutoria grupal ha servit de comodí per organitzar sessions de 
classe de dues hores seguides, la qual cosa ha permès realitzar els debats i 
jocs de simulació de manera continuada i sense trencar el ritme de l'activitat. 

 
2. Els textos escrits que han estat seleccionats per a comprovar les hipòtesis de treball 

són 18. Tot i que el grup de 3r B està integrat per 21 alumnes, s'han descartat els 
textos escrits de tres alumnes pel fet que un alumne es va donar de baixa, dos 
alumnes dels que no es disposava de tota la seqüència completa de materials.  

 
3. Per a comprovar les hipòtesis de treball, s�han escollit materials de les unitats 1, 3 i 

5, dels quals s�analitzen: 
 

- Els textos escrits de la primera unitat didàctica: L�impacte de les activitats 
econòmiques sobre el paisatge del litoral,  i els textos escrits de la cinquena 
unitat didàctica: la deslocalització industrial i la globalització, per tal de 
valorar el progrés que s'observa en l'elaboració del pensament social 
individual en el primer text i en l'últim.   
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- El debat de la unitat 3 sobre la planificació urbana, atès que al ser el tercer 

debat els alumnes han millorat les seves estratègies i el resultat és força 
més ric. 

 
Per a l'anàlisi dels materials ha calgut, en primer lloc, fer la transcripció dels textos dels 
alumnes i dels debats enregistrats en vídeo, per tal de disposar d'un format electrònic que 
faciliti la feina de comparar i exemplificar les produccions argumentatives orals i escrites.  
Les transcripcions dels textos i dels debats es troben en l'annex final.  
 
En segon lloc, s'ha dissenyat un instrument d'anàlisi que permeti recollir les valoracions en 
una graella per tal de facilitar l'anàlisi de les produccions dels alumnes i l'elaboració de les 
conclusions i propostes de millora, atenent als criteris que considerem que caracteritzen el 
pensament social. Aquests criteris són:   
 

1. Racionalitat:  
 

1.1 El posicionament o punt de vista davant dels problemes socials s�adeqüen al tema i 
als coneixements treballats.  

 
1.2 Les raons que justifiquen el posicionament individual són pertinents i adequades, es 

a dir, es basen en evidències comprovades i acceptades per la ciència o estan 
fonamentades en els valors democràtics acceptats per la societat. 

 
1.3 Les raons que justifiquen el propi pensament són suficients.  

 
 

2. Relativitat:  
 
2.1 El pensament social admet que hi poden haver diferents punts de vista vàlids sobre 

el mateix problema. 
 
2.2 El pensament ademet el dubte o bé es matisa en la mesura que té en compte les 

raons dels altres.  
 
 
3. Compromís social: 
 
3.1 El pensament és més eficaç en la mesura que planteja alternatives o solucions als 

problemes treballats en base al reconeixement dels drets dels altres i dels drets 
humans.  

 
3.2 El pensament apunta a l'acció perquè es pugui traduir en la participació i el 

compromís per un món fonamentat en els valors democràtics.  
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3.1 ANÀLISI DEL TEXT DE LA UNITAT DIDÀCTICA 1: L�IMPACTE DE LES ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES SOBRE EL PAISATGE DEL LITORAL 
 
 

! Descripció de l'activitat argumentativa: 
 
L�activitat d'argumentació consisteix en un joc de simulació que proposa  discutir en un ple 
de l�ajuntament quines mesures podrien millorar la sostenibilitat de Port de Mar, tenint en 
compte que els diferents agents econòmics han de defensar els seus interessos i alhora  
conservar l'equilibri del medi ambient.  
 
Els alumnes s'agrupen segons els diferents col·lectius que han de discutir aquestes 
mesures en funció dels seus interessos. Els grups són: els turistes, una indústria de 
plàstics, una immobiliària, els pagesos, els hotelers, els pescadors i un grup ecologista.   
 
Per preparar el debat, es pauta prèviament una base d'orientació per a argumentar: 
- els interessos del nostre grup són... 
- les nostres raons són... 
- els arguments en contra poden ser... 
- convenceria als altres si... 
 
Després del debat, es demana que individualment els alumnes formulin quin és el seu punt 
de vista i el justifiquin. Com a conclusió del tema els alumnes han de redactar  un text de 
síntesi, guiat per la base d'orientació, a partir de qüestions com:  

- Creus que les mesures acordades en el debat seran suficients per reduir 
l'impacte de les activitats humanes en el paisatge del litoral? Per què? 

- Per què  és necessari mantenir l'equilibri del medi ambient? 
 
Finalment, els alumnes s'autoavaluen mitjançant una fitxa d'autocorrecció que els fa adonar 
dels encerts, errors i mancances. Individualment s'interroguen sobre quins aspectes han 
tingut en compte, quins no i quins es podrien completar. A partir d�aquesta reflexió se�ls 
demana que tornin a escriure el text incorporant aquells aspectes que poden ajudar a 
millorar-lo.  
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> Graella de valoració dels textos sobre el creixement sostenible a Port de Mar  
 
 

 
molt  = 3 
força  = 2 
poc  = 1 
gens  = 0 
 
 
> Resum de les valoracions 
 
                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL  

 
Valoració 
dels 
textos 

Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Reconeix que 
hi ha punts de 
vista diferents 
sobre el mateix 
problema? 

El pensament 
es matisa si té 
en compte les 
raons dels 
altres 

Planteja 
alternatives o 
solucions al 
problema? 

El pensament 
apunta a l'acció

MOLT  4  1   14 3 
FORÇA  16 8 10 3 2 2 8 
POC  1  4 6 2 8 2 5 
GENS  1  2 1 13 8  2 
 
 
 
 
 

Alumne  Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Admet que hi ha 
punts de vista 
diferents sobre el 
mateix problema?

El pensament es 
matisa si té en 
compte les 
raons dels altres 

Planteja 
alternatives 
o solucions 
al 
problema? 

El 
pensament 
apunta a 
l'acció 

Laia 2 2 2 1 1 3 1 
Laia  2 2 2 1 1 3 1 
Marc  2 3 2 1 1 3 2 
Sandra 2 2 2 2 1 3 1 
M. Jesús 2 2 1 0 1 3 1 
Roger 2 3 2 2 2 2 3 
Elena 2 1 2 0 1 3 2 
Maria 2 2 2 0 1 3 3 
Clara 2 3 3 0 2 3 2 
Patrícia 2 0 1 0 0 1 1 
Aitana 2 2 2 0 0 2 1 
Cristina 0 0 0 0 0 1 0 
Oscar 2 1 1 0 0 3 0 
Hasbleidi 2 2 1 0 0 3 2 
Esteban 2 2 2 2 0 3 2 
Sebastián 1 1 1 0 0 3 2 
Carlos 2 2 2 0 1 3 2 
Verònica 2 3 2 0 1 3 3 
Laura 2 1 1 0 0 3 2 

                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL                      RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL                      RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL 

Alumne  Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Reconeix que hi 
ha punts de vista 
diferents sobre el 
mateix problema?

El pensament es 
matisa si té en 
compte les 
raons dels altres 

Planteja 
alternatives 
o solucions 
al 
problema? 

El 
pensament 
apunta a 
l'acció 
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! Valoració dels textos finals sobre el creixement sostenible a Port de Mar:  

 
1. RACIONALITAT 
 
> El posicionament és adequat respecte al problema del creixement sostenible? 
 
En primer lloc, considerem que el posicionament o punt de vista ha de venir a propòsit del 
tema que hem estudiat i ha d�estar relacionat amb l�objecte de l�argumentació que els 
alumnes han fet en el debat. En aquest cas ha de basar-se en l�impacte que les activitats 
humanes tenen sobre l�espai natural i també sobre el criteri de sostenibilitat.  
 
En aquest sentit el punt de vista dels alumnes és majoritàriament força adequat i coherent 
amb l�objecte de l�argumentació. Des de l'inici tots els alumnes tenen molt clara la 
necessitat de conservar l'equilibri entre les activitats humanes i el medi natural, per 
exemple:  
 
- �Jo crec que és important mantenir l�equilibri del medi ambient perquè sense un equilibri els peixos 
o qualsevol espècie es podria extingir...� (Laia) 
 
- �Jo crec que, si no posem una mesura immediatament, se�ns acabarà l�oxigen i els aliments, 
s�extingirien els animals i juntament amb ells l�ésser humà�. (Hasbleidi) 
 
Només en un text no apareix el posicionament de l�alumne respecte al problema.   
 
Si bé tots els posicionaments expressats pels alumnes es fonamenten en la idea de 
sostenibilitat en alguns, amb molta càrrega de subjectivitat, no queda reflectit explícitament.  
 
�Jo crec que aquestes mesures no són suficients del tot perquè fóra ideal que no hi haguessin 
fàbriques que contaminessin, ni turistes que fessin soroll, però és clar, tot això és impossible, però 
bé, almenys és fer alguna cosa� (Patrícia).  
 

 
> Les raons adduides són pertinents i adequades? 
 
En segon lloc, apliquem el criteri de pertinença a la fonamentació del punt de vista, és a dir, 
es tracta de veure si les raons que justifiquen el posicionament individual són acceptables i 
vàlides des del coneixement.  
 
En la majoria dels textos (12), les dades i raons adduïdes són acceptables en la mesura 
que es fonamenten en el coneixement del tema treballat. En l'altre extrem hi trobaríem 
aquelles raons basades en apreciacions personals, totalment subjectives que no aporten 
nou coneixement a l'alumne.  
 
Així hem fet la següent valoració: 
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MOLT PERTINENTS fonamentació construïda en base a raons, exemples i 

dades que aporta el coneixement que es basa en el 
creixement sostenible 

4 fonamentacions  

FORÇA 
PERTINENTS 

la fonamentació que majoritàriament  també s' hi 
basa excepte en alguna dada, exemple o raó 

8 fonamentacions 

POC PERTINENTS la fonamentació que es basa en raons de caire 
subjectiu però que  s'hi pot intuir la idea de 
sostenibilitat.  

4 fonamentacions 

GENS 
PERTINENTS 

la fonamentació inexistent o aquella basada en raons 
totalment subjectives i que no tenen a veure amb el 
corpus del coneixement 

2 fonamentacions 

 
 
La majoria dels posicionaments estan fonamentats en raons, dades i exemples adequats i 
coherents amb el corpus del coneixement, per la qual cosa, sembla que els alumnes han 
sigut capaços d�elaborar nou coneixement sobre el tema. En alguns casos,  aquest 
coneixement està més ben construït perquè són alumnes que tenen bon domini dels 
recursos lingüístics que fan possible la construcció i la comunicació del coneixement. En 
d'altres casos, a més de raons ben fonamentades hi ha apreciacions personals que no 
tenen relació amb el coneixement, o bé d'altres en els que s'intueix certa aproximació al 
coneixement però que els manquen recursos lingüístics necessaris per elaborar o 
comunicar-lo.  
 
Veiem els exemples següents:  
 
 
MOLT PERTINENT Cal tenir un creixement sostenible per tal que la humanitat i la natura 

estiguin anivellats (equilibrats) i que no s'acabin les reserves d'energia, per 
tal de seguir vivint sense perjudicar al medi ambient ni a nosaltres mateixos. 
Així les generacions futures podran seguir gaudint dels recursos naturals.  
(Clara) 

FORÇA 
PERTINENT 

Jo crec que és important mantenir l'equilibri del medi ambient perquè sense 
un equilibri els peixos o qualsevol espècie es podria extingir; es pot pescar 
igualment però amb més compte. També es pot produir igual però amb 
recursos naturals que no contaminin tant. (Laia) 
 

POC PERTINENT Tendríamos que cuidar más el medio ambiente si no dentro de unos años se 
vivirà muy mal. Tendríamos que aplicar medidas como las que hemos dicho 
y entre todos hacer un mundo mejor. (Sebastian) 
 

GENS PERTINENT Es necessari mantenir l'equilibri mediambiental perquè sinó tot estaria format 
de coses humanitzades. (Patrícia) 
 

 
 
> Les raons adduïdes són suficients? 
 
El nombre de raons per justificar el punt de vista personal sobre la necessitat de mantenir 
l'equilibri entre el medi natural i el medi humanitzat, oscil·la entre un màxim de cinc i un 
mínim de 0, per la qual cosa es considera que és acceptable adduir entre tres i cinc raons. 
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Menys de tres es considera poc complert. Vegem estadísticament quantes raons addueixen 
els alumnes del grup 3 B en els textos analitzats:  
 

5 raons 1 alumne 
4 raons 4 alumnes 
3 raons 6 alumnes 
2 raons 5 alumnes 
1 raó 1 alumne 
0 raó 1 alumne 

 
Així doncs, una mica més de la meitat dels punts de vista estan justificats amb un nombre 
suficient de raons, i per tant, es consideren acceptables. Cal tenir en compte que el criteri 
quantitatiu, tot i que és important, ha d�estar supeditat al criteri qualitatiu que estableix la 
validesa o acceptabilitat d'aquestes raons. En aquesta graella ja s'han descartat prèviament 
aquelles raons sense validesa.  
 
Es considera complert un punt de vista justificat amb les raons següents1:  
 
�La meva conclusió de tot això és que cal tenir un creixement sostenible per tal que la humanitat i la 
natura estiguin anivellats, i que no se�ns acabin les reserves d'energia, per tal de poder seguir vivint 
sense perjudicar el medi ambient i a nosaltres mateixos, així les generacions futures podran seguir 
gaudint dels recursos naturals sense que s'hagin esgotat�. (Clara) 
 
Tot i amb això, hi ha justificacions fonamentades en el mateix nombre de raons i en canvi 
una construeix una argumentació més sòlida que  l'altra . Veiem un exemple:  
 
�Jo penso que totes les mesures que hem pres són suficients si tots (els agents socials i econòmics) 
les porten a terme. (...) Aquests impactes negatius del medi humanitzat sobre el medi natural es 
podrien evitar si el conjunt d'activitats humanes que fan possible el creixement econòmic i el 
benestar de les persones fos respectuós amb el medi natural� (M. Jesús) 
 
�Jo crec que aquestes mesures mai seran suficients, que sempre es podrien millorar més coses, 
però si es fa tot el que hem dit, ajudarà molt a conservar el medi ambient. (...) Ens hem de plantejar 
cuidar més la Terra ja que si seguim contaminat dintre d'uns anys ja no es podrà viure a la Terra. 
Ens hauríem de plantejar les mesures correctores que hem dit i cuidar-ho tot millor   
ja que al cap i a la fi qui surt perdent som nosaltres�:  (Elena) 
 
En el text de M. Jesús es donen dues raons  per justificar el punt de vista en base a un 
seguit de condicions que serveix per matisar-lo, en canvi en el text d�Elena es donen tres 
raons, una també és una condició i les altres no. Malgrat això, la justificació de M. Jesús és 
més acceptable des del punt de vista del coneixement científic. En canvi les raons de la 
segona justificació són més subjectives tot i que estan fonamentades en la teoria del 
creixement sostenible.  
 
 
 

                                                 
1 Amb el color verd s´indiquen els bons exemples i amb color groc  els exemples menys vàlids 
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2. RELATIVITAT 
 
> Reconeix que hi ha punts de vista diferents sobre el mateix problema? 
 
Un dels elements que dota de relativitat el pensament és la capacitat per admetre punts de 
vista plurals perquè ens indica que hom no té la veritat absoluta i que d'alguna manera és 
possible admetre l'existència de punts de vista diferents sobre un mateix fet o problema.  
 
A partir d'aquest criteri es tractaria de comprovar si els alumnes,  després d'escoltar els 
interessos dels diferents agents socials (pagesos, pescadors, ecologistes...) i veure que hi 
ha diferents punts de vista sobre el mateix problema, són capaços de reconèixer la pluralitat 
de punts de vista sobre la situació, per aprendre a ser menys dogmàtics, més tolerants i 
aprendre a cercar solucions a través del pacte i la negociació.  
 
Sembla que en les conclusions finals del text, pocs alumnes tenen en compte els diferents 
interessos que hi ha en joc. Només 5 alumnes reconeixen que hi ha diferents punts de vista 
sobre el problema i que tots els agents socials han de renunciar a part dels seus interessos 
per contribuir al bé comú.  
 
Aquest aspecte s�ha evidenciat especialment  en aquells alumnes que durant el debat els 
tocava representar el paper de l'ajuntament encarregat d'establir la normativa per a regular 
les activitats econòmiques de la població i garantir el respecte pel medi ambient. Aquests 
alumnes eren els més insistents en la necessitat d�arribar a acords i de tenir en compte els 
interessos dels diferents agents implicats.  
 
Per exemple:  
�Jo penso que totes les mesures i propostes que hem pres són suficients si tots les porten a terme 
perquè amb els constructors hem fet l'acord de posar plaques solars, amb els pescadors que no 
pescaran en època de cria i reproducció. El turisme col·laborarà en reciclar, els pagesos tindran 
granges i conreus a prop del riu, i la indústria es traslladarà als afores del poble i filtrarà els gasos i 
depurarà les aigües residuals� (M. Jesús) 
 
 
> Matisa el propi posicionament a partir de les raons dels altres? 
 
Per comprovar-ho s'ha fet una gradació del grau de relativisme que es pot observar en el 
posicionament final dels alumnes després d'escoltar les raons dels altres en el debat.  
 
Així doncs, s�observa:  
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- molta relativitat si 
modifica el seu 
posicionament  i 
n�adopta un altre més 
fort i adequat  

0 alumnes  

-força relativitat si 
expressa dubte  

2 alumnes Jo crec que aquestes mesures no sé si seran suficients o no 
per millorar el medi ambient. Jo crec que mai es podrà deixar 
de contaminar perquè per a molta gent la seva vida depèn de 
treballs o de maquinàries que utilitzen però si que és veritat 
que utilitzant-les de l�altra manera que hem esmentat podem 
millorar i ajudar a no  contaminar i mantenir l'equilibri medi 
ambiental i que la gent es pogués guanyar bé la vida. 
(Roger) 

-certa relativitat si el 
posicionament es 
matisa 

8  alumnes Es necessari mantenir I'equilibri medi ambiental perquè, si bé 
sabem que són importants les activitats humanes de la 
mateixa manera, és important controlar i evitar I'impacte 
negatiu que poden provocar sobre I'espai natural i sobre les 
persones. (Sandra) 
 

-gens de relativitat si 
manté el mateix 
posicionament 

8 alumnes Jo crec que la gent no fa cas d'aquestes mesures i que les 
indústries seguiran contaminant, la gent seguirà utilitzant els 
seus vehicles propis en comptes d�utilitzar les bicicletes, els 
turistes no tots recullen el que embruten i els pescadors es 
salten les normes per tal de pescar més. Jo crec que és 
necessari que hi hagi més controls.  
(Aitana) 

 
 
Sembla, per tant, que després d'escoltar els diferents punts de vista en el debat 10  
alumnes formulen un pensament una mica més relatiu. Aquest és potser l�aspecte menys 
ben resolt.  
 
- 2 alumnes mantenen  el posicionament inicial si bé introdueixen un cert grau de dubte que 
trenca del tot amb posicionaments formulats en termes més absoluts.  
 
Es un bon exemple el text de l'alumna que creu que cal l'esforç de tots els agents implicats 
en les activitats econòmiques per aconseguir l'equilibri del medi natural i del medi 
humanitzat però que després del debat posa en qüestió el resultat de les mesures 
proposades perquè en el món real els interessos econòmics són molt més forts. (QUI ES?) 
 
- 8 alumnes mantenen el seu punt de vista inicial però amb l�aportació dels altres incorporen 
un matís, en forma de condició,  que restringeix d�alguna manera el posicionament inicial i 
el fa menys radical.  
 
- La resta  d�alumnes no incorporen cap element dels que han aparegut en el debat, ni cap 
indici de matís o dubte. Senzillament repeteixen el mateix i fins i tot hi ha una alumna que 
radicalitza encara més el seu posicionament després del debat com es pot veure en l'últim 
exemple del quadre anterior.  
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3. COMPROMÍS SOCIAL 
 
> Planteja alternatives o solucions al problema de la conservació del medi natural i 
l'explotació dels recursos naturals 
 
Es tracta de fer possible que el pensament o coneixement elaborat es tradueixi a la pràctica 
en possibles solucions o propostes que el facin més eficaç ja que la finalitat última ha de 
ser pensar per canviar les coses.  
 
Pel que fa a l�aplicabilitat, la totalitat dels textos aporten solucions i alternatives per fer 
viable el punt de vista individual. Val a dir que la professora ho ha treballat explícitament ja 
que considera que el fet d�acompanyar un punt de vista amb propostes el fa més viable i 
alhora reforça la intenció argumentativa per convèncer el destinatari.  
 
Una de les activitats que s'han fet a classe, a partir dels impactes de les activitats 
econòmiques sobre el medi natural, demanava explícitament el plantejament de propostes 
per minimitzar aquests impactes a favor de la sostenibilitat. Es van treballar les propostes 
agrupades segons les diferents activitats econòmiques, de manera que tots  els alumnes 
han estat capaços d'incorporar-les als seus textos finals: 16 alumnes aporten entre 12 i 16 
propostes i solucions a l'impacte medi ambiental de les activitats econòmiques, mentre que 
els 2 restants n�aporten entre 4 i 7.  
 
De tota manera, la validesa no es justifica només pel nombre de propostes i solucions sinó 
també pel grau d'explicació que les acompanya. Hi ha alumnes que fan un llistat de 
propostes com si fos una enumeració. En realitat, potser es tractava de triar les més 
rellevants i explicar-les.  
 
Aquest un exemple que simplement enumera:  
 
�Per corregir l'impacte negatiu de les activitats pesqueres proposaria mesures com: Fer lleis que 
estableixin el tamany mínim de captures, fixar èpoques de veda, prohibir xarxes d�arrossegament, 
substituir els motors de fuel per bateries elèctriques...�. (Laura) 

En canvi aquí l�explicació de cada activitat econòmica va acompanyada de possibles 
mesures correctores: 

�La pesca també té els seus impactes negatius, un d'ells és la destrucció de la fauna i la flora marina a 
conseqüència de les xarxes d'arrossegament que utilitzen, ja que amb aquestes xarxes s�emporten tot tipus de 
peixos, ja siguin grans com petits. Una mesura que es podria utilitzar es la utilització de xarxes convencionals, 
i una altra mesura seria aprovar una Ilei que fixes el tamany mínim de les captures i que no es pogués 
pescar en èpoques de veda...� (Verònica) 
 
Com dèiem anteriorment, el fet de proposar solucions i alternatives reforça la intenció 
argumentativa del text però, a més a més, suposa un nivell més alt d�autoconsciència i 
implicació   per canviar les coses.  
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Ja hem vist que la majoria d'alumnes apunta moltes propostes i solucions. Aquestes 
solucions apareixen enunciades com si fos un llistat en la majoria de textos i només 6 
alumnes les expliciten una mica més. Com per exemple:  
 
�Els gasos de les indústries s'haurien de cremar abans que sortissin a l'exterior, els fums s'haurien 
de filtrar i hi hauria d' haver una depuradora que filtrés les aigües contaminades i les fàbriques 
s'haurien d'insonoritzar o traslladar a llocs inhabitats�. (Marc) 
 
Malgrat això, s�hi troben a faltar idees que apuntin cap a solucions diferents i, potser, més 
creatives.  
 
 
 
> El pensament apunta a l'acció 
 
L'expressió del compromís social sembla que només es pot verificar en l�acció individual, fet 
que en el context d'ensenyament aprenentatge és difícil  de comprovar.  
 
Així doncs, ens proposem comprovar-ho a partir del posicionament de l�alumnat envers una 
implicació personal o col·lectiva segons el punt de vista adoptat en la conclusió del seu text.  
Així, veiem que la gran majoria d'alumnes expressen aquest compromís: 
 
- 3 alumnes d�una manera generalitzada o universal, de manera que aquest grau 
d'abstracció pot indicar un nivell  de compromís  més alt  (tots, la humanitat,...) Per 
exemple:  
 
�Les activitats humanes han de tenir un límit perquè el problema del medi ambient només es 
solucionarà si tots volem defensar el medi i no només la gent d' aquest poble sinó la gent de tot el 
món� (Maria). 
 
- 8 alumnes d'una manera col·lectiva, identificant el jo amb el grup (nosaltres). Per exemple:  
 
�A més, crec que no és només un treball de les grans indústries, sinó que es un treball de totes les 
persones, per això hem de fer un esforç ecològic important en la vida diària, com per exemple 
reciclar i respectar en tot moment la natura� (Carlos) 
 
- 5 alumnes d'una manera impersonal. Es reconeix la necessitat de l'acció per pal.liar el 
problema però no hi ha una implicació personal, de manera que el jo queda diluit totalment 
(s�ha de..., cal que...). Per exemple:  

  
�Jo crec que és important mantenir l'equilibri del medi ambient  perquè sense un equilibri els peixos o 
qualsevol espècie es podria extingir es pot pescar igualment però amb mes compte, també es pot 
produir igual però amb recursos naturals que no contaminin tant� (Laia). 
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3.2 DEL TEXT DE LA UNITAT DIDÀCTICA 2: LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL 
 

! Descripció de l'activitat argumentativa: 
 
L�activitat d'argumentació consisteix: 
 
1. Participació en el forum de l'activitat �connectant móns� a través de la pàgina web 

d�Intermon-Oxfam, sobre l'explotació laboral femenina als països del tercer món, 
integrada en la campanya de �Comerç just�.  Aquesta activitat, en primer lloc, permet 
conèixer quina és la situació de les dones i els infants que treballen en condicions 
d�explotació laboral en els països menys desenvolupats, com a conseqüència de la 
globalització de l'economia.  

 
En segon lloc, fa possible participar en el diàleg-forum on s´intercanvien punts de vista i 
propostes per acabar amb aquesta situació amb alumnes d'altres centres de l'estat 
espanyol.  
 
Les aportacions fetes per l'alumnat es poden consultar a la pàgina web d'Intermon-
Oxfam    www.delibera.net/sections/user/index.cfm 
 
S�agrupen en tres blocs:  
 
a) Problemes de les dones treballadores des països en vies de desenvolupament 
b) Propostes per millorar la situació de les dones treballadores dels països del Sud 
c) Pràctiques personals per millorar la situació de la dona treballadora als països del 

Sud 
 
2. Joc de simulació que consisteix en l'escenificació d'una situació inspirada en un fet real, 

propera al municipi i coneguda per l�alumnat. Tracta sobre una empresa que des dels 
anys 30 donava feina a molta gent de la comarca i que des de fa 10 anys ha anat 
traslladant les plantes de producció a altres indrets. L�escenificació permet posar-se a la 
pell dels protagonistes i intentar entendre quines són les seves raons.  

 
Al final de la representació es posen en comú les raons que mouen a actuar als agents 
implicats d'una determinada manera, així com el poder plantejar alternatives que siguin 
respectuoses amb els drets dels treballadors.  
 

3. Finalment es demana als alumnes que redactin un text de síntesi on exposin: 
- quin és el problema així com les seves causes i conseqüències 
- el seu punt de vista sobre les conseqüències de la deslocalització industrial  
- possibles alternatives per pal·liar els seus efectes  negatius 
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> Graella de valoracions dels textos  
 
                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL  

Alumne  Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides 
són 
suficients ? 

Admet que hi 
ha punts de 
vista diferents 
sobre el mateix 
problema? 

El pensament es 
matisa si té en 
compte les 
raons dels altres 

Planteja 
alternatives o 
solucions al 
problema? 

El 
pensament 
apunta a 
l'acció 

Laia 1 1 2 raons 2 0 2 2 
Marc  3 3 3 raons 3 1 1 2 
Sandra 2 1 2 raons 1 1 1 1 
M. Jesús 3 3 5 raons 2 3 1 1 
Roger 2 2 3 raons 3 1 2 1 
Elena 2 1 2 raons 2 1 1 1 
Maria 3 2 4 raons 3 1 2 1 
Clara 3 2 4 raons 3 1 2 2 
Patrícia 1 2 2 raons 2 1 3 1 
Aitana 1 1 3 raons 2 1 2 1 
Cristina 2 2 2 raons 2 1 2 2 
Oscar 2 2 2 raons 3 1 1 1 
Hasbleidi 3 2 3 raons 3 2 3 2 
Esteban 3 2 5 raons 3 2 2 1 
Sebastián 2 1 2 raons 1 2 2 1 
Carlos 1 2 3 raons 2 3 1 1 
Verònica 3 3 3 raons 2 2 3 1 
Laura 3 3 3 raons 2 1 2 3 
 
molt  = 3 
força  = 2 
poc  = 1 
gens  = 0 
 
 
 
> Resum de les valoracions 
 
                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL  

 
Valoració 
dels 
textos 

Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Reconeix que 
hi ha punts de 
vista diferents 
sobre el mateix 
problema? 

El pensament 
es matisa si té 
en compte les 
raons dels 
altres 

Planteja 
alternatives o 
solucions al 
problema? 

El pensament 
apunta a l'acció

MOLT 8 4 4 7 2 3 1 
FORÇA  6 9 7 9 4 9 5 
POC  4 5 7 2 11 6 12 
GENS      1   
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! Valoració dels textos finals sobre la deslocalització industrial  
 
1. RACIONALITAT 
 
> El posicionament és adequat respecte al problema del creixement sostenible? 
 
El posicionament o punt de vista ha de venir a propòsit del tema que hem estudiat i ha 
d�estar relacionat amb l�objecte de l�argumentació que els alumnes han fet en el debat. En 
aquest cas ha de basar-se en el fet de la deslocalització industrial i la globalització de 
l'economia. I més concretament en les conseqüències que té per a la classe treballadora el 
fet que les fàbriques es traslladin altres regions o estats on la legislació laboral, fiscal i 
mediambiental sigui molt permissiva.  
 
Recordem que la qüestió que servia per guiar el posicionament personal era: quin és el teu 
punt de vista sobre les conseqüències de la deslocalització industrial? 
 
Tal com es pot veure en la graella de resum, tots els alumnes es posicionen adequadament 
davant el problema plantejat. Els seus punts de vista estan fonamentats en el coneixement 
estudiat, és a dir en la deslocalització industrial com un fenomen de la globalització de 
l'economia. No obstant, convé distingir entre aquells punts de vista ben justificats en el 
coneixement estudiat i aquells que s'hi fonamenten de manera intuïtiva. Dels primers, val a 
dir que 8 alumnes adopten un punt de vista més abstracte i generalitzat en la mesura que 
fan  recurs al concepte de la globalització de l'economia. Per exemple:  
 
�La meva opinió d'aquest problema seria que es un problema molt greu que ens implica a als 
països capitalistes com als subdesenvolupats, i que hem de solucionar, perquè aquest empresaris 
podrien utilitzar com a mà d'obra barata a nens. Això també implica deixar a molta gent sense 
treball, apart de que la gran majoria dels beneficis obtinguts serien per les multinacionals que 
pagant una misèria als treballadors i encara que no paguin quasi res d'impostos segueixen volen el 
major benefici possible.�   (Hasbleidi)  
 
En 6 textos el posicionament està fonamentat en el coneixement però no d'una manera 
explícita, sinó més intuitiva perquè es basa en apreciacions més personals. Per exemple:  
 
�Jo crec que aquest trasllat només beneficia als empresaris a obtenir majors beneficis, i en canvi 
implica a molta gent a quedar se sense feina i sense guanyar un mínim de diners.�  (Roger) 
 
 
Els 4 textos menys valorats expressen també un punt de vista adequat en relació al tema 
però  basat fonamentalment en apreciacions molt personals, fruit de l'empatia que 
s�estableix al posar-se a la pell de les persones perjudicades. Per exemple:  
 
�El meu punt de vista és que està mot malament perquè molta gent es queda sense treball i a les 
persones dels països pobres els tracten molt malament ja que els exploten.�  
Aitana 
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> Les raons adduides són pertinents i adequades? 
 
Tot seguit apliquem el criteri de pertinença a la fonamentació del punt de vista, és a dir, es 
tracta de veure si les raons que justifiquen el posicionament individual són acceptables i 
vàlides des del coneixement.  
 
En la majoria dels textos (13), les dades i raons adduïdes són acceptables en la mesura 
que es fonamenten en el coneixement del tema treballat. Les que es consideren poc 
acceptables són raons més subjectives basades en apreciacions  personals. També es 
consideren poc acceptables aquelles raons que s�enuncien i no es desenvolupen. Així hem 
fet la següent valoració: 
 
 
MOLT 
 
ACCEP
TABLE 

fonamentació construïda 
en base a raons, 
exemples i dades que 
aporta el coneixement que 
es basa en la globalització 
de l'economia 

 4  
fonamen
tacions  

Jo crec que la deslocalització industrial suposa certs 
avantatges perquè encara que els beneficis vagin a parar 
a mans dels socis capitalistes, també beneficien a tota la 
gent que abans havia de treballar al camp i no guanyava 
gran cosa. Ara almenys tenen feina fixa i un sou fix que 
els permet viure més bé que abans.  L´altra aspecte és el 
gran nombre de persones que despatxen i es queden 
sense feina i que moltes vegades són gent gran que els 
costarà molt trobar una altra feina, si és que la troben 
perquè les empreses prefereixen gent jove. Molts encara 
els falta temps per jubilar-se i com que no saben en què 
ocupar el temps agafen depressions i pensen que ja no 
serveixen per res. (Laura) 

FORÇA  
 
ACCEP
TABLE 

la fonamentació que 
majoritàriament  també s' 
hi basa excepte en alguna 
dada, exemple o raó 

 9 
fonamen
tacions 

Jo opino que esta mol malament traslladar les empreses a 
llocs on la gent agafa el que li dones, però penso que es 
una actitud massa egoista, ja que no pensen en els 
centenars de treballadors que deixen a l'atur ni en les seves
famílies, i també per altre banda no m'agrada perquè no es 
pot explotar així a la gent fent-la treballar 18 hores diàries 
amb un sou miserable i unes condicions pèssimes. 
(Esteban) 

POC  
 
ACCEP
TABLE 

la fonamentació que es 
basa en raons de caire 
subjectiu però que  s'hi pot 
intuir la idea de 
globalització econòmica 

 5  
fonamen
tacions 

Jo ho trobo molt malament perquè es un acte de 
discriminació ja que tots som persones i no perquè els del 
país amb vies de desenvolupament siguin pobres no 
tenen perquè cobrar molt menys que els del país ric i a 
sobre en pitjors condicions no es gents just, com a ells 
només els interessa els diners... els sentiments ja els han 
perdut... 
(Elena)  

GENS 
 
ACCEP
TABLE  

la fonamentació inexistent 
o aquella basada en raons 
totalment subjectives i que 
no tenen a veure amb el 
corpus del coneixement 

  

 
 
> Les raons adduïdes són suficients? 
 
El nombre de raons per justificar el punt de vista personal sobre les conseqüències de la 
deslocalització industrial als països desenvolupats i als països en vies de 
desenvolupament, oscil·la entre un màxim de cinc i un mínim de 2, per la qual cosa es 
considera que és acceptable adduir entre tres i cinc raons. Menys de tres es considera poc 
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complert. Vegem estadísticament quantes raons addueixen els alumnes del grup 3 B en els 
textos analitzats:  
 

5 raons 2 alumne 
4 raons 2 alumnes 
3 raons 7 alumnes 
2 raons 7 alumnes 
1 raó  
0 raó  

 
Així doncs,  més de la meitat dels punts de vista estan justificats amb un nombre suficient 
de raons, i per tant, es consideren acceptables. Es considera complert un punt de vista 
justificat amb les raons següents: 
 
�Jo penso que la deslocalització industrial té molts aspectes negatius com que quan una 
empresa marxa deixa molta gent a l�atur, s'aprofita de les condicions de la gent a altres països 
subdesenvolupats i exploten als treballadors o bé  agafen a nens per treballar des de molt 
petits... 
 
Però depèn de com es miri també hi han uns aspectes positius de gran valor que són els 
següents: gràcies a el trasllat de les empreses als països subdesenvolupats molta gent pobre 
pot sobre viure mitjanament  amb unes necessitats cobertes i per la qual cosa d�aquí uns anys 
quan la gent vagi demanant sous més alts i els governs es facin més rics i li posin unes 
normes�.   (M. Jesús)  
 
Tot i amb això, hi ha justificacions fonamentades en el mateix nombre de raons i en canvi 
una construeix una argumentació més sòlida que  l'altra. Comparem dos textos per veure�n 
un exemple:  
 
�Jo crec que tothom té dret a viure còmodament i per això trobo que està bé que tots els països 
puguin desenvolupar la seva economia perquè a la llarga beneficia a l'economia mundial perquè no 
hi ha tanta diferència entre països pobres i països rics.  
Com que els que se senten més perjudicats són els treballadors d´aquí, han d�entendre que tothom 
té dret a un lloc de treball i a guanyar-se la vida.� (Verònica) 
 
�Jo crec que la deslocalització industrial és un fenomen dolent per tots ja que a uns els deixa 
sense treball i els altres estan explotats.  
Les empreses que es traslladen pensen que els treballadors s'han de buscar la vida ja que no els 
obliguen a que treballin i si no estan d' acord que se�n vagin. En canvi si es posessin en lloc dels 
treballadors pensarien que es una gran injustícia� (Carlos)  
 
En ambdós textos apareixen tres raons per justificar el punt de vista. En el primer text,  són 
raons més fonamentades en el coneixement estudiat i amb un grau d�interpretació i 
elaboració del pensament més alt. En el segon text, tot i que les dues primeres raons són 
adequades des del punt de vista del coneixement estudiat, no estan elaborades, 
simplement, estan enunciades. Només en la tercera hi ha un cert grau d'interpretació.  
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2. RELATIVITAT 
 
> Reconeix que hi ha punts de vista diferents sobre el mateix problema? 
 
Un dels elements que dota de relativitat el pensament és la capacitat per admetre punts de 
vista plurals perquè ens indica que hom no té la veritat absoluta i que d'alguna manera és 
possible admetre l'existència de punts de vista diferents sobre un mateix fet o problema.  
 
A partir d'aquest criteri es tractaria de comprovar si els alumnes,  després d'escoltar els 
interessos dels diferents agents socials (empresaris, treballadors en atur, treballadors 
explotats, president d�un país en vies de desenovolupament) i veure que hi ha interessos 
diferents, són capaços de reconèixer la pluralitat de punts de vista sobre la situació, per 
aprendre a ser menys dogmàtics, més tolerants i aprendre a cercar solucions a través del 
pacte i la negociació.  
 
Per valorar aquest aspecte hem tingut en compte:  
 

- Es consideren molt acceptables els textos (7) que reconeixen la necessitat dels 
treballadors de tots els països del món a tenir una feina i guanyar-se la vida, així 
com el reconeixement que l'objectiu del capitalisme és guanyar beneficis.  

- Es consideren força acceptables els textos (9) que reconeixen la necessitat de 
que hi hagi feina per als treballadors siguin d'un país desenvolupat com d'un que 
no ho és.  

- Es consideren poc acceptables (2) aquells textos que només reconeixen els 
interessos dels treballadors que es queden a l'atur, atès que només veuen el 
problema des d'un únic punt de vista, que sol ser el més proper a l'alumne.  

 
Per tant, els alumnes són capaços majoritàriament d'interpretar el problema des de 
diferents perspectives, la qual cosa indica que el grau d'empatia per posar-se a la pell de 
persones que pensen diferent, és alt.  
 
 
> Matisa el propi posicionament a partir de les raons dels altres? 
 
Per comprovar-ho s'ha fet una gradació del grau de relativisme que es pot observar en el 
posicionament final dels alumnes després d'escoltar les raons dels altres en el debat. Per 
això hem comparat el posicionament que fan els alumnes en els textos finals amb el 
posicionament que van formular en l'activitat inicial del tema per evocar les idees prèvies.  
 
En aquest sentit s�observa que:  
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Grau de relativitat  Punt de vista inicial  Punt de vista final  
 
- MOLT  
si modifica el seu 
posicionamentt  i 
n�adopta un altre 
més fort i adequat  
 
2 alumnes  

Jo penso que serà bo per l´empresa 
perquè podrà rendir més i obtenir 
més benefici que aquí a Espanya. 
Allà tindrà menys despeses que 
aquí i amb el temps recompensarà 
les pèrdues de diners després 
d�haver pagat l´acomiadament dels 
seus treballadors i el trasllat de 
l´empresa. 
(Carlos)  

Jo crec que la deslocalització industrial 
és un fenomen dolent per tots  
ja que a uns els deixa sense treball i els 
altres estan explotats.  
Les empreses que es traslladen pensen 
que els treballadors s'han de buscar la 
vida ja que no els obliguen a que treballin i 
si no estan d' acord que se�n vagin perquè 
ells han de guanyar beneficis si no haurien 
de plegar. En canvi si es posessin en lloc 
dels treballadors pensarien que es una 
gran injustícia. (Carlos)  
 

 
-FORÇA si 
expressa dubte  
 
4 alumnes  

Per una part crec que és dolent 
perquè deixen molta gent sense 
treball i a vegades, treballen nens i 
en molt males condicions i pot 
haver-hi casos d'esclavització. 
I per l'altre part es bo perquè altres 
persones guanyen diners i poden 
menjar. 
(Hasbleidi)  

La meva opinió d'aquest problema seria 
que és un problema molt greu que ens 
implica  als països capitalistes com als 
subdesenvolupats, i que hem de 
solucionar, perquè aquests empresaris 
podrien utilitzar com a mà d'obra barata a 
nens.  
Això també implica deixar a molta gent 
sense treball, a part de que la gran 
majoria dels beneficis obtinguts serien per 
les multinacionals que paguen una 
misèria als treballadors i encara que no 
paguin quasi res d'impostos segueixen 
volen el major benefici possible. 
(Hasbleidi)  
 

 
-POC  
si el 
posicionament es 
matisa 
 
11 alumnes  

La deslocalització no m' agrada ja 
que beneficia econòmicament a 
l'empresa però els treballadors es 
queden a l'atur. I no ho trobo just 
per al treballador perquè l'empresari 
es podria preocupar per aquest  i 
trobar-li altres feines o empreses on 
treballar i no pas abstenir-se de tota 
responsabilitat. 
(Clara)  

Jo, crec que tot això de la deslocalització 
està malament per una banda ja que deixa a 
molts treballadors a I'atur, en els països rics, 
i se�n van a explotar d'altres als països en 
vies de desenvolupament. 
Però en part afavoreix als països rics ja que 
en aquest es queda la tecnologia i la gent 
que ha tingut una formació professional 
aconseguint empreses molt millors on no 
s'explota als treballadors, es compleixen 
totes les Ileis i contaminen el mínim possible. 
(Clara)  

 
-GENS  
si manté el mateix 
posicionament 
 
1 alumne  

Pels obrers de les fàbriques dels 
països en vies de desenvolupament 
serà  millor ja que trobaran feina 
però pels obrers capitalistes serà 
pitjor ja que es quedaran sense 
treball en atur. 
(Laia)  

Jo penso que això no tindria que ser així 
perquè aquí es queda un munt de gent a 
l'atur sense poder mantenir les seves 
famílies i si es queden al carrer no 
guanyaran diners,  i als treballadors d'on 
es traslladen no els paguen quasi res. 
(Laia)  
 

 
 
El grau de relativitat després d'escoltar els diferents punts de vista en la representació 
augmenta lleugerament, tot i que ja des d'un bon començament la majoria dels alumnes 
manifesten que la deslocalització industrial perjudica als treballadors. Després de treballar 
les propostes didàctiques de la unitat, s�observa especialment que la gran majoria 
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d'alumnes han enriquit el seu coneixement per la qual cosa mantenen el posicionament 
inicial però el matisen molt perquè disposen de molta informació que els ha permès 
elaborar un grau més complex de coneixement.  
 
 
 
3. COMPROMÍS SOCIAL 
 
> Planteja alternatives o solucions al problema de la deslocalització industrial 
 
Es tracta de fer possible que el pensament o coneixement elaborat es tradueixi a la pràctica 
en possibles solucions o propostes que el facin més eficaç ja que la finalitat última ha de 
ser pensar per canviar les coses.  
 
Pel que fa a l�aplicabilitat, tots els alumnes han incorporat la formulació d�alternatives o 
solucions al problema, atès que la totalitat dels textos aporten solucions i alternatives per 
fer viable el punt de vista individual.  
Les alternatives que s'apunten oscilen entre 3 i 1. Alguns alumnes es limiten a enunciar-les 
però la majoria les justifiquen. Per exemple:  
 
�Jo proposo que no aquestes empreses no marxin per no deixar gent sense treball i que si marxen 
els assegurin un lloc de treball abans de deixar-los a l'atur .I que si marxen a un altre país respectin 
els drets dels treballadors.� (Patricia)  
 
El fet de proposar solucions i alternatives reforça la intenció argumentativa del text però, a 
més a més, suposa un nivell més alt d�autoconsciència i implicació   per canviar les coses.  
 
�Jo crec que mica en mica podrem anar millorant la nostra societat i la nostre qualitat de vida si som 
capaços de vèncer a les multinacionals i fer que ens arribin a tots els drets laborals i humans�. (Clara)  
 
Fins i tot algunes idees que apunten cap a solucions diferents i més creatives:  
 
�Una solució per intentar acabar amb el problema seria fer boicot a les marques de productes que 
se'n van d'aquí i així els seus beneficis baixarien i tindrien que tornar o plegar per força.� (Marc).  
 
 
> El pensament apunta a l'acció 
 
Per comprovar l'expressió del compromís social tindrem en compte quin grau d�implicació 
personal o col·lectiva manifesta cada alumne en la conclusió del seu text.  Així, veiem que 
la gran majoria d'alumnes expressen aquest compromís: 
 
- 1 alumnes d�una manera generalitzada o universal, de manera que aquest grau 
d'abstracció pot indicar un nivell  de compromís  més alt  (tots, la humanitat,...) Per 
exemple:  
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�Jo crec que seria necessari que existeixin organismes internacionals com la ONU que vetllin pel 
compliment dels drets dels treballadors de tots els països del món i que les multinacionals puguin 
guanyar beneficis mentre no s'aprofitin dels treballadors�. (Laura)   
 
-3 alumnes d'una manera col·lectiva, sigui identificant el jo amb el grup (nosaltres) i 2 
alumnes d'una manera directa i personal. Per exemple:  
 
�Si jo fos empresaria no marxaria perquè si la meva empresa va bé no tinc cap interès en guanyar 
més beneficis si per això he de deixar molta gent a l'atur.� (Laia)   
 
- La gran majoria dels alumnes (12)  consideren que les solucions no depenen d�ells sinó 
dels governs, de les empreses, dels sindicats o bé dels propis treballadors. Tot i que es 
reconeix la necessitat de l'acció per pal.liar el problema,  no hi ha una implicació personal. 
Per exemple:  
 
�Les grans empreses haurien de invertir diners a els països pobres, ajudar a que tinguin les seves 
pròpies empreses i així tot estaria mes repartit, perquè sinó els països pobres seguiran pobres i els 
països rics encara ho seran més�. (Sandra)  
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3.3 ANÀLISI DEL DEBAT SOBRE LA REHABILITACIÓ DEL BARRI VELL D'UNA 
CIUTAT 
 

! Descripció i preparació de l'activitat argumentativa 

 

Es rezalitza un joc de simulació on els alumnes es divideixen en dos grups. Representa que 
l'ajuntament d'una gran ciutat els encarrega, com a tècnics urbanistes el projecte de 
rehabilitació del barri antic de la ciutat que està en una situació de degradació molt gran.  

El grup A té com a directrius presentar un projecte que prioritzi la millora de les condicions 
de vida dels ciutadans. Mentre que el grup B té com a directriu obtenir el màxim benefici 
econòmic.  

Els alumnes disposen d'un plànol que indica el traçat dels carrers, el tipus d'edificacions i el 
seu estat. També s'indiquen quines són les directrius per rehabilitat el barri: obrir carrers 
més amples, rehabilitar les vivendes i construir-ne de noves, fer aparcaments, parcs i 
equipaments sanitaris, culturals, etc. per la qual cosa poden comprar, enderrocar, restaurar 
o expropiar finques i solars. 2 

Quan els grups han finalitzat el seu projecte, es demana a tres representants de cadascun 
dels equips tècnics perquè discuteixin les seves propostes. La resta d'alumnes són els 
ciutadans del barri que recullen les propostes dels equips tècnics per tal de valorar-les al 
final conjuntament i decidir quin és el model de barri que es vol.  

 
 
! Valoració de la dinàmica del debat 
 
La professora presenta el tema i els objectius de la discussió i presenta els equips que hi 
participen. 
 
Es deixen clares les normes de participació:  

- per demanar la paraula cal aixecar la mà i esperar el torn 
- cal exposar amb claredat el punt de vista que es vol defensar 
- es dona un torn de rèplica per qui ho demani tenint en compte que té prioritat qui 

vulgui contestar per al·lusions directes.  
 

La professora actua de moderadora i el seu paper consisteix en:  
# establir els torns de paraula i de rèplica 
# centrar la discussió si es desvia el tema 
# animar tothom a participar  
# interpretar i puntualitzar el discurs dels alumnes  per ajudar a fer-lo  entenedor. 
 

                                                 
2 Els materials dissenyats per al joc de simulació es poden consultar a la III part d'aquesta memòria.  
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S�obre un torn de paraules perquè cada equip exposi el seu punt de vista i les raons que el 
justifiquen en relació als cinc punts que es tractaran:  
 

• la mobilitat de persones i vehicles  
• la qualitat mediambiental 
• els equipaments culturals, esportius, sanitaris, educatius... 
• el patrimoni històrics i cultural 
• l'estat de les vivendes  

 
S�enceta la discussió punt per punt. Al final de cada punt la professora resumeix les 
propostes per tal que els observadors les recullin i valorin per tal de votar-les al final.  
 
L�anàlisi del debat és difícil perquè en l�enregistrament en vídeo hi ha moltes intervencions 
inaudibles, o bé perquè els alumnes parlen baix o bé perquè parlen molts a l'hora.  
 
La participació ha estat molt desigual. Tot i que els alumnes participants ho han fet de 
manera voluntària, la capacitat de parlar en públic i el mateix fet de gravar la discussió, són 
factors que inhibeixen l�espontaneïtat.  
 
Sembla poc eficaç forçar la participació d�alguns alumnes,  si per motius de inseguretat, por 
al ridícul, o timidesa no es llencen a discutir en veu alta. Per això és molt convenient que la 
moderadora condueixi, centri i resumeixi per orientar el debat, i fins i tot, censuri els 
alumnes més agosarats, contundents i agressius,  xistosos,... que poden fer fracassar 
l'activitat.  
 
En els primers 10 minuts  la professora ha hagut de forçar  la participació fins que la 
dinàmica ha començat a arrencar. Sobretot ha costat molt fer intervenir els alumnes 
observadors. Els alumnes han respectat força les regles del joc pactades inicialment. Més o 
menys cap al final, els alumnes han començat a parlar entre ells i se sentien massa veus a 
l'hora, de manera que la professora ha hagut d'intervenir per ordenar la discussió, sense 
massa èxit. En alguns moments no s�ha tingut prou respecte per les posicions d�algunes 
persones i ha calgut tallar alguns comentaris ofensius.  
 
 
! Valoració de la qualitat de l'argumentació 
 

a) El contingut del debat 
 

En relació als temes que s'han discutit ja hem dit anteriorment que la professora n�havia 
establert cinc, amb l'objectiu de centrar la discussió i evitar la dispersió.  

 
Amb tot, aquest tipus d�activitats tenen una dinàmica pròpia fruit de l'espontaneitat, els 
interessos i preocupacions dels alumnes i les seves experiències personals, de manera que 
el professor moderador ha de tenir l'habilitat de saber provocar la discussió aprofitant 
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aquestes aportacions personals i alhora conduir i centrar la discussió en relació als 
objectius previstos.  
 
En el debat que hem analitzat s'observa que el tema que més ha donat de sí és el de la 
vivenda, on els alumnes exposen experiències personals i així com la preocupació per les 
dificultats d'accés a la vivenda que tenen els joves.  
 
Per exemple:  
 
�Jo tinc uns tiets que els van proposar comprar la casa vella per tirar-la a terra i fer pisos i a canvi els 
donaven dos pisos nous i un local i no van voler marxar de casa seva perquè havien viscut allà tota 
la vida i era casa seva.� 
 
�Els que diguessin que si que se�n van nosaltres vendríem els pisos vells a gent jove que vulgui venir 
al barri amb la condició que els arreglessin bé.� 
 
 
En relació al contingut del debat convé comprovar fins a quin punt el coneixement après 
s'empra per formular els propis posicionaments així com les raons que el justifiquen, 
atenent al criteri de racionalitat.  
 
En aquest sentit, apareixen els tres objectius que s'han treballat en el tema. Vegem-ho amb 
alguns exemples:  
 
Objectiu 1  

- La importància de la planificació urbana de les ciutats per ordenar el creixement de 
la ciutat. 

 
Exemple 1 

�Nosaltres el primer que faríem és tirar a terra els edificis que estan en estat ruinós per 
obrir un carrer principal que travessi el barri i el comuniqui amb els altres barris de la 
ciutat. Al mig hi faríem una rotonda per distribuir la circulació�. 
 
 

Objectiu 2 
- La millora de la qualitat de vida dels ciutadans tenint en compte quines són les 

necessitats dels diferents grups socials.  
 

Exemple 2 
�Nosaltres tenim una proposta millor. Tirar tots els edificis vells a terra i  fer edificis 
nous de pisos, així la gent podria comprar-los a un preu baix i gaudir d'un pis nou amb 
totes les comoditats que abans no tenien�. 
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Objectiu 3 
- La implicació i participació de la ciutadania en el model de ciutat millor per a tots.  
 

Exemple  3 
�Perquè les ciutats han d�estar pensades per les persones i no pensar tant en els 
diners�. 

 
 
 
b) Validesa de la fonamentació  
 
Es tracta de comprovar si els punts de vista que es defensen i les raons que empren pera  
justificar són:  

> fiables (veritables o falses)  
> pertinents (coherents amb la tesi que recolzen) 
> complets (apareguin el major nombre de raons establertes en la preparació del 
debat).  

 
Es fa palès que quan els alumnes han de defensar un punt de vista més proper a la seva 
experiència personal, les seves preferències o conviccions, construeixen una argumentació 
més sòl.lida, com és el cas del grup A que defensava un projecte pensat per millorar les 
condicions de vida dels ciutadans. Dues alumnes que pertanyen a un grup ecologista 
defensaven amb més vehemència i convicció les seves propostes que no pas els alumnes 
que defensaven el model econòmic.  
 
Tot i amb això, s'observa que gairebé totes les propostes i les raons que les justifiquen 
presentades per ambdós grups són vàlides, atès que estan fonamentades en el 
coneixement estudiat. Algunes, però, les consideraríem parcialment vàlides quan pretenen 
convèncer apel·lant als sentiments o les experiències pròpies. Per exemple: 
 

�Jo vaig veure que hi havia una família que no es volia cuidar de l'àvia i van trucar al 
timbre d'una casa d�uns familiars i van deixar l'àvia en una cadira que li va portar una 
veïna. Em sembla que més tard es va morir�. 

 
 
La gran fiabilitat de les raons i els arguments sembla indicar que els alumnes han incorporat 
nou coneixement i han assolit  una bona comprensió del tema.  
 
En relació al criteri de pertinència la majoria de raons i arguments són coherents amb la tesi 
que recolzen de manera que el discurs argumentatiu és adequat en la majoria dels casos, 
independentment del grau de validesa del posicionament. Per tant, sembla que 
majoritàriament els alumnes s�han apropiat de l�estructura del discurs argumentatiu.  
 



III Part    APLICACIÓ PRÀCTICA  
 

 
 

171

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 l�informe que 
cada equip va elaborar en el joc de simulació i que la professora va corregir tot suggerint 
altres possibilitats. En aquest sentit cal destacar la importància que té el treball previ a la 
preparació del debat per tal que els alumnes facin ús del major nombre possibles de raons i 
arguments per defensar una tesi.  
 
Respecte a les conclusions s�observa una clara necessitat d�arribar a acords, tot i que es fa 
difícil pel fet que els alumnes representen en aquest debat el rol d�un determinat grup que 
en alguns casos no sol coincidir amb el seu propi punt de vista.  
 
Es significatiu assenyalar que alguns dels acords adoptats es reconeix cert grau de 
relativisme: 
 

- Jo crec que l'objectiu principal hauria de ser primer de tot pensar en les persones. 
- Però per fer tot això es necessiten diners i d�on sortiran? 
- Segurament totes dues coses poden ser alhora perquè si no es guanyen diners no es poden 

fer pisos nous ni donar subvencions per rehabilitar les vivendes. 
 
Aquesta seqüència de la conversa fa pensar que la discussió l'aula  requereix arribar a 
solucions intermitges. Entenem que d'aquesta manera la construcció compartida del 
coneixement és possible.  
 
També cal destacar que mitjançant la discussió els alumnes reconeixen els diversos 
interessos en joc que hi ha en els problemes socials, pel fet que són capaços,  des de 
l�empatia, de posar-se a la pell d�uns i altres per cercar aquella solució millor per la majoria.  
 
Per exemple: 
 

- Home, si hi ha cotxes, les persones no poden passejar gaire bé pels carrers tant estrets. 
Nosaltres creiem que és millor que no hi circulin els cotxes. 

- Dons no hi estem d'acord perquè això perjudica els veïns que no podran arribar fins a la 
seva casa si han de descarregar i això. 

- Nosaltres creiem que precisament els veïns són els que ho veurien millor perquè a part de 
poder caminar tranquil·lament no hi hauria perill pels nens ni tant soroll i contaminació. 

 
  
Finalment, considerem que amb activitats d'aquest tipus s�afavoreixen actituds de 
compromís social en la mesura que els alumnes reconeixen l'aplicació del coneixement 
après en situacions pràctiques de l'entorn proper.  
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3.4 VALORACIÓ D�UNA ACTIVITAT ARGUMENTATIVA DES DE LA TUTORIA 
 
Tal com hem explicat anteriorment, les propostes didàctiques sobre l'argumentació s'han 
desenvolupat simultàniament des de l'àrea de ciències socials i també des de la tutoria. En 
aquest sentit, volem exemplificar-ho amb l'activitat que es va realitzar des de la tutoria 
paral·lelament al desenvolupament del tema de la planificació urbana.  
 
En una sessió de tutoria la professora va demanar als alumnes que investiguessin algun 
problema local relacionat amb l'urbanisme. Els alumnes van portar articles de premsa, 
cartells, pàgines web,... en relació a dos problemes que en aquells moments eren 
d'actualitat:  
 

- La proposta d'una via verda entre el terme municipal de Cerdanyola del Vallès i Sant 
Cugat 

- La modificació del projecte urbanístic anomenat �Centre direccional� al voltant del 
Parc Tecnològic.  

 
La idea consistia en aplicar el coneixement après a una situació real per tal d�aconseguir 
certa implicació personal en els problemes de l'entorn.  
 
Amb la informació que els alumnes varen proporcionar ens vam decidir per abordar la 
qüestió de la �via verda�.  En una primera fase es va procurar obtenir informació per 
conèixer el problema. Vàrem posar-nos en contacte amb un grup ecologista local i amb el 
responsable d'urbanisme de l'ajuntament per conèixer les diferents perspectives i vàrem 
visitar sobre el terreny l'espai que s'ha de convertir en un corredor natural entre la serralada 
prelitoral de Collserola i la serralada prelitoral de Sant Llorenç.  
 
La proposta pràctica de treball va consistir en discutir les raons a favor i en contra del 
projecte limitat pel creixement urbanístic municipal que consisteix en urbanitzar l�espai fins 
ara destinat a usos agrícoles que hi ha als voltants del castell de Sant Marçal i el Parc 
Tecnològic del Vallès. 3 
 
La concreció del treball va consistir en redactar un text d'opinió que es va adreçar als 
mitjans de comunicació locals. Arrel de la realització d'aquesta recerca, els alumnes de 3r d' 
ESO estaven inscrits en el concurs �La Vanguardia a l'escola� organitzat pel diari La 
Vanguardia. Per això es varen seleccionar els textos d'opinió d'alguns alumnes per 
presentar al concurs. A continuació, a tall d'exemple presentem un dels textos escollits del 
grup de 3B.  
 
 

                                                 
3 Els materials per a realitzar aquesta activitat es poden consultar a:  

- La III part d'aquesta memòria, dedicada als materials pera la tutoria.  
- http://viaverda.dhs.org/index_activitats.html 
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Centre IES Banús de Cerdanyola del Vallès 
Ens cal el centre direccional? 
Maria García Parisi 

La Vanguardia a lEscola - 10/12/2003 - 16.43 horas 
 
CERDANYOLA I LA VIA VERDA 
 
Les últimes eleccions a l'Ajuntament de Cerdanyola van obrir un nou panorama polític ja que després de 20 
anys de govern socialista es va fer un pacte tripartit entre ERC, ICV i CiU, que tot i tenir punts en comú també 
en tenen de divergents, com és el cas del centre direccional. 
L'anterior govern de Cerdanyola (format del PSC) va a cordar amb la Generalitat construir 5100 vivendes en la 
zona destinada a la via verda ( que és el corredor ecològic situat entre Sant Llorenç del Munt i Collserola).Ara 
bé, hi ha gent d'aquest govern tripartit que en el seu programa electoral va proposar mantenir la via verda i 
conservar tot aquest corredor biològic, però al final aquest nou Ajuntament deixarà construir 2100 pisos i la resta 
dels terrenys quedaran com a via verda. 
A molta gent aquesta solució no ens ha agradat gens, ja que això no era el que havien promès i per això s'han 
posat en contra d'organitzacions com el PAS, l'Associació Via Verda i de molts ciutadans que defensen aquest 
espai natural. 
Jo penso que el govern que té ara Cerdanyola va intentar mantenir la via verda, però com abans, el PSC ja 
havia pactat amb la Generalitat no van poder fer-se enrere. 
Crec que no cal el centre direccional ja que no són necessaris tants habitatges i que el corredor biològic s'ha de 
mantenir perquè cada vegada hi ha menys zones verdes. 
Crec que entre totes les associacions, les autoritats i partits polítics s'hauria de buscar una solució millor i 
alliberar la via verda de pisos i contaminació. 

http://www.lavanguardia.es/public/web/51148685092.html 

 
 
 
Creiem que amb la difusió dels textos dels alumnes s�aconsegueix un grau d'implicació 
important i de compromís amb la realitat. Una realitat complexa, que expressa el conflicte 
que representa  la diversitat d'interessos dels agents socials que intervenen, exigeix, des 
del nostre punt de vista, avesar l'alumnat a decidir com ha de ser el món on hem de viure.  
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1. CONCLUSIONS SOBRE L�ACTIVITAT ARGUMENTATIVA A L�AULA 
 
En aquest capítol es tracta d�interpretar el progrés que l�alumnat ha realitzat en la 
construcció del coneixement social, partint de la base que es tracta de la interpretació que 
en fa la pròpia professora. Així doncs, hem d�admetre que es tracta d�una visió parcial i molt 
influenciada per la visió optimista i interessada de qui cerca millorar els resultats de la seva 
pròpia pràctica professional.  
 
El punt de contrast que s'estableix, parteix de la visió més externa i experta de Pilar 
Benejam, tutora i supervisora d'aquest treball i per la percepció del grau d�utilitat del 
coneixement après, així com el grau de satisfacció en la dinàmica de l'experiència que 
l'alumnat manifesta al finalitzar el curs.  
 
Probablement, una recerca més rigorosa exigeix el contrast dels materials actuals amb les 
produccions orals i escrites d'altres alumnes avesats en aquest tipus d'activitat des d�altres 
propostes didàctiques i metodològiques, així com amb les produccions d� alumnes no 
avesats a treballar l'argumentació a l'aula. 
 
 
 
1.1 CONCLUSIONS DE L´ANÀLISI DELS TEXTOS ARGUMENTATIUS 
 
> Resum de les valoracions dels textos sobre la sostenibilitat  
 
                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL  

 
Valoració 
dels 
textos 

Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Reconeix que 
hi ha punts de 
vista diferents 
sobre el mateix 
problema? 

El pensament 
es matisa si té 
en compte les 
raons dels 
altres 

Planteja 
alternatives o 
solucions al 
problema? 

El pensament 
apunta a l'acció

MOLT  4  1   14 3 
FORÇA  16 8 10 3 2 2 8 
POC  1  4 6 2 8 2 5 
GENS  1  2 1 13 8  2 
 
 
> Resum de les valoracions dels textos sobre la deslocalització industrial  
 
                     RACIONALITAT                RELATIVITAT    COMPROMÍS SOCIAL  

 
Valoració 
dels 
textos 

Es posiciona 
adequadament 
davant el 
problema? 

 Les raons 
adduides són 
pertinents i 
adequades ? 

Les raons 
adduides són 
suficients ? 

Reconeix que 
hi ha punts de 
vista diferents 
sobre el mateix 
problema? 

El pensament 
es matisa si té 
en compte les 
raons dels 
altres 

Planteja 
alternatives o 
solucions al 
problema? 

El pensament 
apunta a l'acció

MOLT 8 4 4 7 2 3 1 
FORÇA  6 9 7 9 4 9 5 
POC  4 5 7 2 11 6 12 
GENS      1   
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Comparant els resultats obtinguts en la valoració dels textos inicials i finals, gosem apuntar 
les següents conclusions:  
 
! RACIONALITAT:  

 
Sembla que després d�haver realitzat les diverses activitats argumentatives proposades, 
l'alumnat construeix un pensament i un coneixement una mica més racional pel fet que:  
 
a) Els alumnes es posicionen més adequadament en relació al problema proposat: 8 

alumnes milloren qualitativament en la formulació del punt de vista o posicionament.  
 
b) Les raons emprades per a fonamentar el seu punt de vista són més pertinents en la 

mesura que es fonamenten cada vegada més en el coneixement científic en 
detriment de les raons més intuïtives o relacionades amb experiències personals.  

 
c) Pel que fa a la completesa o suficiència del nombre de raons emprades per 

fonamentar el coneixement, tant en el primer con en el darrer text el nombre de 
raons considerades acceptables és el mateix. S�observa, però, una millorar 
qualitativa atès que en el darrer text hi ha 3 alumnes que assoleixen un grau molt alt 
de completesa i no hi ha cap alumne en el grau més baix. 

 
 
! RELATIVITAT 
 
El grau de relativitat en la construcció del coneixement social ha progressat clarament. 
 

a) En el primer text un 17% de l�alumnat admet la possibilitat que hi pot haver diferents 
punts de vista igualment vàlids sobre el mateix problema. En canvi, en el darrer text, 
el 89% de l'alumnat resol millor l'exercici d'empatia i tot i argumentar que els 
treballadors són els més perjudicats per la deslocalització industrial, admeten també 
les raons pròpies de la lògica del capitalisme, però amb uns límits. Aquests límits 
estan determinats pel reconeixement dels drets de les persones a tenir un treball i 
una vida dignes.  

 
b) Pel que fa a la relativitat del propi coneixement després de l'activitat argumentativa 

realitzada durant el debat, augmenta sensiblement el nombre d�alumnes (+2) que 
modifiquen el seu posicionament per adoptar-ne un altre més fort i adequat 
fonamentat en les raons que han aparegut en el debat i que s'han considerat més 
acceptables. També augmenta sensiblement el nombre d'alumnes (+2) que 
introdueixen algun indici de dubte, tot i que mantenen el seu punt de vista inicial.  

 
 Si en el text inicial força alumnes mantenien el mateix punt de vista, sense 
 modificar-lo, en comparació amb el text final augmenta força el nombre d�alumnes 
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 que matisen el seu posicionament (7)  i elaboraren un coneixement una mica més 
 ric.  
 

! COMPROMÍS SOCIAL  
 

a) Si tenim en compte el nombre d�alternatives o solucions proposades, en el primer 
text els alumnes tenien la instrucció explícita de fer propostes per cadascun dels 
agents implicats en el problema, que si ho recordem, eren set: immobiliària, 
ecologistes, turistes, pagesos, pescadors, indústria i hotelers. Per tant, el nombre de 
propostes resultants fou força elevat (entre 16 i 7) mentre que en el segon text, els 
agents implicats en el problema eren menys: directius de l'empresa, treballadors i 
representant sindical i treballadors d�un país en vies de desenvolupament. Malgrat 
tot, val a dir que el nombre de propostes  és acceptable en el 75% de textos.  

 
 A més, en el primer text molts alumnes es limitaven a fer un llistat de mesures, 
 mentre que en el segon text les propostes estan més ben justificades. Fins i tot 
 algunes propostes apunten cap a solucions més creatives.  
 
b) Pel que fa al grau d'implicació personal o col·lectiva que cada alumne manifesta en 

els seu text, en el primer s'observava un grau més alt d'implicació atès que la 
majoria d'alumnes es posicionen col·lectivament davant el problema de la 
conservació del medi natural i reconeixen que les mesures per pal.liar els efectes de 
l�acció humana sobre el medi ambient depenen de tots. El grau d'implicació personal 
és força alt. En canvi, en el tema de la deslocalització industrial el grau d'implicació 
és menor. La majoria d'alumnes considera que les alternatives d'aquest problema 
no depenen directament d'ells ni del grup social al que pertanyen (joves). La 
responsabilitat és de les empreses, els sindicats o els propis treballadors.  

  
 Per tot això, sembla que el grau de compromís social va en relació directa a les 
 conseqüències que poden tenir els fets i fenòmens sobre els mateixos nois i noies, i 
 també en relació a la proximitat espacial del mateix fet.  
 
  

 
1.2 CONCLUSIONS SOBRE EL DEBAT A L´AULA 
 

a) En relació a la dinàmica del debat, cal destacar la importància de la preparació 
prèvia del debat. En aquesta fase els alumnes es posicionen respecte al problema 
plantejat i elaboren els arguments a favor i les contra argumentacions 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 confrontació d'idees no 
es produeix, o bé la dinàmica que es genera és la de discutir a partir d' idees amb 
poc fonament o sense validesa, com sovint assistim a certs debats televisius.  
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Un altre aspecte molt important és la tria i preparació dels materials que els alumnes 
utilitzaran per fonamentar el seu punt de vista. El professorat ha de vetllar que les 
fonts d'informació (premsa, estadística, bibliografia, pàgines web)  s�adeqüin  a la 
comprensió de l'alumnat i proporcionin un ampli ventall de raons, dades, exemples 
per justificar la seva tesi. Sovint el professorat ha de fer l'esforç d' adaptar-les 
perquè siguin d�utilitat.  
 
Sobre la participació de l�alumnat, s'observa que cal haver realitzat força activitats 
de discussió oral per avesar l'alumnat a respectar certes regles del joc per tal que la 
discussió és mantingui cada vegada més dins dels límits de l'ordre i el respecte. 
Probablement convé incorporar aquest tipus d�activitats en la major part de la 
metodologia de les diferents matèries, especialment en la sessió de tutoria grupal.  
 
A tall d'orientació quan es realitza una activitat d'aquest tipus és molt convenient:  
 

• Pactar prèviament  amb els alumnes les regles del joc 
• Crear una ambientació adequada per fomentar la participació.  
• Procurar que la  intervenció del professor-moderador passi el més 

desapercebuda possible, ja que el que ens interessa és el discurs que 
construeixen els alumnes al llarg de la discussió. 

• Disposar del temps suficient com per realitzar el debat sense interrupcions 
atès que aquesta activitat té una dinàmica pròpia que difícilment es pot 
recuperar dies més tard.  

 
b) En relació a la qualitat de l'argumentació s'observa que els alumnes fan ús dels 

coneixements apresos per construir la seva argumentació.  
En aquest sentit, convé que el professorat, com a moderador, condueixi l'activitat 
argumentativa tot fent recurs del coneixement que cal aprendre i aprofitant el grau 
de motivació que suposen les activitats de debat o discussió a classe.  

 
c) La validesa de les raons emprades, sembla més acceptable quan els alumnes 

defensen un punt de vista més proper a les seves pròpies conviccions. En els 
debats o jocs de rol en què hi ha un paper que ningú vol representar perquè es 
reconeix responsable del problema, per exemple els empresaris en el cas de la 
deslocalització industrial, les raons emprades es fonamenten menys en el 
coneixement i es fa ús d'arguments més fal·laços amb la intenció d'imposar-se més 
que no pas convèncer.  
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1.3 CONCLUSIONS SOBRE LES ACTIVITATS ARGUMENTATIVES EN LA SESSIÓ DE 

TUTORIA GRUPAL 
 
Tal com acabem de veure, sembla que el grau de compromís té relació amb les 
conseqüències més o menys directes sobre els nois i noies que té el problema que es 
planteja. Es obvi que en el cas dels temes i problemes que afecten directament als joves hi 
ha un grau més elevat d'implicació i de compromís. Aquest fet es fa palès en les activitats 
de tutoria, atès que es tracten temes que de vegades són proposats per ells mateixos o 
solen ser temes que els preocupen. Posem per exemple: la violència a les aules, la 
col·laboració de nois i noies en les tasques domèstiques, els horaris i  les activitats de 
lleure, la formació i el món del treball...  
 
Tot i amb això, els alumnes de 3r d'ESO que han participat en aquesta recerca valoren al 
final del curs que l�experiència els ha servit per millorar el seu coneixement sobre el món 
que els envolta. També reconeixen que és un coneixement útil per a resoldre problemes de 
la vida pràctica i que les solucions, si es prenen col·lectivament, són més fortes i poden 
canviar les coses.  
 
Tant de bo!! 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 
 
A continuació s'exposen les conclusions generals en relació als objectius previstos i als 
supòsits plantejats inicialment a mode d�hipòtesis de treball.  
 
 
2.1  ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS 
 
El grau d'assoliment dels objectius previstos es pot considerar satisfactori.  
 
En primer lloc, gosem establir que, en general, la majoria de l�alumnat que ha participat de 
l'experiència ha progressat en la construcció del coneixement social, atès que han elaborat 
nou coneixement i l'ha aplicat a la interpretació dels problemes treballats en les sis unitats 
didàctiques del currículum de ciències socials.  
 
Gràcies al coneixement organitzat après, els alumnes han disposat dels elements 
necessaris per posicionar-se davant dels fets i fenòmens socials i expressar un punt de 
vista propi i fonamentat en els coneixements apresos. D�altra banda, s�ha insistit molt en 
que la construcció del coneixement, la seva interpretació i la formació d�un posicionament 
ben fonamentat té com a objectiu últim assolir un cert compromís social per decidir en quin 
món volem viure. Si bé, és un aspecte difícil de comprovar, sembla que mitjançant el 
desenvolupament de l'argumentació l'alumnat ha avançat, almenys en el plantejament de 
propostes alternatives als problemes estudiats.  
 
En segon lloc, les propostes metodològiques que es proposen al professorat intenten 
demostrar que el treball sobre les competències lingüístiques, entre elles l'argumentació, no 
és un aprenentatge que depèn exclusivament de l'àrea de llengua, ni han de suposar una 
feina afegida. Creiem que en la mesura que l'equip docent incorpora el desenvolupament 
de les capacitats cognitivolingüístiques en l�ensenyament dels continguts de les diferents 
matèries els alumnes desenvoluparan aquestes habilitats cognitives i discursives i 
construiran un coneixement més ben elaborat i més complex. Ben segur que cada àrea del 
coneixement té unes tipologies discursives que li són pròpies, però, en tot cas, el treball 
conjunt del professorat de l'equip docent ha de facilitar aquesta tasca si es consensuen  
unes bases d'orientació genèriques.  D�altra banda, l�alumnat cada vegada més avesat a 
treballar en aquesta línia, va interioritzant els passos que guien cadascuna d�aquestes 
capacitats fins que les fa seves i les aplica alhora de construir i comunicar el coneixement.  
 
En tercer lloc, l'objectiu previst en relació a l'elaboració de materials i activitats no s'ha 
pogut completar, tal com s'havia previst inicialment. A finals del segon trimestre, se�m va 
concedir una comissió de serveis a la inspecció educativa de la Delegació Territorial del 
Vallès Occidental per la qual cosa vaig haver de deixar l'activitat docent a l'IES Banús.  
 
Per tant, si la programació de curs preveia una distribució temporal de tres unitats 
didàctiques per trimestre, es varen poder dissenyar i aplicar les sis primeres que formen 
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part d' aquest treball. La sisena unitat didàctica, tot i que estava ja dissenyada, va ser 
aplicada per la professora substituta. Així doncs, les propostes argumentatives de les tres 
unitats didàctiques del tercer trimestre no es van arribar a concretar.  
 
Aquesta incidència també va afectar als materials previstos per a la tutoria. Els que es 
presenten en aquesta proposta es varen treballar en el segon trimestre, atès que el primer 
es va dedicar a desenvolupar el programa sobre habilitats socials del professor Manuel 
Segura. D�aquest programa es van treballar dos blocs. El primer, que correspon a les 
habilitats socials pretenia, per començar, crear el terreny adobat per al desenvolupament de 
les habilitats del pensament, que al nostre entendre afavoreixen el desenvolupament del 
pensament social. La segona gran virtut de la proposta del professor Segura és crear un 
bon clima de treball, potenciant l�assertivitat i el control emocional.  
 
Un tercer aspecte de la proposta metodològica i pràctica que va quedar pendent va ser el 
treball de l'argumentació a través de les T.I.C. tot i que es va fer un intent per participar en 
la proposta de treball del projecte �connectant mons� d'Intermón en relació al tema de 
l'explotació laboral de les dones treballadores.  
 
L'ús d�internet per a cercar informació es va realitzar ja des del primer trimestre, centrant el 
treball en la tria de la informació rellevant. La segona fase que havia de consistir en la 
realització de xats amb alumnes d'altres escoles,  no es va arribar a posar en pràctica. Així 
doncs,  resta pendent conèixer quines característiques té l'activitat  argumentativa que es 
pot realitzar mitjançant l'ús d�una eina tant estesa entre els joves, tot mostrant altres 
propostes en l'ús del xat que poden contribuir a desenvolupar el pensament crític.  
 
 
2.2 COMPROVACIÓ DE LES HIPÒTESIS DE TREBALL  
 
El punt de partida de la recerca que acabem d�exposar pretenia comprovar si els alumnes 
de secundària avancen en l'adquisició de les competències bàsiques pròpies del 
pensament social i crític.  Sembla que aquesta pretensió és difícil d'avaluar per dues raons: 
en primer lloc pel fet que l'ensenyament obligatori està organitzat en relació als continguts i 
no pas en relació a les competències i en segon lloc per la pròpia naturalesa de les 
competències bàsiques definides en l'àmbit social.  
 
Per superar aquests entrebancs i poder fer almenys una  comprovació dels progressos 
aconseguits en aquest sentit,  considerem que per assolir les competències bàsiques del 
pensament social, cal organitzar els continguts a partir de grans problemes rellevants 
actuals  des d�una perspectiva interdisciplinar, atès que la realitat es global. El món avança 
a un ritme tant ràpid que demana contextualitzar els coneixements apresos per poder 
interpretar la complexitat del nostre món. Només des del plantejament d�un món global, 
complex i problemàtic podrem desenvolupar en els alumnes la capacitat de pensar, formar 
punts de vista ben fonamentats i fer propostes alternatives.  
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Per tot això, els problemes que hem presentat per a treballar l'argumentació a l'aula 
intenten abordar problemàtiques de l'actualitat que es poden treballar a partir de notícies 
dels mitjans de comunicació des d�una perspectiva interdisciplinària. Per exemple, per 
treballar el dilema de si els aliments transgènics podran resoldre el problema de la fam al 
món, ha calgut emprar coneixements multidisciplinaris: coneixements de biologia, de 
genètica, d�agricultura, d'economia, de demografia,...  
 
En segon lloc, si tenim en compte que les competències bàsiques de l�àmbit del pensament 
social són molt generals, obertes i abstractes, es tracta de concretar-les a partir dels 
continguts conceptuals, procedimentals i ,sobretot, actitudinals en els que el professorat 
ens movem amb més comoditat. Per exemple: per aprendre a acceptar la complexitat del 
món que ens envolta cal concretar quins són els trets que caracteritzen aquest món 
complex, aprendre a reconèixe�ls en contextos reals i a posicionar-se tot fent propostes 
compartides amb els altres per aplicar-les a la resolució de situacions pràctiques.  
 
3. PROPOSTES  
 
Per tot això, considerem que per avançar en la construcció  d'un pensament social i crític, a 
través de l'argumentació, l'alumnat ha de ser capaç de conèixer, interpretar i posicionar-se 
davant els problemes rellevants del nostre món, a partir de crear els seus propis punts de 
vista ben fonamentats en la raó del coneixement i dels valors democràtics. Aquests 
aprenentatges li permetran desenvolupar-se com a persona i li facilitaran poder resoldre els 
problemes que li sorgiran al llarg de la vida.  
 
Aquests aprenentatges, es produeixen en bona part a l'escola, de manera que requereixen, 
des del nostre punt de vista una nova manera de com ensenyar perquè els alumnes 
aprenguin en relació a aquestes finalitats.  
 
El model educatiu que instrueix ja no serveix. En aquest model el mestre és qui proporciona 
la informació i qui facilita els mecanismes perquè l�alumne repeteixi aquest coneixement. 
Aquests mecanismes estan al servei dels més capaços, de manera que el mateix sistema 
fa una tria i selecciona els millors i rebutja els menys capacitats.  La metodologia del model 
instructiu es fonamenta en un  discurs unidireccional i sense retorn on la informació parteix 
del mestre cap a l'alumne.  L�aprenent integra la nova informació a la seva manera, que pot 
o no generar coneixement.  El mestre, de tant en tant, en pren la mesura per comprovar en 
quins casos es produeixen aprenentatges i no té en compte els mecanismes que ho fan o 
no possible. 
 
En la societat del coneixement l�entorn escolar  ja no és l�únic transmissor de la la 
informació i la cultura. En el nostre món la informació i els coneixements són  abundants, 
fins i tot excessius, però sobretot, fugaços.  Ens arriba constantment i des de mitjans 
diversos (ràdio, premsa, televisió, internet) i en formats molt diversos on predomina la 
imatge i el so per damunt del text escrit i la discussió oral.   Aquests canvis requereixen 
redefinir el paper del mestre que esdevé l'expert que guia l'aprenent en la tria i selecció de 
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la informació i li ensenya com organitzar-la per fer-la seva comprensivament, per tal que la 
informació esdevingui coneixement. I en segon lloc, crear el marc discursiu adequat perquè 
aquest coneixement pugui ser contrastat i discutit.  
 
Repensar el paper del mestre requereix cercar altres metodologies que permetin posar en 
contacte l'aprenent amb el coneixement tot creant situacions didàctiques que apropin la 
lògica de l'alumnat a la lògica de la ciència.  Aquestes situacions didàctiques faciliten que 
alumne participi activament d'aquest procés, formulant hipòtesis, buscant explicacions, 
construint punts de vista propis,... tot fent-li prendre consciència de quines estratègies 
desenvolupa per reconstruir el coneixement. Si el mestre fa atenció als processos singulars 
pels quals l'alumne arriba, a la seva manera, a reconstruir el coneixement hi pot intervenir 
per guiar-lo, millorar-lo i, si cal, reconduir-lo.  
 
Així, doncs l'aula esdevé un taller de treball on els mitjans per obtenir la informació hi són 
presents i d�on s�obté la informació, es tria, es selecciona, s�organitza, es reelabora, es 
comunica, es comparteix, s´intercanvia, es contrasta... El mateix espai requereix una altra 
organització que faciliti aquesta comunicació on l�aprenent interacciona amb els mitjans 
d'informació, amb el mestre i amb els propis companys. És una proposta metodològica que 
requereix una gestió de l'espai i el temps més flexible, de manera que resulta impensable 
que una activitat acabi amb un estrident cop de timbre, cada seixanta minuts que obliga a 
canviar d�espai i de discurs.  
 
El procés d'ensenyar i aprendre esdevé així un discurs que va i ve i que construeix el 
coneixement de manera compartida a partir de les aportacions dels estudiants i del 
professor. A partir de la discussió s'aporten noves raons i noves evidències que  són 
examinades per descabdellar el fil d'un nou raonament. No podem imaginar-ho en una aula 
on els mitjans per aprendre són exclusivament el discurs del mestre i el llibre de text  i on 
els alumnes es disposen en taules i cadires formant files orientades cap al mestre, tenint  
en primer pla el clatell del company del davant.  
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Aquests reflexions es concreten en una proposta més global anomenada:  
 
PROJECTE CCC (Construcció Compartida del Coneixement): Un recurs per 
afavorir canvis metodològics en el procés d�ensenyament aprenentatge a l�ESO  
 
 
1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE  
 
La concreció del projecte requereix una anàlisi prèvia de la situació concreta de cada centre 
per a definir les propostes organitzatives que més s�ajustin a cada realitat.  

 
o Nivells impartits 
o Nombre d'alumnes per nivell 
o Realitat sociocultural de I alumnat i les seves famílies 
o Nombre d'alumnes que obtenen el GES 
o Projectes significatius (Atenció Diversitat, P.A.T... ) 
o Alumnat nouvingut  
 
 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE  
 
2.1 Introduir canvis metodològics en la manera d'ensenyar per millorar la qualitat de 
I�aprenentatge 
 
2.2 Aconseguir que I'alumnat reconegui la utilitat d�allò que aprèn (aprenentatge  
significatiu). 
 
2.3 Assolir autonomia individual en I'aprenentatge a través de metodologies basades en 
I'aprenentatge per descobriment. 
 
2.4Tractar la diversitat, procurant el bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú en 
l'assoliment de les competències bàsiques.  
 
2.5 Dinamitzar la figura del professorat redefinint el seu paper com el d'expert que guia 

I'aprenent en I'adquisició del coneixement i la interpretació del món on viu. 
 
2.6 Reformular els objectius i criteris d'avaluació prioritzant I'avaluació formativa que 

garanteixi la consecució del objectius d�aprenentatge  
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
En el moment que el professorat esdevé I'expert que guia I�aprenent, deixa de ser un 
transmissor del coneixement, i per tant, cal reformular novament els objectius 
d'aprenentatge, els continguts, la metodologia, els recursos didàctics, I'organització de 
I'aula, els criteris d�avaluació... 
 
 
3.1 OBJECTIUS D'APRENTATGE 
  
Han d'anar orientats bàsicament a: 
 

- La consecució de les competències bàsiques en tots el àmbits per a tots els 
alumnes, especialment les competències relacionades amb les capacitats i 
habilitats lingüístiques orals i escrites que serveixen per construir i comunicar el 
coneixement i el pensament. 

  
- El tractament de la diversitat per que fa a I�ampliació pels alumnes de bon nivell i a 

les competències bàsiques per a tots.  
 
- La potenciació de I�autonomia individual en I'aprenentatge i la construcció 

compartida del coneixement. 
 
- L�aplicació del coneixement a la resolució de situacions pràctiques.  
 
 
 

3.2 CONTINGUTS 
 
Cal plantejar els continguts per tal que afavoreixin al màxim el component significatiu de 
I�aprenentatge de manera que: 
 

• estiguin profundament Iligats a situacions del món real i de I�entom immediat de 
I�alumne 

• els alumnes reconeguin la seva utilitat en la resolució de situacions pràctiques 
 
 
 
3.3 METODOLOGIA 
 
El professorat esdevé l´expert que guia l´aprenent i deixa de ser únicament  el transmissor 
del coneixement. En un món com el nostre on és tant gran I'allau d�informació a través de 
diferents mitjans, el professor orienta I'alumne en la recerca, tria, organització, comprensió 
i interpretació crítica de la informació. De manera que es desenvolupen capacitats i 
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habilitats cognitivo lingüístiques que faciliten I'aprenentatge (Definir, comparar, descriure, 
narrar, explicar, justificar, argumentar). 
 
El professor crea situacions didàctiques que afavoreixen la construcció compartida del 
coneixement a través del discurs entès com un diàleg d'investigació on els alumnes 
parteixen d�un problema o situació i cooperen (entre ells i amb el professorat) per arribar a 
una interpretació, una solució, una proposta... Les aportacions d�un membre del grup 
esdevenen un punt de partida per discutir i descabdellar el fil d�un nou raonament i 
examinar les raons que el fonamenten.  

L'alumne ha de ser protagonista del seu propi procés d'aprenentatge, incidint 
especialment en I�aprenentatge per descobriment. El professor ajuda a I'alumne a 
construir I'esquelet dels nous coneixements a partir d�aquells coneixements o 
experiències prèvies que I'alumne té i afavoreix la connexió amb nous coneixements més 
explicatius i que ajuden I�alumne a comprendre millor la realitat, fent que la xarxa 
conceptual de I�alumne es vagi enriquint . 
 
 
Les fases didàctiques en què es seqüencia el procés d'ensenyament aprenentatge són:  
 
a) FASE D'EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES 
 
a.1 Es proposa una activitat que, partint de les experiències que I�alumnat té, els ajudi a 
verbalitzar els coneixements que tenen sobre el tema. L'activitat procura recollir els 
continguts més significatius de cada unitat. 
a.2 Les respostes, opinions, etc. es posen en comú per arribar al consens a partir de les 
aportacions dels alumnes. 
a.3 Individualment els alumnes s'autocorregeixen (revisen, rectifiquen, completen).  
 
 
b) FASE D�INTRODUCCIÓ DEL CONEIXEMENT  
 
El professorat  introdueix els nous continguts a assolir a partir d�un mapa conceptual que 
presenta els conceptes de manera estructurada per tal de crear la xarxa o estructura a 
partir de la qual els alumnes incorporaran nous coneixements. 
Els mapes conceptuals es poden donar amb buits que els alumnes completen a mesura 
que el professor vagi exposant la informació o bé es poden anar construint conjuntament a 
la pissarra amb l'orientació del professorat.  
 
 
c) FASE D'ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT  
 
Els alumnes reconstrueixen el coneixement mitjançant l'aprenentatge dels continguts de 
conceptes i procediments a partir de fonts diverses (recerca i processament de la 
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informació, explicacions del professorat breus i estructurades, activitats d'aprenentatge 
sistematitzades, ben estructurades i poc ambicioses que ajudin processar i interpretar la 
informació).  
 
És important potenciar l�ús d�estratègies d�autoregulació per a corregir les activitats 
considerades fonamentals. 
 
La incorporació de nous coneixements requereix el desenvolupament de les capacitats 
cognitivo lingüístiques adequades a cada matèria:  
# Definició de conceptes clau 
# Descripció de fets i fenòmens  
# Resum de textos 
# Explicació de fets i fenòmen 
# Justificació del coneixement i el propi poscionament fent recurs al coneixement      

après 
# Contrast de punts de vista diversos que requereixen argumentar amb raons fortes i 

suficients  
 
 
Convé repetir  de manera insistent en els hàbits i normes de treball considerats importants 
per aconseguir que els alumnes els automatitzin: 

 
# Treballar en silenci en les activitats individuals 
# Demanar I�ajut de la professora o la paraula aixecant la mà  
# Intervenir en les exposicions en grup aixecant la mà i demanant la paraula  
# Portar el material necessari 
# Presentar els exercicis i treballs puntualment 
# Repetir els exercicis i treballs atenent als aspectes recollits en la correcció 
# Presentar els exercicis i treballs correctament: títols, marges, bona lletra 
# Tenir cura de corregir les faltes d'ortografia 
# Participar, col·laborar i cooperar en el treball en grup 
 
 
 

D) FASE APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT  
 
Es proposen activitats on l'objectiu bàsic serà emprar els coneixements apresos per a 
resoldre problemes o activitats semblants en un altre context. 
 
D'aquesta manera el nou coneixement es reconeix com la utilitat del nou coneixement 
perquè serveix per a resoldre qüestions pràctiques i tal vegada útils de la vida quotidiana. 
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3.4 ORGANITZACIÓ DE L'AULA I RECURSOS DIDÀCTICS 
 
L'aula matèria disposa d' espais diferenciats que faciliten el treball procedimental, 
individual, o en grups amb una dotació de recursos didàctics, mobiliari que permetin 
realitzar les activitats d�ensenyament aprenentatge dissenyades pera la consecució dels 
objectius de cada  crèdit.  
 
Per exemple, en una aula matèria de ciències socials proposaria establir espais 
diferenciats i recursos didàctics com:  
 
ESPAIS DIFERENCIATS  RECURSOS DIDÀCTICS  
1. Espai de consulta bibliogràfica - Obres de consulta de caràcter general  

- Diccionaris 
- Obres de consulta temàtica: col·lecció    biblioteca de 
la classe ed. Graó.  
- Bibliografia especialitzada 
- Anuaris estadístics  
 

2. Cartografia  - mapes de diferents escales i projeccions 
- atlas de consulta 
- globus terraqui 
 

3. Premsa, imatges - premsa diària 
- revistes de temàtica general i especialitzada 
- còmics 
- diapositives i transparències 
- fotografies, croquis, làmines 
 

4. Eines informàtiques  - ordinador 
- impressora 
- projector  
- connexió internet  
- programari educatiu  
 

5. Espais de treball  - Mobiliari amb mobilitat per poder treballar 
individualment, en petit grup, en grup classe, organitzar 
debats i discussions. 
  

6. Altres recursos materials  - material fungible 
- suros a la paret  
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3.5 GESTIÓ DEL CURRICULUM  
 
Aquests plantejaments metodològics requereixen una gestió del currículum que es concreti 
en una reducció de matèries i professors per trimestre, en relació a l�horari de l'alumnat.  
 
Les matèries han de tenir una dedicació de cinc o sis hores setmanals agrupades en blocs 
de dues hores per fer possible la recerca, el processament, l'estructuració i la comunicació 
de la informació per reconstruir el coneixement, sigui individualment o en grup.  
 
D�altra banda, la proposta d'activitats grupals com la realització de jocs de simulació, 
debats, treballs en grup cooperatiu, requereixen una gestió més flexible del temps, atès que 
no és gens racional haver de canviar de matèria, d'activitat, d'aula o  de professor cada 60 
minuts que toca un timbre.  
 
 
3.6 CRITERIS D'AVALUACIÓ  
 
Introduir mecanismes d'autoavaluació o avaluació compartida a través d'activitats de 
regulació i autoregulació que facin protagonista l'alumne del seu propi procés d' 
aprenentatge a través de la gestió dels propis encerts, mancances i errors.  
 
Potenciar especialment l'avaluació formativa de manera que s'avalui qualitativament el 
progrés aconseguit per l'alumne dels objectius plantejats inicialment segons les seves 
capacitats.  
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PAISATGE MODERN       Oscar M.  
 
 
En aquest paisatge podem observar molts tipus d'elements naturals. A dalt de tot podem 
observar la reserva natural. Una mica més a baix hi ha el mar que fa una entrada cap a la terra 
on es situen les drassanes. Més avall se situen les instal·lacions portuàries i al costat una sèrie 
de vaixells pesquers. A sota les drassanes hi ha un càmping i a la seva dreta uns molls amb 
instal·lacions per l'oci per on s´aboquen al mar les aigües residuals sense depurar. Al costat 
mateix hi ha les platges  i darrera el poble turístic que està envoltat de camps de conreu i una 
granja de porcs. Més enllà hi ha les indústries que necessiten aigua.  
 
Aquest paisatge està transformat per un seguit d'activitats: la pesca és una d'elles. Els impactes 
negatius que té són: provoca un esgotament de les espècies, també disminueix l'ecosistema, la 
flora i la fauna. Una altra activitat és el turisme que té impactes negatius com: soroll, trànsit, 
necessitat de més aigua, electricitat, aliments,� i genera més residus. Una altra activitat és la 
indústria amb impactes negatius com: soroll, contaminació atmosfèrica, abocament d'aigües 
residuals al mar. L�agricultura i la ramaderia també tenen impactes negatius com: l'ús 
d'insecticides i herbicides, també els purins que s´aboquen i contaminen el sòl.  
 
Les mesures correctores que proposaria són les següents: En la pesca proposaria que 
s´establissin determinades èpoques per pescar, regular la normativa del tamany de les xarxes i 
prohibir les d'arrossegament. En la indústria proposaria barreres acústiques, insonoritzar o 
traslladar les fàbriques, posar depuradores, cremar els fums abans que surtin, filtrar els gasos.  
Per la ramaderia i l'agricultura posaria màquines per depurar l'aigua que va al mar i no utilitzar 
productes químics sinó naturals. En el turisme proposaria reciclar, fer avingudes més àmplies, 
recollir selectivament els residus, etc.  
 
Jo crec que aquestes mesures han de contribuir a mantenir l'equilibri medi ambiental perquè 
sinó hi haurà activitats econòmiques que desapareixeran pel culpa de no mantenir l'equilibri 
medi ambiental i també perquè sinó la Terra acabarà sent inhabitable per tots els ésser vius.  
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LA HUMANITZACIÓ DE LA NATURA    Esteban S.  
 
 
Aquest paisatge podríem dir que és un paisatge de la costa malgrat està bastant humanitzat.  
El que ens queda més a prop és una granja de porcs que just al davant té camps de conreu, de 
fruiters i hortalisses. Més a la dreta, separat per uns camps de conreu, hi ha una zona industrial 
amb dues factories que per produir necessiten aigua. Per aquesta raó només creuar una 
carretera, trobem el mar. Si continuem la carretera arribem a un poble turístic amb molts 
edificis i mai aglomerats, es podria dir un poblat de turisme massificat.  
Al davant del poble tenim una platja de cara al turisme, amb para sols i molt espai per l'oci. I 
separat per un petit espigó de fusta es troba un tros de platja, dedicada de cara més esportiva 
amb unes quantes embarcacions de vela.  
Al costat d'aquesta platja hi ha un càmping rodejat de vegetació. Darrera d'aquest càmping hi 
ha unes drassanes on construeixen embarcacions de pesca menor. Al darrera, separat per una 
petita cala, hi ha una reserva natural. Es un cap que hi ha a la dreta de la reserva, es troba un 
far. A sota, separat per mar, es troben unes instal·lacions portuàries per a la descarrega de 
vaixells.  
 
Aquest paisatge està molt transformat degut a la mà humana. Començant per la granja de 
porcs, que donen pinsos artificials als animals i produeixen molts residus, degut als camps del 
conreu del davant utilitzen molts insecticides i herbicides que contaminen l�atmosfera. La 
fàbrica de l�esquerra degut als gasos que expulsa contamina molt el medi ambient. El poble 
turístic degut al turisme massificat es produeixen molts residus i escombraries que també són 
abocades al mar, junt amb les aigües residuals.  La pesca es fa amb una tècnica que s´anomena 
arrossegament i que pesquen tot el que atrapen i perillen les espècies marítimes. I la fàbrica de 
drassanes afavoreix la tala de boscos per aquesta raó la reserva està protegida.  
 
La solució perquè és respectin les espècies haurien de regular el tamany de les xarxes i fer 
pesca selectiva. Les indústries haurien d�exposar una depuradora per tal de no abocar aigües al 
mar. I també cremar els gasos abans que s�escampin. Per al turisme massificat proposaria que 
es fessin més avingudes, zones verdes i no tanta aglomeració i fer recollida selectiva de 
residus. Respecte a les drassanes que redueixin el ritme de la tala d�arbres.  
 
Jo crec, que hem de mantenir aquest planeta el millor conservat possible, perquè serà per 
sempre i les activitats econòmiques han de tenir més mitjans per cuidar la natura, perquè 
seguim així, les generacions futures no tindrien un món digne  per viure, i satisfer les seves 
necessitats.  
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L�EQUILIBRI ENTRE ELS HUMANS I EL MEDI AMBIENT    Roger C. 
 
 
 
En el fons del paisatge hi podem trobar unes muntanyes davant d'elles hi ha una reserva 
natural plena d'arbres. Una mica més endavant de la reserva hi trobem el far, juntament amb la 
mar, on hi ha uns vaixells pesquers. Al costat dels vaixells pesquers hi trobem unes 
instal·lacions portuàries.  
 
Si ens desplacem una mica cap a la dreta hi trobarem unes drassanes per a construir i arreglar 
vaixells. Més avall hi trobem un càmping situat en un lloc ple de verd. Al costat dret del 
càmping hi ha una platja amb moltes instal·lacions per a l'oci. Darrera de la platja hi trobem el 
poble turístic amb uns edificis bastant alts. Més avall del poble trobem els camps de conreu 
amb una granja de porcs. Al costat dret de la granja de porcs trobem unes indústries que 
treuen fum per la xemeneia i aboquen residus al mar.  
 
Les activitats humanes tenen un impacte negatiu sobre el medi ambient, com pot ser les 
indústries, la pesca, el turisme� A la pesca s´esgoten les espècies marines i moltes altres 
coses amb els vaixells pesquers sobretot amb l'arrossegament s´extingirà la fauna i la flora del 
mar. També aboquen una mica de residus encara que no gaires. Amb les indústries aboquen 
moltes aigües residuals del mar i i surt molt de fum que afecta a la capa d'ozó. Produeixen 
males olors i sorolls per a la gent que viu a la vora. El turisme massificat pot ser un problema, 
ja que es fa servir més l�electricitat i es consumeix més aigua potable i aliments. També 
provoca més abocaments residuals. En l'agricultura i la ramaderia s´utilitzen moltes matèries 
químiques (insecticides) i alimenten els animals amb pinsos artificials per engreixar-los ràpid i 
vendre�ls a millor preu.  
 
Per a corregir aquestes impactes haurien d�utilitzar una sèrie precaucions i normes. A la pesca 
haurien de regular les sortides de vaixells de pesca. Haurien de prohibir fer servir 
l'arrossegament i la pesca de peixos petits o bé canviar el tamany de les xarxes a més grans per 
a no destrossar la fauna i la flora de tamany petit.  
A les indústries haurien de ficar depuradores per a que l'aigua no sortís amb residus al mar. 
Per a evitar que sortís el fum a l'atmosfera haurien de ficar uns filtres. El que podríem fer per a 
evitar les males olors i sorolls tindrien que traslladar o construir les fàbriques en llocs no 
habitats. Per a l'agricultura i la ramaderia tindrien que utilitzar productes naturals i no pas 
productes químics.  
 
 
Aquestes mesures no sé si seran suficients o no per millorar el medi ambient. Jo crec que mai 
serà suficient per a deixar de contaminar perquè per a molta gent la seva vida depèn de treballs 
o de maquinàries que utilitzen però si que és veritat que utilitzant-les de l�altra manera que 
hem esmentat podem millorar i ajudar a on contaminar i mantenir l'equilibri medi ambiental.  
Crec que tothom hauria de corregir aquests impacte negatius per al bé de tota la humanitat de 
manera que les generacions futures no els falti aigua potable, aire pur, arbres, vegetació, éssers 
vius o altres necessitats per a la vida.  
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LA COSTA       Cristina  M. 
 
Al  fons del dibuix tenim una vegetació i a la dreta tenim un far que està a prop del mar.  Més 
avall tenim les drassanes i seguint a la dreta hi ha les instal·lacions portuàries que estan a prop 
del mar. A baix hi ha uns vaixells de pesca i a l'esquerra hi ha un càmping que està prop de la 
platja i ha abocament d'aigües residuals. Més a baix hi ha un poble turístic amb molts 
apartaments. Quan passes la carretera hi ha camps de conreu i una granja de porcs i per acabar 
hi ha a l'esquerra unes indústries d'aigua.  
 
Les activitats humanes que transformen aquest paisatge són:  
La pesca perquè quan van a pescar les xarxes són molt petites i agafen peixos petits. Si seguim 
així no quedaran peixos. Haurien de fer servir unes xarxes més grans. Les indústries no han 
d'abocar tants residus a l'aigua perquè si seguim així no hi haurà aigua potable perquè si 
tothom fa el que li dona la gana no tindríem muntanyes perquè llençarien porqueria més de la 
que llencem ara als carrers i no es podria ni caminar i les platges no hi podria anar ningú.  
Les indústries contaminen perquè el fum que treu les xemeneies són males per l'atmosfera. Es 
podrien reduir na mica els fums i reciclar més. Les granges de porcs engreixen els animals i 
els residus els aboquen als camps de conreu, això ho podrien reciclar abans de tirar-los, a unes 
espècies de contenidors especials i recollir-ho amb un camió. El poble turístic si creix més no 
hi hauran cases i la gent no anirà a cap lloc perquè les coses seran més cares.  
 
 
 
 
PAISAJE HUMANITARIO Y NATURAL     Sebastián R. 
 
 
En el fondo de todo nos encontramos con unas montañas, bajo las montañas tenemos una reserva natural 
en la cual en un cabo tenemos un faro. La reserva natural se corta cuando empiezan las atarázanos. A la 
derecha de las- atarazanas tenemos las instalaciones portuarias donde todos los barcos están aparcados. 
Mas adelante tenemos un camping. Delante del camping tenemos una playa. En la playa hay un trozo 
para las instalaciones para el ocio y aguas contaminadas sin depurar. Detrás de la playa tenemos la 
ciudad donde hay edificios altos. Y detrás de I ciudad tenemos campos de cultivo, una granja de  cerdos y 
fábricas. 

, 
Las actividades humanas que transforman este paisaje son: La pesca: que sus impactos negativos son 
que acaban con las especies marinas, daña e! ecosistema marino (f lora y fauna) y contamina el mar.  
Las fábricas: Contaminación  del mar, contaminación de la atmósfera, ruidos y malos olores... 
El pueblo turístico: Mas residuos, necesidad de más agua, alimentos, electricidad... y ruidos i 
malos y tráfico.  Agricultura y ganadería: Usan pienso artificial, insecticidas y herbicidas. 
 
Las medidas correctoras son: La pesca: Regular las épocas de pesca, controlar el tamaño de las redes 
y prohibir la técnica de arrastrar y la pesca de peces pequeños. En las industrias, construir 
depuradoras, quemar los gases antes de salir  filtrar los gases y los humos, insonorizar o trasladar las 
fábricas, y construir barreras acústicas. En el pueblo turístico: reciclar, y construir edificios mas bajos, 
amplias avenidas... Y en la granja  cambiar los elementos químicos por los naturales y utilizar 
depósitos para recoger las aguas contaminadas. 
 
Yo creo que tendríamos que cuidar más el medio ambiente sinó dentro de unos años se vivirá muy mal. 
Tendríamos que aplicar medidas como las que hemos dicho y entre todos hacer un mundo mejor.  
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MESURES PER CONSERVAR LA TERRA  Elena C. 
 

 
En el fons del paisatge hi tenim unes serralades. Sota les serralades tenim una reserva 
natural on a la dreta tenim un golf i en el cap i tenim un far. Poc a poc la reserva natural es va 
acabant a causa de les drassanes, ja que necessiten tallar arbres per construir vaixells. A Ia 
dreta de les drassanes tenim instal·lacions portuàries, on estan aparcats tots els vaixells: 
Davant les drassanes tenim un càmping: Molt a prop del càmping tenim una platja on hi ha 
molls amb instal·lacions per a I'oci. Darrere la platja tenim el poble turístic, on hi ha edificis alts. 
Creuant una carretera, la primera vista que tenim del paisatge son uns camps de conreu on n 
I'esquerra tenim una granja de porcs i a la dreta una indústria que necessita aigua. En el mar, 
a causa de les indústries i el poble turístic hi ha abocament d'aigües residuals sense depurar. 
 
Les activitats que es practiquen en aquest lloc son: 
  
La pesca: La pesca te uns quants impactes negatius com ara el perill d'extinció de les 
espècies marines, o I'esgotament de les espècies marines, també la destrucció dels 
ecosistemes marins (flora i fauna) o els abocaments de residus etc.. 
Com a mesures correctores envers la pesca podríem regular les èpoques de pesca, 
regular la normativa sobre el tamany de les xarxes, prohibir (a tècnica d'arrossegament, 
prohibir la pesca dels alevins, etc.. 
 
Una altra activitat humana seria la indústria, que com a impactes negatius te: els sorolls i 
les males olors, la contaminació atmosfèrica i els abocaments d'aigües residuals: 
Com a mesures correctores tindríem que construir depuradores, cremar els gasos abans de 
sortir, filtrar els gasos i fums, insonoritzar o traslladar les fàbriques, posar barreres acústiques 
etc. 
 
Una altra activitat humana es el turisme massificat, que els seus impactes negatius son els 
següents: els sorolls i el trànsit, necessitat de mes aliments, aigua potable, electricitat... i mes 
residus. Com  a mesures correctores podríem fer recollida selectiva i reciclar, que ets 
ajuntaments assegurin el subministre i la construcció de edificis mes baixos, amplies 
avingudes, zones verdes, parcs...  
 
I per últim tenim: Agricultura i ramaderia que els seus impactes negatius son els pinsos  
artificials i els insecticides i herbicides i per corregir això tindríem que utilitzar dipòsits o 
contenidors per recollir aigües residuals (granja) i substituir els productes químics per naturals 
 
Ens hem de plantejar el cuidar mes la terra ja que  si seguim contaminant tant dintre d'uns 
anys ja no es podrà viure a la terra. Ens hauríem de plantejar les mesures correctores que, 
hem dit i cuidar-lo tot millor ja que al cap i  a la f i qui surt perdent som nosaltres. 
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Els aspectes negatius d'un paisatge humanitzat   Aitana L. 

 

En aquest  paisatge trobem al final, una gran serralada de muntanyes, mes enllà 
del peu de la muntanya hi ha un bosc que es una reserva natural. Per 
conseqüència de les drassanes que estan situades una mica més avall del bosc, 
cada cop es talen mes arbres per construir barques. També hi ha un far al costat 
dret de la reserva natural. On les drassanes comença una petita carretera que si 
la seguim cap a munt podem observa unes instal·lacions portuàries i uns quants 
vaixells pesquers al costat del port. Si baixem per la carretera trobem un càmping 
amb uns quants arbres a les zones d' acampada, per a que els turistes tinguin 
ombra. Per a altres persones que venen a disfrutar de les seves vacances poden 
trobar un poble turístic amb grans hotels y apartaments que tenen davant una 
platja amb para sols y amb molls amb instal·lacions per a I'oci. A Ia part esquerra 
de la platja hi ha uns velers, i a la dreta uns abocaments d' aigües residuals sense 
depurar que provenen del poble turístic i de les indústries que tenen unes grans 
xemeneies, al costat de les indústries hi ha uns camps de conreu i una granja de 
porcs. 

 
Fa anys aquest paisatge era camps i terrenys, però al pas del temps I'home a 
anat creant elements i coses, per a treballar millor o per el i interessos. 
Els impactes negatius d�aquest son com per exemple les indústries que no depura 
I'aigua  abans de abocar-la al mar, tindrien que construir depuradores, també un 
del problemes de les indústries son el sorolls i les males olors, el millor es situar 
les indústries a zones no habitades i insonoritzar-les, i les xemeneies de les 
indústries tindries que cremar el gasos contaminants perquè afecten a 
I'atmosfera. La pesca també es un aspecte negatiu per n la naturalesa, a causa 
de que segueixen pescant en època de que les espècies reprodueixen moltes 
espècies marines s'extingiran, i les xarxes que utilitzen no tenen el forats grans 
per a que el peixos que no son madurs encara es poden escapar. Un altre del 
aspectes negatius es el turisme que a causa de això hi ha mes contaminació i 
residus la seva solució és reciclar i construir edificis mes baixos, amplies 
avingudes, i més zones verdes. I per últim la ramaderia i l�agricultura, la 
ramaderia perquè els animals li donen vida artificial es a dir: per exemple li posen 
Ilum tot el dia per a que es posin nerviosos y mengin mes i l'agricultura perquè 
posen insecticides a les plantes y productes químics i això afecten a molts éssers 
vius.  
 
Conclusió: jo crec que és molt necessari mantenir l'equilibri del medi ambient 
perquè cada com serà un paisatge mes humanitzat, I' home anirà construint 
edificis cada cop mes alts i anirà destruint boscos i  els animals que hi visquin.  
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Impactes negatius del medi humanitzat sobre el medi natural      M. Jesús  
 

Aquest es un paisatge, del litoral, on es pot observar hi han indústries que 
necessiten aigua, al costat hi han camps de conreu i una granja de porcs. Una 
mica mes a dalt hi ha un poble turístic ple d'edificis que deuen ser apartaments 
que estan a peu de platja, a la platja hi ha un moll amb instal·lacions per I'oci i una 
mica mes a dalt un part amb vaixells pesquers. Al mar també es poden distingir 
taques negres d'aigües residuals sense depurar abocades per !'indústria. A I'altra 
banda hi ha un càmping i una mica mes a dalt drassanes i cap a I'esquerra hi ha 
instal·lacions portuàries. Després al final d'aquest paisatge hi ha una reserva 
natural amb un far. 

Aquest paisatge es humanitzat per que les persones al Ilarg de tota la nostra vida 
em tingut que satisfer les nostres necessitats construint vivendes, granges, 
indústries etc. Per tant hem necessitat transformar aquest paisatge natural en un 
de humanitzat. Tot i que el que hi ha aquest paisatge es necessari pels humans 
quasi bé totes tenen algun impacte negatiu sobre el medi ambient, per exemple la 
pesca si no es regula s'esgotaran les espècies marines en perill d'extinció, també 
amb la tècnica d'arrossegament es contribueix a la destrucció dels ecosistemes 
marins (flora i fauna) i els abocaments de residus també contaminen. En aquests 
aspectes podríem prendre unes mesures correctores com regular I�época de 
pesca, regular la normativa sobre el tamany de les xarxes i regular les tècniques 
d'arrossegament, i també prohibir !a pesca d'alevins.  
 
Les indústries també tenen un alt impacte negatiu, com I'abocament d'aigües 
residuals sense depurar al mar, la contaminació de I'atmosfera amb els gasos que 
desprenen i els sorolls i males olors que produeixen. Per disminuir aquests 
impactes negatius caldria que es construissin depuradores, cremar els gasos 
abans que surtin, filtrar els gasos i fums, insonoritzar o traslladar les fàbriques i 
construir barreres acústiques.  
 
Respecte el turisme massificat ens trobem que hi han mes residus, necessitat de 
mes elements com I'aigua potable, electricitat etc, mes sorolls i trànsit. En aquest 
aspecte es podrien prendre unes mesures mes correctes com la recollida 
selectiva i reciclar, que els ajuntaments assegurin els subministres, construir 
edificis mes baixos, amples avingudes, zones verdes, parcs etc.  
 
Sobre I'agricultura i la ramaderia caldria destacar que avui dia els pinsos que els 
hi donen als animals son artíficials lo qual els excrements dels animals no son 
"purs" i produeixen residus això li diuen '"purins". Per a l�agricultura els 
insecticides i herbicides son contaminats. Per evitar aquestes situacions 
contaminants al cas de la ramaderia s'haurien d�utilitzar uns dipòsits per recollir 
els residus(purins). I als dos casos es tindrien que substituir els productes químics 
com ara el pinsos artificials i els insecticides i herbicides per productes naturals. 
Jo penso que aquests impactes negatius del medi humanitzat sobre el medi 
natural es podrien evitar si el conjunt d'activitats humanes que fan possible el 
creixement econòmic,  el benestar de les persones i la conservació del medi 
natural es controlés i així aconseguir un equilibri medi ambiental. 
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L�EQUILIBRI  ENTRE LA HUMANITAT I LA NATURA    Clara Gil  
 
 
En primer pla d'aquest paisatge de costa tenim una granja de porc situada cap a I'esquerra 
envoltada per camps de conreu. En aquest mateix pla i situat cap a la dreta tenim un polígon 
industrial amb grans xemeneies 
 
Seguint una carretera s'arriba a una ciutat turística amb grans bloc de pisos a primera línia 
de platja, passant la ciutat hi ha les platges. A la platja hi ha el molí amb instal·lacions per a 
l'oci dels turistes, on estan atracats els vaixells de vela. Situat cap a I'esquerra del molí i 
separat per una carretera hi ha el càmping, envoltat d'arbres. Seguint la carretera, ja 
anomenada, s'arriba a les instal·lacions portuàries on atraquen els vaixells de pesca. Des del 
moll es pot veure, al mar les aigües residuals no depurades procedents de la ciutat i de les 
indústries. 
 
A I'esquerra de les instal·lacions, s'arriba a les drassanes, per una carretera. Les drassanes 
estan situades a prop d'un bosc per aprofitar la seva fusta, però que ara el bosc és una 
reserva natural. A I'esquerra de la reserva i al costat del mar hi ha el far, des del far, es 
veuen a la llunyania un conjunt de muntanyes que formen una serralada, retallades sobre un 
cel blau. 

En aquest paisatge es practiquen una sèrie d'activitats humanes, que tenen el seu impacte 
negatiu sobre la natura, com és el cas de la pesca, que provoca l'esgotament de les 
espècies marines en perill d'extinció, la destrucció de I'ecosistema marí (flora i fauna) i 
I'abocament de residus al mar com fuel, deixalles, etc. 
Però aquestes activitats tenen les seves mesures de correcció, com poden ser regular les 
temporades de pesca, regular una normativa sobre la mida de les xarxes i prohibir les 
tècniques d'arrossegament i la pesca d'alevins. 

Unes altres activitats són les industrials, que provoquen la contaminació atmosfèrica, 
I'abocament de residus al mar i sorolls i males olors. I com en la pesca també es poden 
prevenir construint depuradores, cremant els gasos i els fums o filtrant-los avanç de que 
surtin, insonoritzant les indústries o traslladant-les i per últim, construint barreres acústiques. 
 

Altres problemes també són el turisme massificat a les ciutats, que provoquen molts residus, 
es a dir deixalles, seran necessaris més aliments, aigua potable i electricitat. Provoquen 
soroll i trànsit. Les mesures de prevenir-ho o de millorar-ho poden ser fer una recollida 
selectiva de residus (ecoparcs), els ajuntaments s'haurien d'encarregar del subministra i 
haurien de construir blocs més baixos, amples avingudes i zones verdes. 

I per últim tenim I'agricultura i la ramaderia que perjudiquen amb els herbicides, insecticides i 
amb els pinsos artificials que provoquen residus (els purins). 
Totes aquestes activitats es poden prevenir utilitzant productes naturals enlloc de químics i 
utilitzant dipòsits per la recollida d'aigües i excrements de les granges. 
 
La meva conclusió de tot això és que cal tenir un creixement sostenible per tal que la 
humanitat i la natura estiguin anivellats, i que no se�ns acabin les reserves d'energia, per tal 
de poder seguir vivint sense perjudicar el medi ambient i a nosaltres mateixos, així les 
generacions futures podran seguir gaudint dels recursos naturals sense que s'hagin esgotat. 
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L'EQUILIBRI MEDIAMBIENTAL     Maria G. 
 
A sota de tot, a la dreta, hi ha una indústria que necessita I'aigua, es un element 
humanitzat. Seguint a sota, però' a I'esquerra, trobem la granja de porcs que també es un 
element humanitzat al voltant de la granja trobem els camps de conreu , son també un 
element humanitzat. Mes amunt, trobem el poble turístic , element humanitzat i davant del 
poble hi ha la platja, es un element natura) , però els para sols que hi ha son elements 
humanitzats. Mes amunt hi ha el mar, element natural, i entre el mar i la platja hi ha els 
molls amb instal·lacions per a I'oci, element humanitzat. A I'esquerra del mol) hi ha el 
càmping es un element humanitzat. Cap a la dreta hi ha les instal·lacions portuàries, també 
son elements humanitzats. Mes amunt a la dreta hi ha e) far, element humanitzat i cap a 
I'esquerra hi ha la reserva natural que aquesta ocupa gairebé tota la part de dalt es un 
element natural i la vegetació que hi ha dins I a reserva també son elements naturals. 
Després trobem les muntanyes que van d'esquerra a dreta i son també elements naturals, i 
finalment el cel que esta just per sobre de les muntanyes i que es un element natural. 
 
Les activitats humanes que transformen aquest paisatge son: 
 
En el mar, la pesca té bastants impactes negatius com ara : abocament de residus i 
deixalles al mar, la destrucció dels ecosistemes marins (flora i fauna) i les espècies en perill 
d'extinció. Les mesures correctores que podríem oferir per aquests problemes son: regular 
les èpoques de pesca, regular la normativa sobre el tamany de les xarxes i prohibir la 
pesca dels alevins. 
En el poble turístic, hi a una gran masticació turística que provoca mes residus, necessitat 
de mes aigua potable, mes electricitat, mes aliments, etc. i hi ha mes soroll i mes trànsit. 
Per corregir-ho podem  fer  una recollida selectiva, reciclant, i I'ajuntament ha d'assegurar 
el subministrament, construir edificis mes baixos i ampliar avingudes, zones verdes, 
parcs... 
 
La indústria també genera impactes negatius com ara: sorolls i males olors, contaminació 
atmosfèrica i I'abocament d' aigües residuals al mar. Això es podria corregir: construint una 
depuradora, cremant els gasos avanç que surtin, filtrar gasos i fums, insonoritzar o 
traslladar la fabrica, posar barreres acústiques. 
 
A I'agricultura en els camps de conreu influeixen negativament amb els insecticides i els 
herbicides, per solucionar-ho es podria:- canviar els productes químics per productes 
naturals. 
A les granges, la ramaderia, tenen aspectes negatius com :els pinsos artificials que 
generen purins , que son residus. Es pot arreglar construint dipòsits per a les aigües 
residuals a les granges. 
 
De tot això se�n pot treure una conclusió, la meva es que em de cuidar mes el medi 
ambient perquè si segueixen construint sense pensar en els impactes negatius, ni en la 
manera de solucionar-los, acabarem vivint en un món on no hi hauran elements naturals, ni 
arbres ni muntanyes ni medi ambient, i a mes a mes també ens afectarà a nosaltres, ja que 
viurem, entre sorolls , males olors , contaminació, amb falta d'aigua potable, etc. 
 
Els turistes que venen ho volen tot ven net, però ells a canvi no contribueixen a no 
embrutar, els hi hauríem de proposar I'opció de la recollida selectiva. Els pescadors 
necessiten pescar per guanyar-se la vida però han de emportar-se amb les seves xarxes 
tot el fons marí i les seves espècies en perill d'extinció. Els ramaders i agricultors també 
contaminen amb els insecticides i els purins, i hauríem de mirar d'evitar-ho, buscar 
solucions en les que es respecti el medi ambient i la resta de gent, ja siguin pescadors, 
turistes o ecologistes. 
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Eguilibri entre mon humanitzat i natural   Hasbleidy  
 

' 
A la dreta al costat de la platja passem per una carretera i veiem una indústria que necessita 
aigua . Al problema d'aquesta indústria es que deixa molts residus al mar i pot fer mal a las 
espècies marines, i també té xemeneies per on treu fum i fa mal bé la capa d'ozó.
 , 
Tot seguit ala esquerra tenim uns camps de conreu, que s'ha agut de talar arbres per posar 
aquest camps, i a mes s'utilitzen insecticides per matar els paràsits i fa mal el medi ambient. 
Més a 1'esquerra tenim una granja de porcs, que el donen de menjar pinsos artificials perquè 
creixin mes ràpid. En davant tenim un poble turístic, aquest fa molt de soroll que arriba fins 
ala granja de porcs, i posa molt nerviosos als animals, i a mes a mes circulen cotxes pel 
carrer i contaminen l'aire . 
 
Davant la platja a l'esquerre hi ha un moll on embarquen les veles esportives, mes a la 
esquerra hi ha un càmping, i davant es troben unes drassanes, on es talen arbres per fer els 
vaixells, ala dreta, es troba el port on hi ha els vaixells pesquers, alguns d'aquests utilitzen 
una tècnica anomenada Arrossegament, que s'emporta tot el que troba al seu camí i ho 
destrueix tot, i ames aquests vaixells deixen residus com el fuel, caixes de peix etc. A 
1'esquerra hi ha un abocament d'aigües residuals, tot això també fa mal l'ecosistema marí, a 
davant hi ha un far que indica l�arribada al port, i a l�esquerra hi ha una reserva natural i al 
davant hi ha unes serralades, on hi ha un cel molt clar. 
 
Per evitar, tots aquest impactes negatius faríem el següent: cremaríem el gasos abans de 
que surtin, i posar uns filtres a les xemeneies per que 1'aire sortís purificat, i construiríem 
barreres acústiques, als camps de conreus utilitzaríem productes naturals, també a la granja, 
a més uns contenidors per recollir els excrements dels animals que estan contaminats pels 
pinsos artificials. Al poble turístic no construiríem edificis tan alts, no tancar els locals tant 
tard i per assegurar el subministra construir amplies avingudes i zones verdes, posaríem uns 
contenidors per a reciclar i utilitzar el cotxe en distancies curtes. Per evitar 1'abocament 
d�aigües residuals, construiríem una depuradora. A la pesca prohibiríem la tècnica 
d'arrossegament, utilitzar contenidors per a les escombraries i controlar la pesca en 
temporada de reproducció, així podríem mantenir un equilibri. 
 
Jo crec que si no posem una mesura immediatament sens acabarà l�oxigen i els aliments,  
s'extingirien els animals i juntament amb ells l�ésser humà.  
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L 'equilibri entre el medi ambient i els recursos econòmics   Marc A. 

 
 

En primer pla a la dreta trobem un polígon industrial que necessita aigua, més a 
1'esquerra hi ha camps de conrea i una granja de porcs. Més amunt ens trobem amb la 
carretera que passa per davant de la ciutat, i just davant de la ciutat està la platja i uns 
molls amb instal·lacions per l'oci. També al costat de la platja però més allunyat de la 
ciutat trobem un càmping envoltat d'arbres. Resseguint el perfil de la costa trobem unes 
instal·lacions portuàries, vaixells pesquers i unes drassanes situades al costat d'una 
reserva natural. 
 . 
Les activitats econòmiques que es practiquen en aquest lloc són: 
 
La indústria, que aboca aigües residuals al mar, contamina 1'atmosfera i produeix sorolls i 
males olors. 
La pesca fa servir unes tècniques d' arrossegament que maten totes les espècies marines 
i destrossen els ecosistemes marins, també aboquen residus (fuel, deixalles, etc). 
El turisme produeix més trànsit i més residus, i requereix més subministres aigua, 
electricitat, etc. 
L 'agricultura i la ramaderia fan servir pinsos artificials, insecticides i herbicides que 
contaminen el sòl i l'atmosfera i també produeixen residus anomenats purins.  
 
Les mesures correctores que podrien corregir els impactes negatius són: 
 
Els gasos de les indústries es tindrien que cremar abans que sortissin a l�exterior, els fums 
es tindrien que filtrar i tindria que haver-hi una depuradora que filtres les aigües 
contaminades i les fabriques es tindrien que insonoritzar o traslladar a llocs inhabitats. La 
pesca es tindria que regular i es tindria que prohibir la pesca dels alevins i controlar e1 
tamany de les xarxes, les tècniques d'arrossegament i l'abocament de deixalles i fuel. El 
turisme al produir més residus es tindria que fer una recollida selectiva i reciclar, i tindrien 
que fer avingudes més amples per regular el trànsit, edificis més baixos, i l'ajuntament 
s'encarregaria dels subministres d'aigua i d'electricitat. Els residus de 1'agricultura i la 
ramaderia es tindrien que ficar e dipòsits i utilitzar productes naturals que no afectessin 
l�atmosfera ni el sòl. 
 
Jo crec que es necessari mantenir l' equilibri medi ambiental per poder extreure recursos, 
perquè si esgotessin tots els recursos naturals de cop no es podrien tornar a produir. 
Exemple: Si agaféssim tots els peixos no es podrien tornar a reproduir. D'aquesta manera, si 
mantenim aquest equilibri natural les generacions futures  tindran fonts per extreure'n 
recursos. 
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Els impactes negatius i les solucions del paisatge de costa.   Laia A. 

 
 

En aquest paisatge veiem una granja de porcs, la qual està envoltada de camps de conreus 
a la dreta hi ha una indústria, una mica mes amunt hi ha una carretera la qual separa el 
camps de conreu de un poble turístic, una mica mes amunt del poble turístic a la esquerra, hi 
ha un càmping el qual està envoltat per arbres i vegetació a la dreta hi ha la platja a on hi ha 
vaixells esportius i els molls que tenen instal·lacions esportives i per al oci, una mica mes a la 
dreta dins el mar hi ha abocaments d' aigües residuals sense depurar, que provenen de les 
fàbriques, mes amunt hi ha el vaixells pesquers i les instal·lacions portuàries a l'esquerra , hi 
ha les drassanes que és on construeixen els vaixells, les barques etc... una mica mes a 
l'esquerra hi ha un petit riu, mes amunt hi ha la reserva natural , la qual està protegida 
perquè està molt a prop de les drassanes i talarien tot el bosc, a la dreta de la reserva 
natural hi ha un far, i mes amunt estan les muntanyes i per últim està el cel. 

 
Les activitats humanes que transformen el paisatge són la pesca que produeix varis 
impactes negatius com, la destrucció d�espècies marines en perill d'extinció, destrucció 
d'ecosistemes marins (flora i fauna) i aboquen residus tòxics.  

 
Una altra activitat es el turisme, que també té impactes negatius com la massificació, que hi 
hagi aigua, electricitat per tots el habitants, i el soroll i el trànsit que quanta més gent hi ha 
mes més soroll i cotxes haurà.  
Una altra activitat es la indústria, que els impactes negatius que té son bastant perillosos, té 
molta contaminació atmosfèrica, vessa residus tòxics al mar, el soroll i les males olors. 
I l'ultima activitat humana, és la ramaderia i la agricultura que els impactes negatius que 
tenen són que utilitzen herbicides i insecticides i que donen al animal pinsos artificials. 
 
Les mesures correctores serien que a la pesca prohibeixin 1'arrosegament i que prohibeixin 
la pesca d'alevins, que regulin el tamany de les xarxes i que regulin la temporada de pesca. 
 
Per el turisme s'hauria, de fer recollida selectiva i reciclar, 1'ajuntament ha de tenir suficients 
recursos per subministrar aigua, electricitat etc.... a tots el habitants i construir edificis mes 
baixos i amplis, construir zones verdes, parcs etc.... 
 
Per la indústria haurien d'insonoritzar o traslladar les fàbriques, filtrar els gasos i els fums, 
cremar els gasos, construir barreres acústiques i construir una depuradora 
Per la ramaderia i la agricultura haurien de posar contenidors o dipòsits per recollir les aigües 
residuals de les granges i substituir el productes químics per naturals. 

 
Jo crec que és important mantenir l'equilibri del medi ambient  perquè sense un equilibri els 
peixos o qualsevol espècie es podria extingir es pot pescar igualment però amb mes compte, 
també es pot produir igual però amb recursos naturals que no contaminin tant. 
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L'EQUILIBRI ENTRE LA NATURA I ELS RECURSOS ECONÒMICS         Carlos B. 
 
 
En aquest paisatge podem observar un conjunt de muntanyes situades en la part superior 
del dibuix. Sota aquestes muntanyes, ocupant la major part de la zona, hi ha una reserva 
natural que toca amb una part de costa on trobem un far per tal d'avisar als vaixell que 
s'apropen a la costa. 
 
Al límit de la reserva natural veiem la construcció d'unes drassanes que es on es realitza la 
construcció de vaixells. Les drassanes connecten mitjançant una carretera amb les 
instal·lacions portuàries on es guarden les embarcacions. 
 
Al costat de les drassanes trobem un petit càmping que limita amb uns molls amb 
instal·lacions per a l'oci. En aquesta zona hi ha una platja turística amb tot un complex 
d'edificis darrera seu. Molt a prop d'aquesta zona d'oci veiem al mar uns abocaments d�aigua 
residual sense depurar que prové d'una fàbrica molt propera a la costa. Darrera del poble 
turístic i creuant una carretera observem una granja de porcs amb petits camps de conreu. 
 
Les activitats humanes que transformen aquest paisatge són:  
 
LA PESCA: Les tècniques d�arrossegament causen la desaparició d�espècies marines, 
desaparició d�espècies en perill d'extinció destrucció de 1'ecosistema marí (flora i fauna) i 
abocament de residus (fuel i deixalles ). 
LA INDUSTRIA: Abocaments d'aigües residuals al mar. Contaminació atmosfèrica. Sorolls i 
males olors. 
TURISME MASSIFICAT: Creació de més residus (escombraries). Necessitat de més 
aliments, aigua potable, electricitat etc. Sorolls i més trànsit. 
AGRICULTURA I RAMADERIA: Pinsos artificials. Producció de residus: Purins. 
DRASSANES: Tala massiva d'arbres i impacte visual negatiu. 
 
Les mesures que podrien corregir per evitar els impactes negatius en la pesca és regular les 
èpoques de pesca, seguir les normatives sobre les xarxes i prohibir la tècnica 
d�arrossegament, prohibint també la pesca d'Alevins. 
 
En la indústria es podria construir una depuradora d'aigua, cremar el fum abans de que 
sigui expulsat a l'exterior i filtrar aquests fums i els gasos. També es poden posar parets 
insonoritzades a les fàbriques o si això no es possible o molt car també es poden traslladar 
les fabriques a zones poc o gens poblades o posar barreres acústiques com pot ser una 
zona d'arbres entre la fàbrica i els pobles o ciutats. 
 
El turisme  massificat també és un problema pel medi ambient i per això es bo fer recollida 
selectiva de deixalles, reciclatge, que els ajuntaments de la costa estiguin preparats, 
construir els edificis i hotels mes baixos i fer avingudes més amplies i més zones verdes com 
parcs. 
En la agricultura i la ramaderia s'hauria d'utilitzar dipòsits per la recollida d'aigües residuals i 
substituir els productes químics per productes naturals per a que els aliments siguin més 
sans i naturals. 
Per millorar el problema de la tala d'arbres s�hauria de reforestar els boscos perquè s'utilitza 
molta fusta en la construcció de vaixells. També seria bo que les drassanes no estiguessin 
en zones turístiques 
 
Jo crec que no es tracta de produir menys sinó de fer-lo de forma diferent. Així 
contaminaríem menys i hauria més recursos naturals. 
Es evident que no és un treball fàcil però les conseqüències son molt positives. 
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A més, crec que no és només un treball de les grans indústries, sinó que es un treball de 
totes les persones, per això hem de fer un esforç ecològic important en la vida diària, com 
per exemple reciclar i respectar en tot moment la natura. 
 
 
 

 
IMPACTE DE LES ACTIVITATS HUMANES SOBRE LA NATURA       Sandra g. 
 
 
 
En un paisatge litoral es pot veure unes indústries a la dreta, seguin cap a I�esquerra podem 
veure que hi ha camps de conreus i una granja de porcs. Una mica mes Lluny separada per una 
carretera podem veure un poble turístic amb edificis molt alts i davant dels edificis hi ha una 
petita platja, a la dreta de la platja estan els abocaments d'aigües residuals i a I�esquerra hi ha 
les veles. Mes Iluny de la plat ja esta el port amb els vaixells i les instal·lacions portuàries, i al 
costat esta el far. Si mirem a I�esquerra del bosc es veu un càmping. Mes amunt del bosc hi ha 
un territori sense arbres perquè estan les drassanes i necessiten fusta, Ilavors es pot veure al 
costat una reserva natural perquè així no s�acaben els boscos. I al final del tot hi ha unes altes 
muntanyes amb un cel molt clar. 
 
Com a conseqüència de diferents activitats humanes aquest paisatge es transforma 
constantment, aquests canvis poden tenir un impacte negatiu per I'equilibri medi ambiental. En 
aquest cas veiem indústries molt a prop de la zona poblada Ilavors contaminen I'atmosfera, 
deixen residus al mar, fan soroll i males olors. Una altre activitat que pot tenir un impacte negatiu 
es la pesca incontrolada ja que es poden esgotar les espècies marines en perill d'extinció, 
destrueixen els ecosistemes marins (flora i fauna) per utilitzar la tècnica d'arrossegament i per 
últim contamina el mar de residus del vaixells (fuel). En la actualitat la ramaderia tradicional 
gairebé no existeix. Es considera com una altre indústria, es fan servir pinsos artificials perquè 
els animals creixin mes ràpidament i així obtenen mes beneficis. Una altre activitat molt important 
en un paisatge litoral es el turisme lo que implica una necessitat mes gran de subministres com 
ara: aliments, aigua potable, electricitat activitats lúdiques, etc que provoca que zones que durant 
I'any són molt tranquil·les durant I'estiu hi ha molt de soroll i mes acumulació de residus. 
 
Perquè les activitats senyalades al paràgraf anterior: indústries, pesca, ramaderia i turisme 
influeixin positivament al medi ambient serien necessàries una sèrie de mesures com ara: 
traslladar a Ilocs Ilunyans de la població les indústries, controlar I'abocament de gasos i aigües 
residuals i insonoritzar les fàbriques. Regular les èpoques de pesca perquè així els peixos es 
poden reproduir, i que no s'utilitzi la tècnica d'arrossegament. Per controlar I'augment de 
residus que provoca el turisme s'ha de fomentar el reciclat i recollida selectiva. Els ajuntaments 
han de assegurar els subministres així com regular la construcció de edificis perquè no es 
destrueixen zones naturals així com prohibir edificis molt alts. I ja per últim les mesures per 
corregir I'impacte negatiu de la ramaderia seria substituir els productes artificials o químics per 
productes naturals així com la utilització de dipòsits o contenidors per recollir els residus de les 
granges. 
 
Es necessari mantenir I'equilibri mediambiental perqué si be sabem que son importants les 
activitats humanes de la mateixa manera es important controlar i evitar I'impacte negatiu que 
poden provocar sobre I'espai natural i sobre les persones. 
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COSES POSITIVES I NEGATIVES D' UN PAISATGE NATURAL      Patrícia G. 

 

 
Es un paisatge litoral en primer pla es troba un conjunt de serralades i una mica mes 
avall hi ha una reserva natural degut a que molt a prop es troben unes drassanes, que 
es el lloc on es construeixen els vaixells. En una cantonada d'aquesta reserva natural 
hi ha un petit tros de terra que s'endinsa cap a dins del mar, llavors, hi ha un far que 
serveix per avisar a els vaixells que van de nit que no s'apropin molt allà perquè pot 
haver-hi el perfil de que xoquin contra les roques. Després de les drassanes hi ha una 
petita carretera que I'uneix amb unes instal·lacions portuàries i amb un poble turístic.
  
A les instal·lacions portuàries es on es guarda el material dels vaixells i on també hi 
ha un port on es guarden , millor dit,  on s'aparquen els vaixells. Entre les 
instal·lacions portuàries i el poble turístic hi ha un càmping al costat de la carretera. 
 
Una mica més avall del càmping es troba el poble turístic on hi ha unes àmplies 
platges amb molls amb instal·lacions per l'oci. A sota del poble turístic hi ha uns 
camps de conreu, una granja de porcs i una indústria propera al mar perquè per 
funcionar necessita molta aigua, llavors tu ha un problema, el següent: per culpa del 
poble turístic i de la fàbrica es produeixen abocaments  d'aigües residuals sense 
depurar, i llavors el mar es contamina. Hi ha quatre activitats humanes que són: la 
pesca, la indústria, el turisme massificat i l'agricultura i la ramaderia. `  
 
Aquestes quatre provoquen impactes negatius. 
 
* La pesca produeix esgotaments d�espècies marines amb perill d�extinció  , també 
produeix la destrucció dels ecosistemes marítims i abocaments de residus. Per tot 
això es tindrien que ficar mesures correctores, com regular les èpoques de pesca i la 
normativa sobre el tamany de les xarxes i prohibir les tècniques d'arrossegament. 
 
* La indústria produeix abocaments d'aigües residuals al mar, contaminació a 
l�atmosfera, sorolls i males olors; per això solen estar apartades de les ciutats. Per 
evitar-ho es podrien construir depuradores. 
 
* El turisme massificat produeix residus domèstics, apart també necessiten més 
aliments, aigua i electricitat. Per evitar això, la solució seria reciclar. 
 
* I per últim: l'agricultura i la ramaderia que produeixen aigües residuals i utilitzen 
insecticides i herbicides. Per evitar-ho es podrien utilitzar dipòsits per recollir aquestes 
aigües (granges) i substituir productes químics per productes naturals. Jo crec que és 
necessari mantenir I'equilibri medi ambiental, perquè sinó tot  
estaria format de coses humanitzades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex I   PRODUCCIONS ORALS I ESCRITES DE L´ALUMNAT  

 206

 
L'impacte de les activitats humanes sobre el medi ambient  

 
En aquest paisatge podem veure una reserva natural, on hi molts arbres i muntanyes. És un 
paisatge del litoral, i llavors té a seva costa amb les instal·lacions portuàries, molls amb 
instal·lacions per l'oci, un far, etc. Hi han també molts vaixells. L'aigua del mar esta una mica 
bruta a causa dels abocaments d'aigües residuals que fan les indústries properes. A prop de 
ta platja que hi ha amb els seus para sols, hi podem veure un poble turístic amb tendes, 
restaurants, etc. 
 
Hi ha bastant vegetació, sobretot a la zona on hi ha un càmping envoltat d'arbres. 
És una zona amb bastants carreteres. A prop d'una hi han unes drassanes on construeixen 
vaixells. Pel costat de més endins, hi ha una granja, amb els seus purins y envoltada de 
camps de conreus. 

Les activitats humanes que hi tenen lloc són: la pesca, l'indústria, el turisme, l'agricultura, 
la ramaderia, la construcció de vaixells, edificis, etc.. 
Els impactes negatius que hi poden sorgir d'aquestes activitats poden ser: l'extinció de la 
fauna i flora marina, la contaminació del mar a causa del fuel dels vaixells, t'abocamnt 
d'aigües residuals, els abocaments de purins que desfertilitzen el sòl, males olors i soroll, 
conseqüències sobre la salut humana pels insecticides, herbicides, adobs químics, llavors 
trangèniques, etc. Contaminació del sòl, aigües subterrànies, fonts i rius. L'utilització  de 
pinsos artificials seria perjudicial per la qualitat del producte que s'obtindria, el 
clorambuterol... També la contaminació del lloc es veuria augmentada per aglomeració del 
turisme que hi pot haver-hi, l'aire es contamina per l�excés de cotxes i fums industrials. 

Per corregir aquest impacte negatiu proposaria mesures com: 

Fer lleis que estableixin el tamany mínim de captures, fixar èpoques de veda, prohibir xarxes 
d�arrossegament, substituir els motors de fuel per bateries elèctriques, depurar les aigües 
contaminants i no abocar-les directament als rius o al mar. També emmagatzemar els purins 
per a no desfertilitzar el sol. Utilitzar tècniques tradicionals per fer les coses, en ['agricultura, 
utilitzar adobs naturals i ocells que eliminen els insectes, llavors naturals i no trangèniques. 
En la granja, alimentar els animals de manera natural. 

 
L'ajuntament ha de fer normatives urbanístiques per planificar el creixement de la ciutat, 
limitar el creixement de les zones turístiques, controlar la tala d'arbres i intentar replantar els 
boscos. 

Jo crec que és important mantenir t'equilibri medi ambiental i no pensar només en treure 
diners i pensar només en l'economia perquè sinó aniríem destruint de mica en mica el 
paisatge no es podria disfrutar d'ell ni viure allà. Em de procurar fer les coses de manera que 
facin possible el creixement econòmic, el benestar de les persones i la conservació del medi 
natural.  
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La pressió de les activitats humanes sobre el medi ambient  
 

En aquest paisatge, al fons podem observar-hi una serralada muntanyosa, força gran. Una mica mes 
endavant hi trobem una reserva natural força poblada d'arbres, tota aquesta reserva està a ran de 
costa. En ¡'espigó que surt cap al mar hi podem observar un far que enlluerna a aquell espigó per 
avisar als vaixells de la presència de roques. Bé davant del far esta el mar, doncs a I'altra banda del 
mar hi trobem unes instal·lacions portuàries i amb alguns vaixells amarrats.  
 
Si seguim la carretera cap a I'esquerra hi trobem unes drassanes on construeixen vaixells amb fusta i 
altres tipus de materials. Si tornem a la carretera, aquesta ens portarà al càmping, on trobem algunes 
tendes de campanya i amb alguns arbres al voltant. Al costat mateix, a la dreta del càmping, hi ha 
una platja força Ilarga, i des de la platja podem anar al moll on hi ha vaixells de tipus esportiu. Si 
tornem a la platja hi anem cap a I'altre costat ens trobem amb el poble turístic, on hi ha grans edificis, 
són molt alts i es troben una mica junts els uns amb els altres.  
 
Al davant del poble, però, a I'esquerra hi ha una sèrie de camps de conreu, amb tot tipus de 
plantacions. En un d'aquests camps hi ha una granja de porcs, i en aquesta granja tenen una gran 
xemeneia. Cap a la dreta hi trobem mes camps i a la dreta del tot hi ha una indústria molt gran amb 
unes xemeneies enormes que expulsen molt de fum. De aquesta indústria, que per cert esta molt a 
prop del poble, i el mateix  poble,  aboquen una sèrie d'aigües residuals al mar. 
 
L'agricultura, els seus impactes negatius son que per a plantar als camps els seus vegetals, les 
seves plantes, abans han tingut que talar una sèrie d'arbres, i per a que això no fos a més, s'hauria 
de limitar la tala de mes arbres. Un altre impacte negatiu es la utilització de productes químics, com 
els insecticides, adobs químics, herbicides, etc, i per a no utilitzar tots aquests productes que fan mal 
bé el sol haurien d'utilitzar adobs naturals i tècniques mes ecològiques, com per exemple criar a uns 
ocells que es mengin els insectes que es mengen les seves plantes. 

Una altra activitat humana es la pesca. Aquesta també té els seus impactes negatius, un d'ells és 
la destrucció de la fauna i la flora marina a conseqüència de les xarxes d'arrossegament que 
utilitzen, ja que amb aquestes xarxes s�emporten tot tipus de peixos, ja siguin grans com petits. 
Una mesura que es podria utilitzar es la utilització de xarxes convencionals, i una altra mesura 
seria aprovar una Ilei que fixes el tamany mínim de les captures i que no es pogués pescar en 
èpoques de veda. Una altra conseqüència negativa que té la pesca son els abocaments de fuel 
al mar, ja que els vaixells desprenen molt de fuel. I una mesura correctora podria ser buscar un 
altre tipus d'energia que no f os contaminant, o si més no, que ho fos menys. 

Bé ara passem a la indústria, una de les majors enemigues del medi ambient. La conseqüència 
mes important es la contaminació, "gràcies" als fums i aigües residuals que van a parar al aire i al 
mar. Mesures correctores ? no utilitzar productes contaminants, que tots aquests fums es 
reutilitzen o es filtren. Aquesta indústria que observem al paisatge està molt n prop de la ciutat, o 
poble, aquesta proximitat a la ciutat produeix contaminació acústica, males olors, i per a millorar 
aquesta situació haurien de construir les indústries mes Iluny del centre urbà. I podrien construir 
depuradores, i sobretot Ileis que obliguin a utilitzar aquestes mesures, perquè sinó no 
aconseguirem res. 

Una altra activitat humana es el turisme. Aquesta activitat també té forces conseqüències 
negatives com I'excés de gent i trànsit a les èpoques d'estiu, per tant si hi ha molta gent hi ha 
més producció de deixalles, abocaments d'aigües residuals i purins. Solució'?, la construcció de 
depuradores. 
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L'excés de gent en una ciutat que durant l'any a penes hi ha gent fa que quan hi ha molta gent, 
manca I'aigua potable, serveis, etc. I una solució seria crear infrastructures suficients per  tenir : 
aigua potable, electricitat, serveis suficients per a tothom. 
Una altra conseqüència important, encara que ho son totes, es la especulació del sol, i la 
solució mes correcta seria fer normes urbanístiques que frenin la construcció, perquè sinó 
ens quedarem sense espais verds. 

Anem a veure mes activitats humanes que tenen un impacte negatiu sobre el medi natural. 
Una es la construcció de vaixells ja que es tallen arbres per a construir vaixells, i una solució 
seria importar la fusta d�altres Ilocs. I ja per últim la construcció d'edificis, perquè per a 
construir edificis s'han de talar arbres, i una solució seria frenar la construcció d'edificis. 

Jo crec que es pot aconseguir que les activitats humanes facin possible el creixement de 
l'economia però conservant  del medi natural.  Els exemples que acabem d' explicar ho 
demostren.  

Es molt important mantenir l'equilibri medi ambiental de la Terra perquè sense natura no 
podem viure.  Si l�espècie humana no pren consciència,   estem comdemnat l'existència de 
les generacions futures i encara més, de la vida sobre la Terra.  
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COM ENS AFECTA LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL?              CLARA  
 
La deslocalització industrial es el trasllat d�algunes factories d' una empresa multinacional  des 
de un país ric a un altre en vies de desenvolupament. 
Això ho fan perquè en els països rics han de pagar molts impostos, i els surt mes econòmic anar-
se a un país en vies de desenvolupament on els treballadors treballen mes hores per menys 
diners, no han de reciclar, no han de pagar impostos i el govern els proporciona les terres per 
construir-hi la empresa. 
 
Un cop s'han instal·lat en el nou país aquestes empreses exploten als treballadors, ja que no 
tenen drets laborals ni sindicats que defensin al treballador. També contribueixen a I'explotació 
infantil, perquè en aquell país no hi ha els drets dels infants. 
 
Aquestes empreses també contaminen molt perquè no hi ha una Ilei que els hi ho prohibeixi, 
d'aquesta manera els beneficis de l'empresa pugen i poden pagar I'atur a totes aquelles 
persones que han deixat al carrer en el país ric. Aquesta situació només beneficia a I'empresari 
ja que en el país en vies de desenvolupament els treballadors son explotats i en el país ric s'han 
quedat sense feina.` 
 
Aquesta situació ara s�està donant aquí, en Espanya, on moltes empreses s'estan traslladant als 
països de l'Àsia o a altres en vies de desenvolupament. Com es el cas de Samsung, una 
empresa Coreana que fabrica TV, vídeos, DVD, ets. I que ara s'ha traslladat des de una ciutat 
del Vallés a una d'Eslovaquia. 
 
Tot això ha estat causat per una societat capitalista i consumista, on els empresaris son els que 
surten guanyant, volent obtenir un nombre de beneficis mes elevat. Però com tota moneda, 
aquesta situació també té dos cares, amb aquest sistema em aconseguit fer una globalització a 
nivell de mercat, ja que ens arriben productes d'arreu del món i també poc a poc aconseguirem 
fer una globalització dels drets laborals i humans que siguin per a tots igual, sense diferencia 
entre ric i pobres, i algun dia pot ser aconseguirem que totes aquestes empreses multinacionals 
vagin desapareixent, perquè aconseguirem que totes les Ileis laborals i drets que tenim com a 
persones que som, siguin complides arreu del món i deixem de ésser manipulats pels que tenen 
més. 
 
Jo, crec que tot això de la deslocalització està malament per una banda, ja que deixa a molts 
treballadors a I'atur, en els països rics, i se�n  va explotar d'altres als països en vies de 
desenvolupament. Però en part afavoreix als països rics ja que en aquest es que queda la 
tecnologia i la gent que ha tingut una formació professional aconseguint empreses molt millors 
on no s'explota als treballadors, es compleixen totes les Ileis i contaminen el mínim possible. 
Amb tot això aconseguiríem que tothom estigués a gust amb la seva feina, que rendís el màxim 
possible i que I'empresa també obtingués un elevat beneficis, perquè com en millors condicions 
estigui el treballador mes s�esforçarà aquest en el que fa. 
 
En conclusió, jo crec que mica en mica podrem anar millorant la nostra societat i la nostre 
qualitat de vida si som capaços de vèncer a les multinacionals i fer que ens arribin a tots els drets 
laborals i humans. 
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L� impacte de la deslocalització d�empreses sobre els treballadors 
 
M. JESÚS  
 
La deslocalització industrial es el que fan les empreses multinacionals quan a un 
país ric no treuen suficient benefici, consisteix en traslladar una fàbrica que es troba a 
un país ric a un de subdesenvolupat. 
 
Això actualment està passant molt sovint i pràcticament cada dia podem trobar una 
noticia diferents de fàbriques que tanquen i marxen a un altre país, per exemple una 
notícia recent diu que la fàbrica de la Seat a Martorell vol reduir la plantilla i traslladar 
part de la producció a Eslovàquia.  
 
Això passa perquè el sistema econòmic que predomina actualment es el capitalisme es 
a dir on tot es compra i tot es ven vol dir que si una multinacional que es troba a un país 
desenvolupat té molts costos i no pot obtenir el màxim benefici marxarà a un altre país 
en vies de desenvolupament on la multinacional contractarà a gent que els hi pagarà un 
sou molt més baix i a més treballaran mes hores en pitjor estat i no hi haurà ningú que 
obligui a reciclar o a pagar uns impostos per tenir una fabrica o empresa al seu país. 
 
Les conseqüències tant al país ric i al pobre son bastant negatives.  En el cas del país 
ric cada vegada que una fabrica o empresa tanca per traslladar-se a altre lloc deixa a 
moltíssima gent sense feina i molta d�aquesta gent té que mantenir una família amb el 
sou que rep. Per tant la gent es queda a l�atur. I en el cas del país pobre no es pas 
gens bo perquè treballen en unes condicions molt dolentes sense assegurar, pagues.. i 
treballen més hores per un sou molt més baix. To t i que aquestes condicions son 
llastimoses la gent d�aquests països esta contenta amb el que cobren perquè millor 
serà tenir un treball amb un sou fixa tots els mesos que no tenir res Tot això també es 
causa de la globalització que permet que es puguin traslladar d'un lloc a altre sense 
cap inconvenient. 
 
Jo penso que la deslocalització industrial té molts aspectes negatius com que quan una 
empresa marxa deixa molta gent a l�atur, s'aprofita de les condicions de la gent a altres 
països subdesenvolupats i exploten als treballadors o bé  agafen a nens per treballar 
des de molt petits... 
 
Però depèn de com es miri també hi han uns aspectes positius de gran valor que són 
els següents: gràcies a el trasllat de les empreses als països subdesenvolupats molta 
gent pobre pot sobre viure mitjanament  amb unes necessitats cobertes i per la qual 
cosa d�aquí uns anys quan la gent vagi demanant sous més alts i els governs es facin 
més rics i li posin unes normes. Per exemple que respectin l'horari laboral de 8 hores, 
bones condicions de treball, temps de vacances, en resum, que respectin els drets 
dels treballadors.  
 
Així aquests països arribaran a ser com ara l�actual Espanya que fa uns 60 anys vivia 
en unes condicions molt similars a la que viuen ara aquests països. 
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LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL          Elena  
 
 

INTRODUCCIÓ:  

La deslocalització industrial es el trasllat que fan algunes empreses multinacionals des de 
un país ric a un altre amb vies de desenvolupament. 
Exemple: Samsung que es una empresa de Corea que fabrica televisions, vídeos...Ha 
traslladat la fàbrica que tenia al Vallès cap a Eslovàquia.  
 
Això ho fan per obtenir més beneficis econòmics en un país ric la gent exigeix bones 
condicions de treball un sou raonable, maquinaria adient lloc de treball en condicions etc... I 
en canvi si marxen a un amb vies de desenvolupament els manipulen tant com volen ja que 
aquella gent accepta el treball perquè no te altra cosa que fer ha de guanyar-se la vida com 
pugui els fan treballar moltíssimes hores els paguen una misèria tenen unes condicions de 
treball desastrosa (sales no ambientades, humitat, molta pols...) i no respecten els seus 
drets laborals i els tenen explotats.  
 
Els treballadors del país ric pateixen la deslocalització industrial doncs quedant-se sense 
treball i sense poder alimentar la seva família, quedant-se en l' atur i molt decebuts. 
Els nous treballadors del país amb vies de desenvolupament directament no s'adonen que 
s'aprofiten d'ells ja que necessiten treball de qualsevol manera i allò ja els sembla molt be 
per guanyar-se el sou.  

ARGUMENTACIÓ:  
Jo ho trobo molt malament perquè es un acte de discriminació ja que tots som persones i 
no perquè els del país amb vies de desenvolupament siguin pobres no tenen perquè cobrar 
molt menys que els del país ric i a sobre en pitjors condicions no es gents just, com a ells 
només els interessa els diners... els sentiments ja els han perdut... 
 
Crec que els empresaris haurien de pagar almenys el mínim establert per la llei i depèn com 
s'esforci haurien de pujar el so a aquell treballador. Els empresaris poden guanyar beneficis 
sense explotar els treballadors.  
 
 
CONCLUSIÓ:  
 
En conclusió que la deslocalització industrial es un aprofitament de la gent pobre. La meva 
proposta seria per tots igual es a dir les mateixes condicions laborals per la gent rica i la gent 
pobre però es clar llavors la deslocalització no te sentit. Tots els treballadors han de guanyar 
el mateix i en les mateixes condicions.  
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LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL      Esteban  
 
INTRODUCIÓ: 
Aquest text parla de la deslocalització industrial, que és quan una multinacional és a dir 
una empresa coneguda en tot el món, i normalment es dirigida per empresaris que el que 
busquen es el màxim benefici es a dir extreure el màxim capital possible, i té moltes factories 
repartides per tot el mon, que treballen gràcies i per a ells, però aquestes empreses no volen 
perdre diners paguen seguretat social i sous molt alts.  Així que se�n van als països 
subdesenvolupats i traslladen allà les fàbriques per tal d� obtenir mà d'obra barata i més 
beneficis, com per exemple la fàbrica que la Seat té a Martorell que vol traslladar part de la 
producció al països de l'Europa de l'est o la multinacional Samsung que vol fer el mateix.  
 
La causa de que les empreses se�n vagin sobretot a l�hemisferi sud i a països concrets com 
ara Àfrica, Àsia o Malàisia, es per poder augmentar el seu benefici, perquè allà els costos de 
l'empresa són més baixos ja que aquí han pagar als treballadors sous dignes, seguretat 
social, etc. A més els treballadors d�aquests països treballen mes del doble del que treballaria 
una persona en  un país desenvolupat.  
 
Les conseqüències, les tenen els treballadors de la ocupació de la actual fàbrica, perquè es 
queden en l'atur, i son indemnitzats molt pobrament, contant de que moltes han de mantenir 
famílies senceres. 
 
 
ARGUMENTACIÓ: 
 Jo opino que esta mol malament traslladar les empreses a llocs on la gent agafa el que li 
dones, però penso que es una actitud massa egoista, ja que no pensen en els centenars de 
treballadors que deixen a l'atur ni en les seves famílies, i també per altre banda no m'agrada 
perquè no es pot explotar així a la gent fent-la treballar 18 hores diàries amb un sou miserable 
i unes condicions pèssimes. 
 
Als que pensen el contrari que jo els diria que està molt bé que pensin que està bé per a la 
economia mundial  però que fossin una mica realistes i humans i pensessin en les mils de 
famílies que es queden sense feina i no poden donar de menjar als seus fills, i que també 
pensessin en les pobres persones que només per tenir un plat de menjar cada dia a la taula 
treballin 8 o mes hores diàries amb unes condicions molt pèssimes en llocs humits i fastigosos 
i a sobre sense assegurança mèdica ni res, es a dir si es fan mal i no poden anar a treballar, 
no cobren atur ni res no menjen i punt i això em sembla mot inhumà.  
 
A part no em sembla ètic ni bonic aquesta globalització  que hi ha ara, perquè te�n vas a 
Àfrica i et trobes la coca cola el  Mc Donald's, i crec que amb això s�està perdent la cultura 
encara que algun mínim aspecte bo tindrà, com per exemple que es poden trobar els mateixos 
productes en qualsevol lloc del món.  
 
CONCLUSIÓ:  
Penso que la globalització, pot portar les fàbriques on obtinguin mes beneficis està bé per a la 
economia mundial però el problema es que s�estan perdent coses tan essencials com les 
diferents cultures en cada país. També demanaria als empresaris, que esta bé que busquen 
rendibilitat per a la empresa però que fossin una mica mes humans i pensessin una mica més 
en les persones, perquè en aquest món de l�economia son molt pocs els beneficiats i un gran 
nombre d'afectats. Només es podrà garantir els drets dels treballadors si es creen sindicats 
que puguin denunciar i reclamar els seus drets laborals (seguretat social, vacances, atur, 
jubiliació...)  com a treballadors que són.  
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LA INDÚSTRIA I LA DESLOCALITZACIÓ                              MARC  
 
 
La deslocalització industrial és un procés que realitzen les grans multinacionals i 
consisteix en traslladar la fàbrica situada en un país desenvolupat a un en vies de 
desenvolupament, i això provoca una sèrie de problemes. Una gran multinacional 
anomenada SAMSUNG va traslladar la seva fàbrica situada en Espanya a Eslovàquia.  
 
La causa d'aquest fet és que en països desenvolupats i capitalistes com el nostre els 
treballadors tenen sous alts i s'han de pagar impostos, doncs les fàbriques se�n van a països 
en vies de desenvolupament on no hi ha drets per als treballadors ni sindicats, de manera 
que exploten als treballadors. També com no es respecten els drets humans apareix 
l'explotació infantil.  D'aquesta manera l'empresa té més beneficis.  
 
Aquest fenomen de la deslocalització industrial es produeix gràcies a la globalització ja que 
és molt més fàcil establir comunicació amb altres països.  
 
Com a conseqüència d'aquest trasllat els treballadors d'aquí s'han quedat en l'atur, i els 
obrers del països en vies de desenvolupament estaran contents de tenir un treball amb un 
sou fix encara que sigui amb unes condicions pèssimes, ja que prefereixen tenir aquest 
treball a estar treballant la terra tot el dia amb un esforç físic superior al que realitzen en la 
fàbrica.  
 
Jo crec que si en el nostre país la gent es forma amb uns estudis qualificats, I només les 
empreses que treballin amb tecnologia i necessitin mà d'obra  qualificada s'establiran al 
nostre estat, de manera que les empreses que busquen mà d'obra barata sense 
coneixements ni estudis no provoquin  atur entre els treballadors espanyols. 
 
Una solució per intentar acabar amb el problema seria fer boicot a les marques de productes 
que se'n van d'aquí i així els seus beneficis baixarien i tindrien que tornar o plegar per força. 
 
La meva conclusió és que la deslocalització a curt o a llarg termini no beneficia a ningú que 
no sigui l'empresari, ja que afecta als treballadors d'aquí que es queden sense feina i els, 
treballadors dels altres passos als qui exploten fent feines pesades en condicions pèssimes i 
amb un sou molt baix. 
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ES JUST AQUEST MON GLOBALITZAT I CAPITALISTA?    MARIA G 
 
 
Estem en un món globalitzat i en una societat capitalista, es a dir que gairebé tot gira 
en vers del diners. Igual que nosaltres podem obtenir informació de qualsevol part del 
planeta sense que ens resulti molt complicat, també poden les empreses traslladar-se a 
qualsevol part del món sense cap dificultat ni entrebanc, gràcies a la globalització. Al 
ser en una societat capitalista les empreses escullen traslladar-se a països on els surt 
més barat i on poden obtenir el màxim benefici econòmic. De les dues idees, (capitalisme 
i globalització) en surt la des localització industrial. 
 
S�anomena deslocalització industrial a aquelles empreses que marxen d'un país 
desenvolupat (com ara Catalunya) per instal·lar-se en un altre país en vies de 
desenvolupament (per exemple a paisos del sud est asiàtic o bé a països de l�Europa de 
l'est). 
 
Això es un gran benefici pels empresaris, ja que en el nou país on s' instal·len, no han de 
pagar impostos tan elevats, ni han de tenir cura del medi ambient, ni reciclar... i que a 
sobre els habitants del país estan totalment a favor de que s�hi instal·lessin perquè així 
poden tenir treball, i un sou, (encara que sigui pèssim, comparat amb el dels treballadors 
que tenien al país desenvolupat). Els empresaris s�estalvien molt més, i a sobre exploten 
als treballadors, fent-los treballar 12 o més, hores diàries, sense assegurança i sense un 
sou digne. Tot això va en contra dels drets dels treballadors, però als empresaris no els 
importa gens, ja que gràcies al trasllat de I' empresa el seu capital ha augmentat 
considerablement. Mentre que els antics treballadors del país desenvolupat han quedat a 
l'atur. Per exemple una notícia actual és que la multinacional coreana Samsung marxa de 
Catalunya i es trasllada a Eslovàquia.  
 
 
Estic totalment en contra i trobo que no es just, ni pels treballadors dels països rics, ni pels 
treballadors dels països pobres. Els treballadors dels països rics, es queden sense feina, i 
els empresaris no ajuden gaire a col·locar-los en alguna altra empresa, son treballadors, 
que potser per edat no els acolliran a cap altra empresa, i que tenen una família per 
mantenir. Tampoc es justa la manera que tracten als nous treballadors, ja que haurien de 
complir els drets dels treballadors, donar-los un sou digne per la feina feta, i treballar un 
màxim de 8 hores i assegurar-los I'atur o la jubilació. Penso que la des localització tan sols 
beneficia al empresari capitalista, i no crec que precisament ell necessiti tant els diners, 
com els necessiten els habitants dels països desenvolupats: A part de les injustícies a tots 
els treballadors, tampoc veig be, el fet de que els països pobres deixin abocar residus als 
rius, i no respectin al medi ambient, tot i que potser no tenen suficient diners per una 
depuradora, però podrien obligar al empresari n construir-ne una.  
  
Es una qüestió complicada, però jo penso que la solució per sobre de tot, seria respectar els 
drets del treballadors, sigui un país pobre o ric i si això no es compleix els treballadors dels 
països pobres haurien de formar sindicats per defensar els seus drets i no ser explotats.  
El món s'ha acabat transformant en una Iluita constant pels diners, on tan sol es mira pels 
beneficis econòmics, i no es te en conte les injustícies que s'estan cometen, ni tan sols 
importen les persones, han passat els diners per sobre de tot, fins i tot hi ha gent que posa 
preu a la vida. Francament no ho entenc i em resulta horrorós, no entenc com un ideal, una 
vida o una il·lusió pot canviar-se per diners, i no entenc els capitalistes i empresaris que no 
s�adonen d�això tan important: no es té tot amb diners. Son persones a qui els faria escoltar 
això: "Només quan l'últim arbre sigui tallat, i I' últim riu estigui sec, t�adonaràs de que els 
diners no es poden menjar� per que canviessin d'opinió. 
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LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL      Hasbleidi  
 
La deslocalització industrial, es un mètode que fan servir les empreses per reduir costos, 
ja que els governs dels països capitalistes pugen molt els impostos, i els treballadors cada 
vegada exigeixen més, i les multinacionals busquen el major nombre de beneficis, això 
consisteix en traslladar a una fàbrica que es troba situada en un país capitalista a un que 
es troba en vies de desenvolupament, com per exemple la fàbrica que té la Samsung a 
Catalunya que es trasllada a Eslovàquia.  
 
 
Aquest problema pot causar molts inconvenients, però també pot tenir les seves 
avantatges. 
 
� Inconvenients:  
- Pot deixar a molta gent a l'atur i també afecta a l'economia. 
- Pot haver casos d'explotació als treballador dels països pobres, apart de que poden 

cobrar la quinta del sou que cobren els treballadors dels països desenvolupats 
- Apart les condicions i el lloc de treball són deplorables 
- Com en els països subdesenvolupats no hi ha lleis que prohibeixin llençar les deixalles 

en rius etc., contaminarien molt el medi ambient. 
- A més es respecten molt poc els drets laborals.  
 

�Avantatges:  
- Pot ser molt útil que hi heguin fabriques en els països en vies de desenvolupament ja 

que afavoreix a l'economia d�aquests països i també es bo per aquestes persones ja 
que tindran alguns diners per a mantenir a la seva família. 

 
 

La meva opinió d'aquest problema seria que es un problema molt greu que ens implica a 
als països capitalistes com als subdesenvolupats, i que hem de solucionar, perquè aquest 
empresaris podrien utilitzar com a mà d'obra barata a nens. Això també implica deixar a 
molta gent sense treball, apart de que la gran majoria dels beneficis obtinguts serien per 
les multinacionals que pagant una misèria als treballadors i encara que no paguin quasi res 
d'impostos segueixen volen el major benefici possible.  
 
També hi ha persones que no pensen el mateix, podrien raonar una mica a veure si els 
agradaria trobar-se en ta pell dels pobres treballadors que es queden sense feina, o que 
tinguessin que aguantar aquelles situacions deplorables, i pel poc sou que guanyen, 
aguisen de veure treballar als seus fills, que haurien de estar a l'escola, al parc, o jugant 
amb els seus amics.  
 
Però també hi ha empresaris que compleixen amb les normatives i no exploten els seus 
treballadors, encara que també busquen el major benefici però respecten els seus drets.  
 
 
En conclusió aquest problema es de tots i hem de solucionar-lo entre tots. Per solucionar-lo 
el que podríem fer es que als països en vies de desenvolupament, es fer respectar els 
drets humans tant com un senyor de diners, o que encara li arriben els diners per poder 
menjar, també el que es podria fer es formar gent que estigui qualificada per utilitzar la 
tecnologia i formar sindicats per millorar les condicions de treball.  
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LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL    Roger C 

La deslocalització industrial es el trasllat de una fàbrica d�un país desenvolupat a un país 
en vies de desenvolupament, per que el empresari obtingui majors beneficis. 

Aquestes empreses decideixen traslladar-se a un país en vies de desenvolupament, ja que 
en aquests països no hi ha drets laborals, es a dir que els treballadors han de treballar amb 
les condicions que els hi diguin els de la empresa, també perquè en aquests països no hi ha 
una sèrie de normes que prohibeixin contaminar el medi ambient i la ma d'obra els hi surt 
molt mes barata, i en canvi en els països capitalistes o desenvolupats hi ha una sèrie de 
normes que en els empresaris els implica uns costos, llavors decideixen traslladar-se per 
guanyar major beneficis. 
 
Aquest trasllat  provoca que molts treballadors quedin sense feina i sense guanyar diners, en 
canvi donen feina a molta mà d'obra barata. Aconsegueixen aquests avantatges ja que 
exploten els treballadors amb un sou molt baix i inclús exploten els infants.  
 
Jo crec que aquest trasllat només beneficia als empresaris a obtenir majors beneficis, i en 
canvi implica a molta gent a quedar se sense feina i sense guanyar un mínim de diners. 
 
Crec que els països desenvolupats no tindrien que permetre aquest trasllat de aquestes 
empreses. El que s'hauria de fer es prohibir això i que els treballadors organitzessin 
sindicats i les empreses que no ho complissin tindrien que multar a l�empresari i obligar a 
respectar els drets laborals al país on s�instal·lin.  
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LES INDÚSTRIES MULTINACIONALS         Sandra González Hernández 3° B 
 
 
 
Des de sempre las empreses han triat la seva localització en funció de diferents criteris: 
proximitat de les matèries primes, facilitat de transports...etc. 
En la actualitat las coses han canviat es valoren altres criteris com ara tenir més 
beneficis, és a dir " GUANYAR MES DINERS " fent el mateix treball. 
 
La deslocalització consisteix en traslladar una empresa a països menys desenvolupats i per 
tant més pobres. D'aquesta manera si han de pagar menys als treballadors i també els 
materials son més barats. Per exemple la multinacional coreana Samsung ha marxar a 
Eslovàquia.  
 
Això passa perquè actualment hi han millorat molt els sistemes de comunicacions i 
transports , les relacions entre països que estan a milers de quilometres son mes fàcils i les 
empreses com que volen guanyar mes diners s�instal·len allà on han de pagar menys i els hi 
surti mes barat els productes o materials. 
 
Les conseqüències de tot això no son bones perquè estan tancant moltes indústries i suposa 
perdre molts Ilocs de treball. També a molts països pobres hi ha explotació dels treballadors, 
perquè treballen moltes hores i els hi paguen molt poc. 
 
Jo crec que tot això no està bé perquè penso que les empreses s'aprofiten dels països 
pobres ja que ells només necessiten uns quants diners per mantenir-se.  
 
Les grans empreses haurien de invertir diners a els països pobres, ajudar a que tinguin les 
seves pròpies empreses i així tot estaria mes repartit, perquè sinó els països pobres 
seguiran pobres i els països rics encara ho seran més. Però crec que les multinacionals no 
seran tan generoses amb els països pobres perquè només volen més bons beneficis per a 
l'empresa i no pels països pobres.  
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LOS FACTORES DE LA DESLOCALIZACIÓN     Sebastián  
 
 
La deslocalización industrial corresponde a como las multinacionales aumentan sus 
beneficios porqué pagan menos mano de obra, impuestos y salarios.  
 
 
 La consecuencia es que se van i dejan a personas sin trabajo. Las multinacionales se 
marchan del país a otros más pobres donde la mano de obra i el material es más barato. 
Cómo son países pobres los trabajadores son explotados por las multinacionales y así 
ganan más beneficios.  
 
Yo pienso que no está mal que se marchen porque mientras  que a los trabajadores de aquí 
les dejen en un puesto de trabajo. Así dando trabajo a personas de aquí i a personas de un 
país pobre y así darse cuenta que  en los países pobres y ricos hay que trabajar.  
 
Yo propongo tener más leyes  para el trabajador y condenar con prisión  a las 
multinacionales que realicen explotación infantil.  
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LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL     Laia A 
 
 
La deslocalització  industrial és quan una fàbrica tanca i se�n va dels països rics i 
desenvolupats a un país subdesenvolupat.  
 
Consisteix en que si posen la fàbrica a un altre país la mà d'obra serà molt més barata ja que 
els treballadors treballaran moltes més hores per pocs diners i el directors de la fàbrica 
obtindran més beneficis.  
 
Aquestes empreses traslladen les fàbriques ja que en els països subdesenvolupats els 
treballadors no es queixen com aquí i no creen sindicats. Treballen per pocs diners  i moltes 
hores en total, per tant, exploten els treballadors.  
 
Això té moltes conseqüències com que pels països rics a tots els treballadors els despediran 
i quedaran a l'atur. També tenen famílies que mantenir  i no tindran diners només els que li 
paguin de l'atur i als treballadors d'on es traslladen no els paguen quasi res. 
 
Per als països pobres doncs molt millor perquè un munt de gent trobarà treball i allà no es 
queixen de que son moltes hores, pocs diners, condicions lamentables tant higièniques per 
la persona com per la fàbrica i això als capitalistes els va molt bé perquè d'això treuran 
beneficis.  
 
Jo penso que això no tindria que ser així perquè aquí es queda un munt de gent a l'atur 
sense poder mantenir les seves famílies i si es queden al carrer no guanyaran diners, quan 
el mínim que podrien fer és buscar un treball a tothom perquè amb aquest canvi només 
guanyen els capitalistes que són els que guanyen diners.  
 
Si jo fos empresaria no marxaria perquè si la meva empresa va bé no tinc cap interès en 
guanyar més beneficis si per això he de deixar molta gent a l'atur.  
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EXPLOTACIÓ LABORAL     Cristina M 
 
 
La deslocalització és l'ambició de les empreses multinacionals d'augmentar els beneficis 
a causa de que els treballadors reclamen més diners perquè li paguen poc. Es traslladen 
perquè al nostre país els exigeixen que respectin la naturalesa i les condicions de treball dels 
treballadors i si se�n van a països menys desenvolupats poden fer el que volen i els 
treballadors no els reclamen res perquè com que no tenen recursos no saben com.  
 
Les conseqüències són que se�n van a altres països on la mà d'obra és més barata i els 
treballadors li paguen menys i fan més hores. Les conseqüències són molt dolentes. 
 
Passa això perquè en els països que estan abans d' anar-se�n els treballadors saben més i 
repliquen més diners i si es van a altres països no tenen aquests problemes.  
 
Jo penso que això no està bé perquè si es van a altres països nosaltres ens quedem sense 
la fàbrica però el pitjor és que quan es van a altres països exploten a la gent i això no està 
bé i aquí ens queden a l'atur quan se�n va l'empresa.  
 
Aquestes empreses s'haurien de posar en el lloc de l'altre banda que molta gent té família i si 
es queda sense treball les condicions són més dures perquè amb un sol sou avui en l'època 
que estem no arriba per a res i en el lloc dels altres al principi estaran contents però quan es 
donin conte que els estan prenent el pel i pagant poc les condicions dolentes i moltes hores 
això no és bo.  
 
Si jo fos empresària tindria l'empresa en bones condicions i pagaria uns sous acceptables i 
pagaria les hores establertes sobre un mínim que marca la llei.  
 
Jo proposo que es quedin les empreses que fan bé les coses i que se�n vagin les altres però 
això si amb la condició que no explotin els demés i que no s'aprofitin de la situació.  
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LA MARXA D'EMPRESES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES                 Carlos  
 
 
El problema consisteix en la marxa d'empreses multinacionals d' un lloc a un altre menys 
desenovolupat.  
 
Això passa perquè a les empreses no els hi posen pegues per res i així obtenen més 
beneficis. Les empreses marxen perquè els treballadors es queixen i demanen les seves 
reivindicacions i com ells no ho volen acceptar no volen problemes i marxen.  
 
 
Les conseqüències per als països d�on marxen aquestes empreses és que molts treballadors 
es queden a l'atur i això és dolent ja que no poden mantenir les seves famílies. En canvi als 
països on s'instal.len beneficien als treballadors ja que els donen treball i així poden mantenir 
a la seva gent.  
 
Jo crec que la deslocalització industrial és un fenomen dolent per tots ja que a uns els 
deixa sense treball i els altres estan explotats.  
 
Les empreses que es traslladen pensen que els treballadors s'han de buscar la vida ja que 
no els obliguen a que treballin i si no estan d' acord que se�n vagin. En canvi si es posessin 
en lloc dels treballadors pensarien que es una gran injustícia.  
 
Aquest problema no es podrà resoldre fins que els governs posin lleis que assegurin que 
tothom treballi vuit hores i cobri el que està establert i no per sota.  
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(SENSE TÍTOL)       Aitana Lorenzo  
 
En el debat hem representat el problema de la deslocalització industrial que tracta de les 
empreses que se�n van a països en vies de desenvolupament perquè els treballadors 
d'aquests països es conformen amb el mínim de diners i amb els treballs en pitjors 
condicions.  
 
Les conseqüències per als països d'on marxen és que els treballadors es queden sense 
treball i normalment no els donen altres ofertes. Per als països pobres els treballadors estan 
explotats però tenen treball.  
 
El meu punt de vista és que està mot malament perquè molta gent es queda sense treball i a 
les persones dels països pobres els tracten molt malament ja que els exploten.  
 
Les empreses ho justifiquen dient que donen treball a persones que ho necessiten però crec 
que encara que sigui veritat cal que respectin els drets dels treballadors.  
 
La meva proposta és que aquelles empreses que decideixen marxar han d' assegurar un 
nou treball a les persones que s'han quedat a l'atur, i que als nous treballadors els contractin 
en bones condicions.  
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(SENSE TÍTOL)         Oscar 
 
El problema que hem debatut ha sigut sobre la deslocalització de les empreses industrials a 
Espanya que han marxat a l'estranger. Consisteix en que les fàbriques que han abandonat 
España per anar-se�n a altres països on la mà d'obra és més barata.  
 
Les empreses es traslladen perquè en aquells països la gent comença a tenir més estudis i a 
més a més perquè la gent treballa per pocs diners. Treballen molt i cobren poc, és a dir com 
si fossin esclaus.  
 
Les conseqüències per als treballadors és que s ´han quedat a l'atur i això perjudica 
l'economia. Per als països on s�instal.len està molt bé perquè guanyaran diners per poc que 
sigui i podran millorar la seva situació i, a més l'economia d'allà creixerà. 
 
El meu punt de vista és que quan l'empresa se�n va a un altre país està perjudicant als 
treballadors però en canvi està beneficiant al país on s'ha instal.lat però en definitiva és 
dolent per al conjunt dels treballadors. En canvi per a les multinacionals és bo perquè 
guanyen més beneficis segons el sistema capitalista.  
 
Jo proposaria que els treballadors formin sindicats per defensar els seus drets, els dels 
treballadors d'aquí i dels treballadors explotats perquè arribarà un moment que aquest 
fenomen perjudicarà a tothom.  
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SENSE TITOL         Patricia G 
 
El problema que hem tractat en el debat és que una fàbrica de materials de la construcció vol 
marxar al nord d�Àfrica perquè allí tindrà més beneficis perquè la gent treballa molt i cobra 
molt poc. Com és normal, la gent que treballa a la fàbrica es queixa perquè es quedaran a 
l'atur.  
 
Les empreses es traslladen cap a països en vies de desenvolupament perquè allà la gent 
treballa molt i cobra poc. A més a més en aquests països no hi ha normes per protegir el 
medi ambient i poden contaminar.  
 
Per als països d'on marxen deixen a la gent a l'atur i en canvi als països on s'instal·len donen 
treball a la gent d�allí.  
 
El meu punt de vista sobre aquest problema és que està molt malament perquè la gent d' 
aquí és queda sense treball i també perquè a les persones del país on s' instal·larà la fàbrica 
els explotaran, és a dir treballaran moltes hores i cobraran una misèria.  
 
Les raons que donen les empreses és que donaran treball a la gent del país però en realitat 
els estan explotant  i  perjudicant a la gent que deixen a l'atur.  
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Els factors de localització industrial més actuals 
 
Verónica 
 
 
La deslocalització industrial és un fenomen que en aquests anys s'està donant molt a 
Espanya i altres països capitalistes.  
 
Consisteix en que una empresa que està instal·lada en un país desenvolupat marxa a un 
país menys desenvolupat i/o a vegades subdesenvolupat per estalviar costos en l producció. 
Algunes empreses que es deslocalitzen tenen problemes econòmics però d�altres el que 
pretenen és tenir més guanys.  
 
L'empresa que es trasllada està obligada a indemnitzar els treballadors segons el que marca 
la llei i també perjudica l'economia del país perquè destrueix llocs de treball.  A Catalunya 
aquesta situació ha ocasionat molts perjudicis durant aquest any 2004 ja que empreses com 
Valeo, Samsung, Philips, ... han deixat sense lloc de treball a més de 2.000 persones.  
 
Aquestes empreses s�instal·len a països de l'Europa de l'est que tenen un nivell de vida més 
baix que el nostre i la mà d'obra és més barata. No vol dir exactament que els explotin, sinó 
que com que els preus dels productes no són tant cars, amb els sous que guanyen poden 
viure amb comoditat.  
 
Per això jo no trobo malament que se�n vagin, sempre i quan respectin els drets laborals dels 
treballadors i respectin el que les lleis estableixen tant aquí com als països on s�instal·lin.  
 
Jo crec que tothom té dret a viure còmodament i per això trobo que està bé que tots els 
països puguin desenvolupar la seva economia perquè a la llarga beneficia a l'economia 
mundial perquè no hi ha tanta diferència entre països pobres i països rics.  
 
Com que els que se senten més perjudicats són els treballadors d´aquí, han d�entendre que 
tothom té dret a un lloc de treball i a guanyar-se la vida. 
 
Com a solució proposaria que els governs de països com el nostre ajudin a desenvolupar 
altres sectors de l'economia com el turisme, el comerç, els transports, etc. per crear nous 
llocs de treball i també que impulsin la formació dels treballadors per a que es puguin 
especialitzar en aquestes noves professions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex I   PRODUCCIONS ORALS I ESCRITES DE L´ALUMNAT  

 226

 
 
 
L�ESTRATÈGIA DE LES GRANS EMPRESES INDUSTRIALS  Laura  
 
 
 
El problema que s'ha tractat en el debat consisteix en l'estratègia que fan  les grans 
empreses industrials per obtenir més beneficis ja que l'objectiu del capitalisme és obtenir el 
màxim benefici. Aquestes empreses estudien quin són les factors de localització que més els 
afavoreixen, com fan totes les empreses capitalistes: proximitat de les matèries primes, bons 
sistemes de comunicacions i transport, mà d' obra abundant i barata, etc. Aqustes raons tan 
lògiques tenen però conseqüències molt negatives per la mà d'obra del país on marxen i del 
país on s'instal.len. En el primer cas indemnitzen els treballadors i els deixen a l'atur i en el 
segon cas, s'aprofiten de la necessitat que té la gent de trobar un lloc de treball i els paguen 
molt menys per fer la mateixa feina.  
 
Jo crec que la deslocalització industrial suposa certs avantatges perquè encara que els 
beneficis vagin a parar a mans dels socis capitalistes, també beneficien a tota la gent que 
abans havia de treballar al camp i no guanyava gran cosa. Ara almenys tenen feina fixa i un 
sou fix que els permet viure més bé que abans.  L´altra aspecte és el gran nombre de 
persones que despatxen i es queden sense feina i que moltes vegades són gent gran que 
els costarà molt trobar una altra feina, si és que la troben perquè les empreses prefereixen 
gent jove. Molts encara els falta temps per jubilar-se i com que no saben en què ocupar el 
temps agafen depressions i pensen que ja no serveixen per res. D�altres més grans ja 
s'acullen a la jubilació anticipada.  
 
Per això la solució és afavorir  les empreses mitjanes i petites que són d'aquí, ja que dónen 
feina a la gent d'aquí, paguen impostos i fan desenvolupar l'economia  i no donar facilitat 
perquè s'instal.lin grans empreses multinacionals que només volen aprofitar-se dels 
avantatges que els governs els ofereixen fent com una mena de xantatge i així 
aconsegueixen els terrenys gratis o bé estalviar-se impostos.  
 
Per mi l�aspecte més negatiu de la deslocalització és quan   en alguns països s�aprofiten fins 
al punt de fer explotació infantil fent treballar nens i nenes a canvi de quatre cèntims 
aprofitant-se de la situació de pobresa de les seves famílies i mentre que els inconvenients 
pesin més que les ventatges no es pot justificar guanyar beneficis econòmics a costa 
d'abusar dels demés.  
 
Jo crec que seria necessari que existeixin organismes internacionals com la ONU que vetllin 
pel compliment dels drets dels treballadors de tots els països del món i que les 
multinacionals puguin guanyar beneficis mentre no s'aprofitin dels treballadors.  
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TRANSCRIPCIÓ DEL DEBAT SOBRE LA REMODELACIÓ DEL BARRI ANTIC 
D´UNA CIUTAT      3r ESO grup B 
 
 

Prof  Avui convoquem el ple municipal per discutir quina de les propostes que s'han encarregat 
a diferents tècnics serà la més adequada per rehabilitar el casc antic de la ciutat.  

Prof  Els grups que han presentat el seu informe tècnic fa les seves propostes en relació als cinc 
grans problemes que afecten al barri:  

- Els carrers són molt estrets i la circulació de persones i vehicles és molt difícil 
- El barri té poques zones verdes i alt nivell de contaminació  
- El barri no té equipaments: culturals, esportius,  sanitaris, educatius,... 
- Els edificis històrics estan en mol mal estat de conservació  
- Les vivendes són molt antigues i estan en mol mal estat de conservació  

 
Així doncs anirem exposant les diferents propostes en relació als cinc grans problemes que 
afecten el barri i finalment votarem quina sembla la proposta més adequada.  

Prof  Triem dos grups que defensin dues propostes força diferents i els anomenem:  
Grup A que té com objectiu millorar les condicions de vida dels ciutadans  i Grup B: que 
té com objectiu guanyar diners.  
Comencem doncs a exposar les propostes en relació al problema de la circulació de cotxes 
i persones.  

C Nosaltres proposem construir una avinguda principal al centre del barri, tirant els edificis 
vells en ruïnes així els cotxes podrien circular  i per la gent que viu en els altres edificis els 
donaríem pisos de protecció oficial o els indemnitzaríem. Pels ciutadans faríem una zona 
peatonal perquè la gent pogués passejar.  

M També faríem que les cantonades dels edificis quedessin en línia recta per millorar la 
visibilitat.  

Prof  El grup capitalista estaria d´acord amb aquesta proposta? 
El Si, també ho faríem així però també volem construir un túnel per comunicar el barri amb la 

resta de la ciutat, amb les autopistes i carreteres . 
C No, de cap manera, el túnel no.  
Es Perquè no cal fer un túnel. Si és una zona cèntrica no és necessari.  

A més passarien més cotxes.  
El Això és el que volem que vingui més gent i comprin.  
Es Doncs hi haurà més contaminació 
E Seria una avantatge perquè els comerços, hotels, tindríen més clients i compararien més 

vivendes, així guanyaríem molts diners.  
Cl I qui vol venir a un hotel en un barri fet un fàstic? 
C Doncs perquè abans s'hauria de renovar tot el barri.  
Prof I si l'objectiu és atraure turistes, això seria bo pel barri? 
Es Es un barri molt petit i hi hauria massa gent, produirien més brutícia i caldria més neteja.  
El Però els turistes  no es queden pas a viure allà, venen i marxen.  
Prof Bé. Queden anotades les dues propostes i al final les votarem.  

Parlem ara del medi ambient. Quines propostes faríeu per millorar el medi ambient en 
aquest barri amb tanta densitat de població?  

El Doncs fer parcs no fa falta. Fan falta més edificis nous.  
C Doncs no, al contrari., al barri hi fa falta més parcs.  
Seb Perquè les ciutats han d�estar pensades per les persones i no pensar tant en els diners 
? El nostre objectiu és fer diners i també fer atractiu el barri 
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El Potser si que faria falta algun parc a prop de la catedral i a prop de la biblioteca 
C Em sembla insuficient. En caldria  un altre a prop del convent i davant de la biblioteca o 

del palau antic.  
Prof Quina és la proposta més adequada, la 1ª de construir dos parcs o la segona de construir-ne 

quatre? Bé ho deixem apuntat i ho votem al final.  
Parlem ara del tema dels equipaments. Quins equipaments creieu que fa falta en aquest 
barri on predomina la gent gran i on hi ha molta immigració? 

C La nostra primera proposta és fer una residència d' avis on estiguin ben cuidats, just al 
costat del parc i al costat hem pensat fer un casal de joves per informar de les activitats que 
s' ofereixen als joves.  

Cl A l'antic convent es podria fer una biblioteca ja que és un edifici històric de gran valor que 
s'hauria de conservar.  

M A la catedral hi faríem  un museu per qui volgués visitar-lo. També hi faria falta un cinema 
i un teatre.  

Prof I què en penseu l'altre grup? 
El Nosaltres creiem que la residència faria falta però els usuaris haurien de pagar. Estem 

també d'acord amb els equipaments culturals als edificis antics però és clar, cobrant 
entrada. Res de casal de joves. No hi ha espai ja que en aquest solar s' hi construirien 
edficis nous.  

M Home no estem d' acord en cobrar entrada als museus i biblioteques ja que l'objectiu és 
afavorir la cultura per a la gent del barri. Tampoc em sembla bé cobrar pels serveis de la 
residència.  

Ai  Jo vaig veure que hi havia una família que no es volia cuidar de l'àvia i van trucar al timbre 
d'una casa d�uns familiars i van deixar l'àvia en una cadira que li va portar una veïna. Em 
sembla que més tard es va morir.  

Pat Jo crec que també faria falta algun hospital.  
Al Potser als afores de la ciutat.  
El O millor un ambulatori.  
Pat I també una farmàcia.  
El L'antic convent fora un bon lloc per fer-hi un ambulatori.  
Es Estem d' acord mentre que no hi hagi una clínica privada. Perquè la sanitat ha de ser un 

servei públic sinó la gent que no pugui pagar s'ha de morir? 
? Inaudible 
Prof  Quina proposta feu en relació a les vivendes antigues del barri que estan habitades i en mal 

estat de conservació? 
Al Nosaltres proposem rehabilitar les cases velles que tenen les cuines i lavabos vells, sense 

ascensor i els hi donaríem la possibilitat a la gent gran de cedir el seu pis vell a canvi d'un 
lloc a l'asil. 

Has Si, però i si no volen marxar? No els pots fer fora a la força 
Al No, a la força no, seria voluntari.  
M  I què guanyarien? 
Al Doncs que allà estarien ben cuidats.  
M I els que no vulguin marxar? 
C Doncs els donaríem subvencions per rehabilitar les cases velles.  
El I d�on trauríeu els diners? Els regalaríeu? 
 (Silenci) 
M Els que diguessin que si que se�n van nosaltres vendríem els pisos vells a gent jove que 

vulgui venir al barri amb la condició que els arreglessin bé.  
Car Nosaltres tenim una proposta millor. Tirar tots els edificis vells a terra i i fer edificis nous 
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de pisos, així la gent podria comprar-los a un preu baix i gaudir d'un pis nou amb totes les 
comoditats que abans no tenien.  

C I llavors, on aniria a viure la gent si tires a terra les seves vivendes? 
Car A pisos de lloguer provisionalment fins que s'acabessin les obres.  
C Jo crec que la gent no voldrà marxar perquè els hi sortirà molt car pagar-se el lloguer i 

també el trasllat.  
La Jo tinc uns tiets que els van proposar comprar la casa vella per tirar-la a terra i fer pisos i a 

canvi els donaven dos pisos nous i un local i no van voler marxar de casa seva perquè 
havien viscut allà tota la vida i era casa seva.  

Car el lloguer i el trasllat el pagaríem nosaltres perquè ens interessa fer pisos nous per vendre i 
així guanyar beneficis. 

M Però la gent potser no estarà d'acord en pagar pisos nous caríssims. 
Car Faríem dos tipus de preus: uns més barats per la gent que ja hi vivia i uns més cars per la 

gent de fora, així guanyaríem beneficis i els habitants per pocs diners tindríen una vivenda 
nova.  

Prof Bé, doncs votem les dues propostes, a veure quina considereu millor.  
El resultat de la votació és el següent: Guanya la proposta A només per un vot, per tant, 
sembla que podem dir que hi ha un empat.  

Ma Jo crec que totes dues solucions són possibles. Es pot construir l'assil per la gent gran que 
vulgui anar-hi i rehabilitar les altres vivendes pels que no hi vulguin anar. I també es poden 
fer pisos nous per les famílies que vulguin.  

Prof Quin és l'objectiu principal de cadascuna d' aquestes propostes? Guanyar diners o millorar 
les condicions de vida dels ciutadans? 

M Jo crec que l'objectiu principal hauria de ser primer de tot pensar en les persones.  
El Però per fer tot això es necessiten diners i d�on sortiran?  
Pat Segurament totes dues coses poden ser alhora perquè si no es guanyen diners no es poden 

fer pisos nous ni donar subvencions per rehabilitar les vivendes.  
Ait  Doncs la gent no és tant generosa i si fent pisos nous fan bon negoci, segurament 

preferiran els beneficis i no donaran subvencions.  
Prof Es cert que calen diners per fer aquestes millores però cal que tinguem en compte que 

l'Ajuntament és qui fa els plans urbanístics i estableixen què es pot construir i com. També 
pot decidir construir vivendes de protecció oficial o donar subvencions als veïns per a la 
rehabilitació d'edificis vells.  

M I què passa amb els demés edificis en ruines? 
 Nosaltres el primer que faríem és tirar a terra els edificis que estan en estat ruinós per obrir 

un carrer principal que travessi el barri i el comuniqui amb els altres barris de la ciutat. Al 
mig hi faríem una rotonda per distribuir la circulació.  

B  Ja ens sembla bé fer el carrer principal, nosaltres també ho proposem, però en lloc de la 
rotonda, faríem voreres amples a cada banda del carrer per facilitar també la circulació de 
les persones i també hi faríem un carril bici i la resta de carrers els fariem zona peatonal.  

A També hi estem d'acord en les voreres i el carril bici però en comptes de fer zones 
peatonals i construiríem parkings subterranis perquè els cotxes no aparquin malament pels 
carrers i així la gent podria caminar còmodament.  

B Home, si hi ha cotxes, les persones no poden passejar gaire bé pels carrers tant estrets. 
Nosaltres creiem que és millor que no hi circulin els cotxes.  

A Dons no hi estem d'acord perquè això perjudica els veïns que no podran arribar fins a la 
seva casa si han de descarregar i això.  

B Nosaltres creiem que precisament els veïns són els que ho veurien millor perquè a part de 
poder caminar tranquil·lament no hi hauria perill pels nens ni tant soroll i contaminació.  
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Prof I vosaltres què en penseu? Quina és la millor proposta? 
A Jo estic més d'acord amb fer els parkings subterranis i fer alguns carrers peatonals, no pas 

tots.  
B Però això dels parkings els sortiria molt car als veïns perquè els parkings són mol cars.  
A Ja posaríem uns preus que no fossin molt cars perquè els veïns poguessin comprar o bé 

llogar les places de parking.  
C I qui construiria el parking? 
A el podria construir l'ajuntament i ja recuperaria els diners amb els que guanyés de llogar i 

vendre places.  
Prof  Bé, s'acaba el temps i convindria que algú del públic llegís les propostes que s�han fet i les 

podríem votar per veure quin és el model de ciutat que volem.  
Prof Apuntem els vots a la pissarra.  
Prof Sembla com a conclusió que el públic prefereix una ciutat pensada per millorar la qualitat 

de vida dels ciutadans, però sense oblidar que per fer tots els canvis que es proposen també 
es necessiten diners, de manera que s'arriba a la conclusió que si bé cal rehabilitat vivendes 
antigues i fer-ne de noves a preus assequibles per a la gent del barri i també per als joves 
que no tenen tants recursos, també s'han de fer pisos per gent amb més poder adquisitiu, 
així com negocis que també paguen impostos i donen feina a la gent del barri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex I   PRODUCCIONS ORALS I ESCRITES DE L´ALUMNAT  
 

 231

MITJANS DE COMUNICACIÓ � 3r ESO 
 
 
Subj. Comunicació oral 
1 Jo em dic L, jo P, jo S, jo E, jo O jo M, jo C. A continuació discutirem sobre quina és 

la pregunta clau d�aquest problema.  
2 Jo penso que la pregunta clau és: ens manipulen els mitjans de comunicació o som 

massa crèduls. Tu què en penses Cristina? 
3 Que la informació que ens arriba als ciutadans és falseada. És el cas de l�accident de 

les Torres Bessones, que a Madrid es digués des d�algunes cadenes televisives o com 
altres mitjans de comunicació van aprofitar per inaudible... 

4 M, tu que creus. 
5 Crec que això també és una estafa perquè només dóna benefici a uns pocs.  
6 inaudible... 
7 Si estem per la música de qualitat, que no ens posin música amateur. 
8 Però els concursants van per aconseguir el seu somni. 
9 És un falsejament d�un plantejament real del què és una carrera artística. 
10 Per què creieu que ens manipulen els mitjans de comunicació? 
11 inaudible... 
12 Però això no és una raó per enganyar a tota Espanya 
13 Vosaltres som massa crèduls i veiem massa televisió. 
14 Ya, però segons quines coses són dolentes i segons quines són bones, no? Perquè el 

Gran Hermano al menys entretén, però per exemple això d�Iraq que no sabem ben bé 
que passa si que és una cosa important que s�ha de dir la veritat i no per aconseguir 
més audiència. 

15 inaudible... 
16 Ya, pero com que és benefici d�ells i és un sistema capitalista... 
17 Ya, però per exemple ara lo de les inundacions ho posen com si fos una catàstrofe i jo 

no ho veig tant important. 
18 Sí que és important. 
19 Lo de Montenegro que ha passat ara? Home, jo no ho veig tant important, com si 

arribés a un gratacel l�aigua. 
20 El Carles ha fet unes enquestes i ens donarà el resultat. 
21 El 80% dels enquestats creuen que sí, que els mitjans de comunicació manipulen la 

informació. 
22 A la mateixa enquesta hem posat: creus que programes com Gran Hermano, 

Operación Triunfo o Popstars es telebasura? I el 50% de la gent diu que no i el 50% 
diu que sí. 

23 Els polítics de tots els partits, els crítics i periodistes han considerat que el prototip de 
telebasura per excel·lència és Gran Hermano. I han considerat Operación Triunfo com 
la telebasura normal o neta. 

24 Molta gent pensa que aquests programes són telebasura però els entretenen, per això 
els veuen. 

25 I quins tipus hi ha de te 
26 Hi ha la telebasura fabricada i la deliberada. La telebasura fabricada té com a objectiu 

atraure a grans audiències, com per exemple Gran Hermano o Operación Triunfo i la 
deliberada és la que no està fabricada per la televisió i que inaudible... sobre algun 
poble 

27 inaudible...Telebasura sí o no?  
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Subj. Comunicació oral 
28 inaudible... que es un negocio puro y duro. 
29 Jo crec que Operación Triunfo és un camí per aconseguir grans esforços la fama i tot, 

una carrera artística, que costa molt d�aconseguir. 
30 És el falsejament de la mecància d�una autèntica carrera artística i la valoració d�un 

tipus de triomf com a concepte indiscutible i unidireccional. 
31 Sí, però un 40% dels enquestats diuen que els hi agrada Operación Triunfo. 
32 En canvi el GH és un programa que fiquen quatre persones allà, o dotze, en una casa i 

només fan que tocar-se la... llavors, jo penso que OT no és telebasura perquè els joves 
que tenen menys possibilitats que gent més rica poden aconseguir el seu somni, en 
canvi el GH són uns vagos que no fan res i aconsegueixen la fama molt fàcilment i 
aconsegueixen un munt de diners per anar a un programa a explicar amb qui s�han 
liat. 

33 Jo crec que quan surts a GH només guanyes fama i en canvi quan surts a OT guanyes 
el desig de fer un CD. 

34 El Javi ens dictarà les audiències de la televisió. 
35 A Catalunya. El canal 9 només el veu un 0,2% de la gent. El Canal Plus només el té 

un 2% de la gent, la televisió primera només la veu un 18%, la 2, un 7%, Tele 5 un 
19%, Antena 3, un 22%, TV3 un 24% i Canal 33, un 5%. 

36 Passant d�aquest tema, hi ha una informació que, per exemple, la Primera està 
subvencionada per l�Estat i no ho hauria d�estar perquè a part fa anuncis i llavors té 
més beneficis. 

37 Ara el Carlos ens argumentarà les seves enquestes.  
38 La gent es queixa molt de la telebasura, però la gent veu més de 4 hores diaries la 

tele, i sobretot Antena 3 i Tele 5, que fan molts més anuncis que les altres cadenes. 
39 inaudible... encara que tenen més anuncis, tenen millors programes. 
40 Com milloraries la televisió? 
41 Consisteix en que la gent deixi de veure tanta telebasura i vegi més notícies, 

documentals, o altres programes. 
42 I que facin menys anuncis. inaudible... 
43 La telebasura no és responsabilitat de la televisió, estan constatant una realitat.  
44 Doncs que no ho acceptin. 
45 Si tenim telebasura és perquè hi ha gent que ho veu i llavors hi haurà telebasura 

sempre. En canvi, si l�audiència canvia de canal i no veu aquests programes 
anomenats telebasura, no hi haurà tanta. 

46 Però la gent no vol veure documentals o telenotícies, també vol veure programes que 
l�entretinguin.  

47 I pel·lícules! 
48 Què opineu de la televisió de pagament? 
49 És molt millor, perquè només veus els programes que tu vols veure.  
50 Ja, però.... 
51 inaudible... 
52 Amb tants canals no sé el que faries... inaudible... 
53 I si fos il·legal.... 
54 Ara em parlat molt de la televisió. Què opineu de la radio, els diaris, etc? 
55 La majoria prefereix internet que la radio 
56 Home, perquè és millor tecnològicament, però qui no disposa d�ell, què? 
57 Escolta ràdio. 
58 Però amb la radio no es pot participar tant obertament. 
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Subj. Comunicació oral 
59 Els diaris s�han quedat antiquats perquè ara per internet i la televisió tots els matins 

fan tots els titulars de tots els diaris. 
60 Els diaris són una opinió d�algú. 
61 Dóna�ns el percentatge. El Javi ens dirà els tants per cents: 
62 La televisió la veu un 35% de la població, la ràdio un 18% i la premsa un 37%. 
63 La meva opinió és que la gent veu més la televisió perquè la prefereix i perquè les 

notícies són més ràpides. 
64 Internet és molt més ràpid. 
65 Però no tothom disposa. 
66 En canvi, el diari has d�esperar un dia per saber-ho. 
67 No, cada matí surt amb notícies de l�exterior, si estigués antiquat ningú el compraria. 
68 Però com he dit abans, el diari són opinions, i hi ha moltes opinions de molta gent.  
69 Actualment, molts diaris disposen de pàgina web per poder diferir la seva informació.
70 Como es el caso de El Mundo o El País.  
71 Así son las cosas y así se las hemos contado.  
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IES Banús 3r d�ESO Debat sobre el creixement de la població mundial i la 
    disponibilitat de recursos naturals  
 
 

Int
erv
. 

Subj. Comunicació oral 

1.  P Ara començarem el debat del per què la població decreix a Catalunya, a Europa, també 
als Estats Units, Austràlia i Japó. Tenen una població molt baixa, i en canvi, els països 
pobres la tenen molt alta. D�acord? Primer, heu de respectar el torn de paraula, això vol 
dir que quan parli un, els altres han de callar, i si volen parlar, han d�aixecar la mà i ja els 
hi donaré jo la paraula. Vale? Ara, hauríeu de decidir una persona del grup que digués la 
idea general o .... ooo el que hagueu acordat per defensar la seva postura. Vale? ... 
Comença la  ... (inaudible) 

2.  1 A veure .... La taxa de natalitat a Europa és més baixa que a altres països? 
3.  2 (Moltes veus juntes ... inaudible el que diuen) 
4.  P Pots repetir una mica més alt? 
5.  1 La taxa de natalitat a Europa és més baixa que a altres països, [inaudible] A Europa tenen 

una emigració mundial que es la segona per sota d�Àsia, això vol dir que estem en un bon 
lloc, i això vol dir que sinó fos per nosaltres, altres països del tercer món estarien pitjor. 

6.  P Ara el segon grup. Vosaltres sou? 
7.  3 Inaudible 
8.  P Qui sou vosaltres? A qui representeu? 
9.  3 Amèrica 
10.  P Amèrica Llatina? Ah, Vale? Què penseu vosaltres de la vostra posició?  
11.  3 No ens en recordem 
12.  P ... va, segur que alguna cosa heu de tenir en la ment? .... res de res ..... no heu portat res, 

cap apunt apart de la pauta, no teniu res 
13.  4 [inaudible] 
14.  P No han portat la pauta i no recorden res de res 
15.  5 Nosaltres? 
16.  P  A qui representeu? 
17.  5 [inaudible] 
18.  P Va 
19.  5 Nosaltres creiem que el més important és la desigualtat dels recursos, tant siguin 

econòmics, polítics, socials .... bueno, tots els que hi ha en els diferents països i no la 
quantitat de població que hi ha, o sigui, que per molta població que hi hagi no vol dir que 
estiguin més desenvolupats. 

20.  P Vale 
21.  5 [inaudible] 
22.  P Digues! 
23.  5 I què això que han dit en l�Europa, que ajuden molt que els països desenvolupats es 

desenvolupin .... és mentida, no ajuden gairebé res. 
24.  6 No és cert 
25.  P Ara no, va, ara vosaltres 
26.  6 Representem EUA, Austràlia i Japó. Aquests països controlen els fills. Hi ha de 15 a 16 

de cada 1000 persones i 79 morts. Això es deu, a què la gent prefereix comprar-se cotxes 
bonics ... i no mantenir als fills. Només és que són rics i no tenen deutes externs ni res 
d�això. Tot i així, els altres països són més pobres, perquè quan els països rics no veuen 
les conseqüències del que no ho són tant. [inaudible] Només podien veure el problema de 
superpoblació 

27.  7 També que la dona tingui només dos fills, es perquè hi ha molts tipus d�anticonceptius fan 
que quan tinguin dos fills es prenguin aquestes mesures per no tenir més. 

28.  P Encetem el debat ara. Tu volies respondre al grup d�Europa, oi, Maria? 
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29.  5 Si i també a ... 
30.  P Vale primer al grup d�Europa i després als altres. Vale? 
31.  5 Europeus: això que les ONG�s i tal i qual ajuden molt als no desenvolupats això no es cert 

perquè sinó estarien desenvolupats 
32.  6 Fem el que podem perquè no els anem a resoldre la vida 
33.  P Si 
34.  8 Si no els hi resoldreu la vida sempre estaran igual, ja que el temps per desenvolupar-se és 

molt llarg. 
35.  9 [inaudible] 
36.  10 Si mirem 50 anys enrera, els països subdesenvolupats no estaven tant desenvolupats com 

ara [inaudible     ] 
37.  11 Si ara s�estan desenvolupant és que ja s�estan desenvolupant 
38.  12 Com els que estan desenvolupats els comencen a bombardejar i a matar a població, a! No 

passa res, com que estan subdesenvolupats. 
39.  13 [inaudible] 
40.  P Bueno, vosaltres en general si estan .... 
41.  14 Nosaltres pensem que tot va augmentar quan l�ONU va argumentar .... nosaltres ens 

volíem independitzar els nostres països, i quan l�ONU va dir que encara que no 
tinguéssim recursos econòmics, ni polítics ni res, que ho féssim, quan van dir això 
nosaltres ens vam independitzar i l�ONU no li importa i ara estem pitjor. 

42.  P Per què dius això? 
43.  14 Perquè ens van independitzar. Abans no estàvem desenvolupats perquè estàvem junts, i 

ara que no ho estem ... 
44.  P Que s�espavilin sòls, no? 
45.  14 Clar, i això no es just, perquè si estem en aquesta situació es rel d�alguna cosa 
46.  P El grup dels països rics, que penseu? Voleu respondre 
47.  15 [inaudible] 
48.  16 Per exemple. Un terrorista del país basc posa una bomba a Catalunya, i que es fa, es 

bombardeja el país basc? Doncs no 
49.  17 Però per exemple, a la Guerra Freda, els EUA busca a gent que està comentant les forces 

de la URSS, molt bé, bombardeja tota les ciutats que troba, la URSS, era un país 
desenvolupat, era una potencia mundial. Es van carregar a tota la població civil. 

50.  P Bueno, ara retornem una mica al tema central, que era el de natalitat, ... i vosaltres creieu, 
que l�índex de natalitat dels països occidentals, majoritàriament rics, el model esta bé o 
hauria de ser un altre o el que està bé es dels països més rics? 

51.  18 Home, nosaltres creiem que ni un ni l�altre, ja que nosaltres tenim una taxa molt elevada i 
ja molts naixements a Àsia i en mor molta, i en canvi als europeus, americans neix poca 
gent i mor poca. Hauria de néixer una mica més i no morir-ne cap. 

52.  P I la resta què en penseu? 
53.  19 Més o menys estem iguals. Neix poca i mor poca. 
54.  P Però per quin model de natalitat apostaries tu? El dels països occidentals com el d�Europa 

o els dels països africans, per exemple? 
55.  18 Occidentals. És millor que neixin més o normal i que morin poca 
56.  P Vosaltres? 
57.  20 Nosaltres pensen com els europeu. Hauria de ser una taxa de natalitat i mortalitat més 

equilibrada, però clar tothom sap que tothom s�acaba morint i s�hauria de reequilibrar les 
condicions sanitàries entre rics i pobres. 

58.  P Si la balança del benestar socioeconòmic i la natalitat, o sigui, que és més important tenir 
una bona posició socioeconòmica, tenir bons cotxes, casa, bona posició social donar 
envejar als veïns o tenir una casa normaleta, tenir més fills, nombrosa, un treballet, ... què 
és millor? Pensa! O sigui, que està per davant tenir una bona posició socioeconòmica, o 
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tenir més fills i ser més .... 
59.  20 Jo penso, ... bueno pensem que el més important, es tenir una bona família i si tens millor 

posició però si tens molt bona posició i no tenir família estaràs sòl i no tenir ningú que 
�t�apolli� i qui poder-li explicar les coses que et passen. 

60.  P Vosaltres què en dieu? 
61.  21 Una bona posició econòmica i una bona família. 
62.  P Però això contradiu una mica el que està passant en el món occidental, no? Què és una 

bona posició i fills poquets poquets, dos com a molt. 
63.  22 Inaudible 
64.  P Tu apostaries per la nombrosa 
65.  23 Més que nombrosa, equilibrada 
66.  P Vosaltres que penseu, que [inaudible] en general en els països del món? 
67.  24 Repeteix la pregunta 
68.  P Quina seria l�estructura de la natalitat que interessaria ara mateix en els països del mon, 

perquè anés millor, que hi hagués més equilibri? 
69.  25 Sinó tenim bona economia els fills acabarien moririen, i si en tinguéssim menys podríem 

assegurar que arribarien a adults. 
70.  P I des dels grups dels països rics? 
71.  26 Que jo crec que no aniria el rics en l�economia sinó en la sanitat 
72.  27  Sinó hi ha una bona economia no hi hauria una bona sanitat 
73.  P L�economia ajudaria a tenir una bona constitució de sanitat, llavors? 
74.  29 Inaudible 
75.  P Quina solució donaries tu? 
76.  30 Haurien de ser tots els països iguals 
77.  30 Els països desenvolupats podrien equilibrar als altres països per ser tots iguals. 
78.  P  Com? 
79.  30 Ajudar-los econòmicament 
80.  31 En els països subdesenvolupats hi hauria d�haver planificació familiar per ajudar a les 

dones a tenir mesures per evitar malalties i morts en els parts 
81.  P Digues? 
82.  32 Que, que si fem això que estan dient de que tot sigui igual, nosaltres ens quedem igual, ... 
83.   Inaudible 
84.  33 Intenta dir que si nosaltres els hi donem tot, nosaltres ens quedarem igual perquè no ens 

donen ells res a nosaltres 
85.  34  Discussió entre ells .... inaudible 
86.  P A veure un moment 
87.  34 Inaudible 
88.  35 Jo crec que si tenim aquesta visió egoista que ha tingut Europa, perquè jo crec que la gent 

s�ha d�ajudar mútuament, i jo crec que ja fa anys que ens estem ajudant i que tota la gent 
hauria de posar de la seva part 

89.  36 Inaudible 
90.  37 Ens demaneu coses impossible, perquè nosaltres no tenim per fer algo, i menos ajudar. 

Tenim el problema de la fam, no tenim recursos, per tant no tenim economia, no tenim res
91.  P Aleshores sense economia no fem res? 
92.  37 Exacte 
93.  38 Vale, una cosa, vosaltres què hi faríeu? 
94.  37 Com que què faríem? 
95.  38 Si vosaltres fóssiu el país ric i nosaltres que pobre, què faríeu? 
96.  37 Ajudaríem amb l�alimentació i també amb l�assistència mèdica i planificació familiar i a 

partir d�aquí com la mortalitat no seria tant elevada i la natalitat s�ajustes una mica, ja es 
podria a donar ajut polític o millor a fer organització 
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97.  39 Nosaltres volem que ens ajudin a posar les coses en ordre perquè sempre que hi ha algun 
país que no va bé, és més subdesenvolupats, i com no ens donen un cop de mà, nosaltres 
mai podrem ajudar a cap desenvolupat. 

98.  40 Vale, us imagineu que us ajudem a tenir tot en ordre, ja esteu més o menys bé. Vale, 
doncs ara com us espavilaríeu? 

99.  41 Inaudible 
100. 39 El problema es que no ens ajudeu a organitzar-nos i per tant no us podem ajudar. ..... I ara 

una cosa, perquè no dius tu el que faríeu vosaltres en la nostra situació? El que passa que 
com vosaltres no us heu trobat en la nostra situació no ens podeu ajudar. 

101. 40 El que heu dit abans de fa rato, que en ajudaríeu econòmicament, per disminuir la 
mortalitat i augmentar la població, doncs que quedi clar, que la teòrica és molt fàcil però 
que a la pràctica és molt difícil. 

102. 41 Si que és fàcil. Amb recursos econòmics es poden construir centres sanitaris, de 
planificació, escoles  

103. 40 Vine al nostre país i comprova els que hi ha. 
104. 42 Inaudible 
105. 39 Que faríeu vosaltres si us trobéssiu en el nostre lloc? 
106. 43 Inaudible 
107. 44 Buscar-se la vida una mica i demanant ajuda als altres 
108. 45 Com et busques la vida 
109. 44 Doncs això, demanar ajudar i esperar a què arribi 
110. 45 Aleshores ens hem de morir tots i desprès encara esperaríem 
111. 46 Al final es morirà tota la població no hi haurà ningú en el món. Després estarà Àfrica amb 

4 cabanes tirades i els altres països amb els blocs de pisos buits. 
112. 47 Què dius? 
113. 48 Rialles de fons 
114. P Això a què ve? 
115. 46 Doncs que sinó ens ajuden, Àfrica quedaria sola. 
116. 49 Hem dit que intentaríem aprofitar el que tenim, però es que ja no ens queda res, perquè fa 

molts any (inaudible) 
117. 50 Si et serveix d�alguna cosa, ho aprofitaríem tot, però es que ja no ens queda res, i si 

tinguéssim d�esperar que arribessin els recursos, pues noi!! Ens hi podem morir 
118. 51 Però sabeu la quantitat de terreny així com vosaltres i la quantitat de diners que necessiteu 

per reconstruir-ho tot? 
119. 52 Si, si que ho sabem, i ja portem molts anys intentant-ho aconseguir. 
120. 53 Inaudible 
121. P Vosaltres Europa voleu dir alguna cosa? 
122. 54 No 
123. P Esteu d�acord? 
124. 55 Hi ha tribus a l�Àfrica que no es deixen ajudar? 
125. 56 Inaudible 
126. P Escolteu Europa! Diuen que hi ha tribus a l�Àfrica que no es deixen ajudar 
127. 57 Que, que? 
128. 58 Sinó ens ajudeu, haurem d�emigrar als seus països i després no volen que estiguem als 

seus països i volen que tornem al nostre país, pues sinó ens ajuden haurem de fer alguna 
cosa 

129. 59 Quan arribem als seus països, ens diuen.... ui ui , fora d�aquí 
130. 60 Ens diuen que no ens espavilem, però molts es moren amb l�intent de venir a Espanya. 
131. 61 El teu plantejament és: Ajuda siiiiii, espereu-vos, que ja arribarà 
132. 62 El que passa es que vosaltres voleu que us obrim un numero de compte per posar-vos 

diners per vosaltres, i el que no podem fer es que de cop i volta ..... 
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133. 63 Discussió entre ells inaudible 
134. P D�un en un 
135. 64 I ara la pregunta es: que heu fet amb la quantitat de diners que us hem donat durant 

aquests anys? Per exemple, Egipte 40.018 milions, Nigèria 30.950 milions, ... que heu fet 
amb aquests diners? 

136. 65 Inaudible 
137. P Un moment. Això és el deute que tenen aquests països amb vosaltres 
138. 66 Nosaltres hem intentat millorar. Amb tots els diners i tots els capritxos que s�estan 

permeten, els haguéssim pogut ajuntar amb els nostres diners i haver-ho millorat. Però 
amb els diners que hi ha, com molt bé has dit tu, no es pot arreglar un estat sencer. 

139. 67 Nosaltres tenim el petroli, i ara ens ajuden, però si diuen que no ens volen ajudar, 
nosaltres també els hi podem deixar sense el que ells volen. 

140. 66 L�únic que feu es explotar als nens, perquè a veure, qui fa les pilotes de futbol? A 
nosaltres no ens ajuden. Ells han tingut problemes i tots els països els han ajudat i ells no 
ajuden a ningú. 

141. 68 Quan hi ha una guerra els ajuden però desprès ens hem d�afrontar a ells i no estar a favor 
d�ells ... guau!! es formaria unaaaa 

142. 69 Estan dient que ens permeten uns capritxos, es com si jo em compres un cotxe de 
5milions i em compro un de 3 però donar-li a ells 2 i que es compri un. Si a mi m�agrada 
comprar-me un de 5, me�l compro. 

143. 70 No te res a veure 
144. 71 Inaudible 
145. 72 Amb tots els milions d�euros que teniu i amb tota la seguretat que teniu, no sé, però que 

us hagin destruït dos torres, em sembla que és una mica humiliant, i si heu de tenir tants 
diners i que tot ho teniu tant controlat .... (inaudible) 

146. 73 inaudible 
147. P La Natàlia té la paraula 
148. 74 Els capritxos que heu dit abans, per exemple teniu internet, xorras, ordinadors i tal i no se 

que, nosaltres no tenim ni per menjar, ni això, ni no sé que 
149. 75 Això que ell diuen, els americans, que nosaltres, diuen que nosaltres som els culpables i 

van ser ells qui ens van donar les armes i tot. 
150. 76 Inaudible 
151. 77 La persona que vosaltres dieu que us ha fet tot el que ha fet, i que per això esteu en contra 

nostra, ell ha estat ensinistrat per la CIA  
152. P Bueno bueno ... ara s�ha marxat una mica el debat del tema de natalitat, un moment 

(inaudible) 
153. P Vosaltres creieu que en els països subdesenvolupat la natalitat es tant alta perquè ells 

volen tenir molts fills o es per unes altres coses? 
154. 78 Inaudible 
155. P Aixequeu la mà 
156. 79 Tenen fills perquè necessiten tenir diners perquè els cuidin quan siguin grans i els 

mantinguin. Ja que no poden tenir capritxos. 
157. 80 Aleshores tenim raó nosaltres. No tenim fills perquè ens doni la gana 
158. P Si vols parlar, demà la paraula 
159. 81 Tenim més fills perquè ens hauran d�ajudar quan siguem gran i perquè no sabem si 

arribaran a adults 
160. 82 Vosaltres no en teniu perquè sabeu que si que arribaran a gran 
161. 83 Inaudible 
162. P Els americans, que penseu d�això? Que penseu que els països pobres tinguin la natalitat 

tant elevada? 
163. 84 Jo crec que tenen més fills per així intentar ser més rics i que després els puguin cuidar 
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164. P Però a Europa, i als països rics, ... però esteu dient que als països pobres hi ha aquesta 
idea de molts fills per ser després rics, però a Europa també hi ha aquesta mentalitat? 

165. 85 No 
166. P Per què no? 
167. 86 Inaudible 
168. 87 No tenen el problema que els fills no arribin a adults. I a més a més, el problema no és la 

desigualtat, o sigui és que no hi ha igualtat de recursos en els diferents països i no la 
quantitat de població que hi hagi. 

169. P Esteu d�acord? 
170. 88 Si  
171. 89 Ens podríeu explicar perquè hi ha aquesta desigualtat de recursos, Per que? 
172. 90 Inaudible 
173. P Un moment, anem a acabar el debat. Acabem, ja, vale? Vosaltres creieu que hi ha algun 

punt en comú per ajudar-vos, o sigui que els rics puguin ajudar als pobres? 
174. 91 Inaudible 
175. P Sinó parleu bé, jo callo. Va digues 
176. 92 Nosaltres no podem fer, bummm, 100 mil milions. 
177. 93 Nosaltres volem que ens ajudeu a poc a poc. 
178. 94 Això és el que estem fem 
179. 95 Inaudible 
180. P Bueno, com veieu el tema de la natalitat, no és un tema neutre, perquè darrera de la 

natalitat (va escolteu que ja acabem). Darrera de la natalitat hi ha moltes implicacions, 
social, econòmiques, polítiques, com ho heu comprovat. Això dóna per molts debats, i de 
fet, a nivell internacional hi ha moltes conferències i n�hi ha molts estudis i disputes 
dialectes i canvis d�idees i diferents postures que adopten els països per solucionar, i això 
ha estat un petit exemple, vale? Espero que hagi servit, vale? I moltes gràcies a tots. 
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