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6. PER UN MÓN MÉS HUMANITZAT
DOSSIER DE L’ALUMNE

6.1. 

6.

La humanització de la societat 

A. Contextualització

CONÈIXER I DEFENSAR ELS 
DRETS HUMANS FONAMENTALS

Des de la Declaració Universal dels Drets Humans, el 1948, s’ha avançat molt en el respecte i la no-discriminació per raons de 

sexe, procedència, raça, edat, etc.  No obstant, encara existeixen molts països que discriminen legalment la dona: dones i nenes 

sense drets, sense accés al món públic, amb nivells molt alts de mortalitat materna. Fins i tot, als països occidentals, on s’ha 

consagrat la igualtat formal de dones i homes, les dones pateixen una discriminació flagrant en el mercat de treball i en l’accés 

als béns i serveis. Les violències i els abusos contra les dones i les nenes és la forma més evident de discriminació i, sovint, posa 

en perill les seves vides i la seva integritat física i psíquica. Les càrregues de treball de cura no remunerat que suporten les dones 

continuen sent una limitació del gaudi dels seus drets. En definitiva, encara existeixen escletxes importants i violacions dels 

drets de les dones en totes les regions del món.

ACTIVITAT INDIVIDUAL

Convé començar aquesta sessió amb el qüestionari “Declaració Universal dels Drets Humans” per poder saber els coneixements 

previs de l’alumnat pel que fa a aquest important document. Probablement no coneguin algunes dades que s’hi pregunten, 

però, tot i així, els ajudarà a situar el tema i despertar la curiositat.

https://docs.google.com/forms/d/16eTZ-fIbkq23wLo-KuaEV_A8ACCKy617ujrczPgn5hY/edit
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B. Activitats
ACTIVITAT EN GRUP COOPERATIU

Repartim a cada grup el document amb els vint-i-un drets humans fonamentals. Si el grup és de tres alumnes, s’assigna a cada 

alumne set drets humans, de manera que entre els tres els puguin estudiar tots. Si el grup és de quatre alumnes, s’assignen 

cinc drets a tres alumnes i sis al quart. Farem servir la tècnica del puzzle de treball cooperatiu, que consisteix  que cada alumne 

del grup s’especialitza en uns drets concrets i, posteriorment, es creen nous grups d’experts, és a dir, dels alumnes que tenen 

assignats els mateixos. Posen en comú les idees que cadascú aporta i s’enriqueixen de les aportacions dels companys. Després 

tornen als seus grups d’origen i cadascú explica als companys la seva part. Finalment, es posen en comú les idees amb tota la 

classe.



PLA D’IGUALTAT

4
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ACTIVITAT EN PARELLES

Veurem el vídeo sobre els Drets humans i entre tots dos alumnes han de pensar si hi recull bé el document que han estudiat en 

l’activitat d’abans o troben a faltar informació important. Posteriorment, el comparen amb un altre vídeo on un nen i una nena 

expliquen els drets humans, tot seguint la rutina de pensament “compara i contrasta”. Es tracta que identifiquin els punts en 

comú i vegin les diferències tot assenyalant respecte a quina categoria són diferents. 

COMPARAR I CONTRASTAR...........

ORGANITZADOR GRÀFIC

EN QUÈ S’ASSEMBLEN

EN QUÈ ES DIFERENCIEN

RESPECTE A.......

https://drive.google.com/file/d/1yPCSIpexR4IgvhALsKqkjZDKhR8HlVKb/view
https://drive.google.com/file/d/1kz-Kj1L_HNJ6HNzWi-BVHIN3l_QRau6G/view
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ACTIVITAT EN GRUP COOPERATIU

Es projecten les imatges adjuntes i, tot inspirant-se en elles, cada grup tria un tipus d’activitat per poder mostrar a la classe 

(un eslògan, un mural o collage, una presentació en Powerpoint, Keynote, Prezzi...). En aquesta activitat es valorarà la creativitat 

de l’alumnat i el fet que s’hi recullin les idees principals.  
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ACTIVITAT DE CONCLUSIÓ

Finalment es projecta el vídeo “Un món més humà”, en què es veu de quina manera, amb la nostra actitud personal, podem fer 

un món més agradable als altres. L’activitat pot servir de punt de partida per concloure amb un debat sobre la importància dels 

drets humans en la consecució d’un món més igualitari, més just i més humà.

https://drive.google.com/file/d/1-Fc4qoftblmhJ7hBwHWPn4Fm2iwI1LWQ/view

