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1. LA DIGNITAT HUMANA: UNA VIDA AMB VALORS

1.1. Qüestió d’harmonia

ACTIVITAT 1. Reflexió inicial:
Què creus que és més important: canviar el món per a que sigui
més just, o canviar-te primer a tu mateix i arribar a ser millor

persona per contribuir a un món millor? O potser les dues coses? Llegeix el
text del bloc i raona la teva resposta:

ACTIVITAT 2: La muntanya ens retorna l’eco

 De què és símbol el fenomen físic del ‘eco’?

 Abans de seguir llegint el bloc, creus que hi ha alguna relació entre el
teu interior i el teu exterior? Raona la teva resposta.

ACTIVITAT 3: Què hi diuen l’art, la filosofia i la religió?

 Per què pintaven les parets de les coves els primers éssers humans, per
entretenir-se o amb una altra intenció? Explica-ho.

 Resumeix les paraules de Sòcrates sobre la relació entre la riquesa i la
virtut:

 Segons diuen les religions, quan canvies el teu interior canvia el teu
exterior; se t’acut algun exemple sobre aquest principi?
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1.2.Valors universals i valors relatius

ACTIVITAT 5: Iris Murdoch i la idea de perfecció

 Què diu la filòsof Iris Murdoch sobre l’escala de perfecció?

ACTIVITAT 5: Reflexió seqüenciada sobre el concepte de Bellesa:

Un cop llegit el text del bloc, realitza les següents activitats:

 Fes una llista de coses boniques (belles), per exemple: posta de sol, etc.:

Un cop tinguis la llista respon a les preguntes següents:

 Creus que pots definir la Bellesa posant un dels exemples que has escrit?
Per exemple, creus que pots dir: “la Bellesa és una posta de sol”? Raona
la teva resposta:

 Què creus que és més bell: el cantar d’un rossinyol dalt d’una branca, o
el remugar d’un ase? Quina veu és més bonica?

 Quin d’aquests dos animals creus que ha ajudat més a l’ésser humà a
adaptar-se i a sobreviure: l’ase (animal de càrrega) o el rossinyol dalt
d’una branca? És a dir, quin dels dos és més ‘útil’ per l’ésser humà?
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 Si a la pregunta anterior has respòs que t’agrada més el cantar del
rossinyol, raona perquè això és així. És a dir, raona per què t’agrada
més el cantar d’un animal menys útil per a l’ésser humà?

 Finalment, després de llegir el text del bloc i de respondre aquestes
preguntes, creus que la Bellesa és un valor relatiu o universal? Raona la
teva resposta.

1.3. La dignitat humana: l’esforç per a ser millor persona

ACTIVITAT 6: Discurs sobre la dignitat de l’home

A partir del text de Pico de la Mirándola que has llegit al bloc, respon les
següents preguntes:

 Què vol dir que l’ésser humà ocupa una posició intermedia?

 Els éssers humans, en quin sentit no són iguals pel que fa a dignitat?

 Posa exemples de comportaments que van a favor de la dignitat
humana i de comportaments que hi van en contra.

1.4. La justicia i la virtut per damunt de tot

ACTIVITAT 7: Apologia de Sòcrates

 Recordes la història de Sòcrates, quan es va negar a fugir de la presó
per defensar la veritat? Creus que és un comportament digne?
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 Un cop llegit el text del bloc, explica perquè Sòcrates pot arribar a dir
que castiguin els seus propis fills si és necessari:

 Amb el grup de taula, imaginat una situació on s’hagi de defensar la
veritat encara que vagi en contra d’un mateix i dels propis interessos:
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2. EL FONAMENTMORAL DELS DRETS HUMANS

2.1. L’egoisme com a força contrària als drets humans

ACTIVITAT 1: L’origen de la declaració universal dels drets humans

Un cop llegit el text al bloc, explica quin és l'origen de la declaració dels Drets
Humans:

ACTIVITAT 2: Shakespeare: una metàfora sobre el Bé i el Mal presents en
l’ésser humà

Després de llegir el text corresponent al bloc respon a les preguntes següents:

 Perquè Shakespeare compara els éssers humans amb les plantes?

 Per cert, saps qui és William Shakespeare?

 Què et suggereix la idea de que dins d’una planta hi pugui haver a la
vegada un verí i un poder medicinal?

ACTIVITAT 3: Plató i la metàfora de sobre l’ànima

Un cop llegit el text de Plató, pots explicar amb què compara l’ànima el savi
grec?
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ACTIVITAT 4: El caràcter moralment neutre de les capacitats humanes

Activitat inicial. Llegeix les següents situacions i encercla la opció correcta:

 Un programador informàtic dissenya un programa per ajudar a les persones
grans que estan soles a casa. Quina de les següents capacitats està utilitzant
sobretot?

força (física) autocontrol (moderació)
capacitat lògica

 Un gàngster astut es proposa robar un banc (on hi ha els estalvis de gent
traballadora), i a partir d’aquest mal propòsit dissenya un pla estratègic per
assolir el seu pla delinqüent. Quina capacitat està utilitzant en l’alaboració del
seu pla?

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica

 Un enginyer rep la oportunitat de guanyar molts diners si falsifica el
pressupost d’una gran obra que dirigeix, certificant que s’han gastat molts
més kilos de ciment dels que realment s’han utilitzat. Tot i que es sent temptat,
rebutja el soborn perquè creu que no està bé. Quina capacitat utilitza quan
rebutja la temptadora oferta?

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica

 Un pilot d’avió ha d’aterrar sovint en condicions adverses, matenint la calma
per no cometre errors. Quina capacitat ha de predominar sobretot quan aterra
en aquestes circumstàncies?

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica

 Un indesitjable assassí a sou que no li tremola el pols quan dispara matant
víctimes innocents a sang freda, quina de les següents capacitats té
‘desenvolupada’?

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica

 Unmanobre que es guanya el sou treballant dur a l’obra per tirar endavant la
familia, quina capacitat està utilitzant sobretot?

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica

 Una persona forta però injusta, que s’imposa físicament als demés utilitzant
fins i tot la violència, quina capacitat creus que utilitza:

força (física) autocontrol (moderació) capacitat lògica
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Què en pots deduir de tots aquests exemples? Si cal pensa-ho conjuntament amb el
teu grup o companys de taula.

ACTIVITAT 5: Kant i La Fonamentació de la metafísica dels
costums

Un cop llegit el text de Kant del bloc, pots anotar les noves
idees que t’ha suggerit la lectura:

2.2. Els drets humans com a base de l’acció ètica

ACTIVITAT 6: La persona com a fi en sí mateixa

 Escriu una de les formulacions que fa Kant del principi de la moralitat
(imperatiu categòric) (el que està en lletra verda al punt 2.2. bloc):

 Pensa en alguna situació en què això no es compleixi i s’utilitzi a les
persones com a simples mitjans:

ACTIVITAT 7: Visualitza varis videos escollits sobre els drets humans
del lloc web: www.juventudporlosderechoshumanos.es (enllaç al punt
2.2. del bloc), a continuació, tria’n un i presenta’l, davant la classe. Ho
pots fer amb el grup de taula.
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2.3. Com assegurar el compliment dels drets humans

ACTIVITAT 8: L’incompliment dels drets humans

 Ara que has vist i llegit al bloc que els drets humans no es compleixen,
que creus que s’hi pot fer?

ACTIVITAT 9: Institucions externes encarregades de preservar els drets
humans.

 Saps què és la ONU, per a què es va crear i quina és la seva funció?

2.3.1. L’ètica, la moral i la religió com amoderadors interns

ACTIVITAT 10: Diferència entre el Dret i la Moral:

 Quina diferència hi ha entre el Dret i la Moral?

ACTIVITAT 11: La intenció com a base de l’acció ètica:

 Ara que has llegit el text del bloc inspirat en Kant, pensa en dos o tres
exemples com el del comerciant que no cobra preus abusius, en els
quals es vegi que l’acció és ètica o no en funció de la intenció que hi ha
al darrera. Pots fer-ho amb el grup de taula.
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ACTIVITAT 12: La falsa moderació
 Després de llegir el text de Plató, intenta resumir-lo amb les teves

paraules:

ACTIVITAT 13: El factor moderador de les creences:
 Resumeix el poema de Guilgameix

 Què diu Moises Broggi sobre la mort?

 Què et crida més l’atenció del famós monòleg de Hamlet?

 Resumeix el text del psicòleg Carl Jung:
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3. La importància de la disciplina i l’autoconeixement

3.1. Autoconeixement i acció moral:

ACTIVITAT 1: L’imperatiu socràtic ‘conèixe’t a tu mateix’

 Llegeix el text de Xenòfon (alumne de Sòcrates) i explica d’on surt la
frase ‘coneixe’t a tu mateix’, i perquè Sòcrates posa com a exemple la
compra d’un cavall.

ACTIVITAT 2: Aristòtil i la teoria de l’acte-potència. El desenvolupament de
les pròpies capacitats.

 Ara que has llegit aquest punt al bloc, prova de distingir entre el
concepte de ‘identitat superficial’ i ‘identitat real’. Pots parlar-ho amb el
grup:

 Fés una recerca: Qui és Aristòtil? I que diu la seva teoria de
l’acte-potència? Creus que té a veure amb el tema de la identitat
personal?

ACTIVITAT 3: Falsedat i mentida versus veritat i sinceritat

Activitat inicial: Una frase d’Agatha Christie per a la reflexió: Perquè creus
que aquesta gran escriptora va dir la frase: “Pocs de nosaltres som el que
semblem”?
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 Pots resumir el vídeo de Charles Chaplin ‘La gàbia i el lleó’ que apareix
al bloc?

 Per cert, saps qui és Charles Chaplin?

 Ara llegeix el text de Shakespeare i explica quina diferència entre
sinceritat i simple aparença.

3.2. Repensant el concepte de llibertat

ACTIVITAT 4: Llibertat de què i per a què? Diferència entre llibertat i
llibertinatge

Després de llegir el text corresponent al bloc, respon les preguntes següents:

 Explica la diferència que hi ha entre llibertat i llibertinatge i posa algun
exemple (diferent del que hi ha al bloc):

 Pots explicar la frase: “La meva llibertat acaba on comença la dels
altres”? Pensa en algun exemple que tingui a veure amb els entorns on
convius amb els altres (casa, escola...). Podeu fer-ho en petits grups:
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ACTIVITAT 5: La llibertat externa com a requisit per a la moderació

 Després de llegir el text de Carl Jung al bloc, pots explicar què vol dir la
frase ‘no hi ha moralitat sense llibertat’?

 Per cert, saps qui és Carl Jung?

3.3. Restricció ètica i autodomini

ACTIVITAT 6: Sòcrates i “l’ètica del contrast”

 Després de llegir el text al bloc, digues algunes de les coses que feia o no
feia Sòcrates a la seva vida.

 Què és “l’ètica del contrast”?

ACTIVITAT 7: El control de la impulsivitat i dels sentits

 Un cop llegit el text del llibre Una ètica per al nou mileni, explica quin
exemple de la seva vida personal posa el D. Lama per ensenyar la
necessitat de controlar els impulsos.

 Què vol dir que cal controlar els sentits?



15

ACTIVITAT 8: L’acció humana amb sentit: pensar en els demés

 Ara que has llegit el text del bloc, explica com descriu Avempace les
accions pròpiament humanes i com les diferencia de les accions
‘animals’.

 Per grups de taula penseu en diversos exemples on la mateixa acció pot
ser qualificada com una acció “humana” o com una acció “animal”
segons si és feta amb sentit o no.

ACTIVITAT 9: L’exemple d’Ulisses: La subjecció als principis morals, una
pèrdua inicial per a un guany major.

Ara que has llegit el text del bloc sobre l’episodi d’Ulisses i les sirenes, pots
respondre les següents preguntes:

 Què ordena als mariners el capità Ulisses quan el vaixell travessa la
zona de les sirenes?

 Per què Ulisses dóna aquesta ordre tan estranya als mariners?

 Quan Ulisses es fa lligar al màstil creus que és lliure o no? Per què?
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 Ara, explica quins són els símbols, és a dir, què representen a nivell
simbòlic els diferents elements (les sirenes, el màstil, etc.), i quina
ensenyança penses que ens transmet aquest episodi de la Odissea
d’Homer.
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4. CAP A UNA CULTURA DE LA PAU

4.1. Els conflictes: solució i mediació

ACTIVITAT 1: Diferència entre ‘problema’ i ‘conflicte’

 Després de llegir el text al bloc, resumeix la diferència entre ‘problema’
i ‘conflicte’:

 Amb el grup de taula pensa en tres situacions que es puguin qualificar
com a ‘problema’ (situació que cal resoldre), i tres més que es puguin
qualificar de conflicte (interessos o desitjos oposats, etc.):

ACTIVITAT 2: Formes de violència: Física, verbal i estructural

Després de llegir el text al bloc, respon les següents preguntes:

 Donar cops a la cara d’algú és un clar exemple de violència física. Ara
bé, jugar a pegar, creus que també ho és? La resposta pot tenir matisos,
raona-la:

Respecte a la violència psicològica i verbal, imagina’t la situació següent:

 Estàs treballant al teu despatx de casa i la teva parella entra i obre a
finestra amb la intenció de que es ventili, se’n va i al cap d’un moment
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comença a entrar olor de peix d’uns veïns que estant cuïnant. Per què
creus que és injust acusar i dir-li a la teva parella <<què has fet? has
omplert el despatx d’olor de peix!>>?

 Pensa en d’altres acusacions injustes, individualment o en grup.

 Respecte a la violència estructural, pensa amb el grup algun exemple,
del passat, present o inventat. No pot ser el mateix que el del bloc.

4.2. Solució i mediació

4.2.1. El diàleg com a eina de pau: L’us conscient del
llenguatge

ACTIVITAT 3: Relació llenguatge-pensament-emocions-salut

 Quina relació hi ha entre el llenguatge-pensament-emocions-salut?

 Pots posar algun exemple personal d’aquesta relació (per exemple:
‘abans d’un control a vegades tinc mal de panxa degut al pensament de
poder-lo suspendre, etc.’)

ACTIVITAT 4: El llenguatge assertiu

 Defineix què és el llenguatge assertiu:
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 Després de llegir el text del bloc, amb el grup de taula pensa en dues o
tres situacions en què cal utilitzar un llenguatge assertiu: imagina’t el
diàleg assertiu i també el diàleg agressiu i acusador, i digues com
canviarien la situació i els resultats en funció del llenguatge utilitzat:

ACTIVITAT 5: La funció creativa del llenguatge

Aquesta pel·lícula ens ensenya el valor del
respecte i la importància de cuidar les
paraules que fem servir. Mira amb atenció des

de el minut 40 al minut 49':40" aproximadament i
respon les preguntes següents:

 Quin error creus que comet el professor Foucault que desencadena l’abandó
de Seydou?

 Explica l’exemple de la peixera (amb un lluç i uns peixets) que li explica la
germana del professor i que el fa reaccionar.

 Explica com amb l’exemple de l’anagrama el professor els hi fa entendre als
alumnes la diferència entre el fracàs puntual i l’error d’abandonar.

4.2.2. Superant els prejudicis

ACTIVITAT 6: Superant els prejudicis

 Explica què és un prejudici
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 Esmenta alguns dels prejudicis establerts a la societat i proposa la
manera de superar-los, pots fer-ho amb el grup.

4.2.3.La figura del mediador

ACTIVITAT 7: La figura del mediador: el recurs del pacte i de les lleis

 Què és un mediador i perquè és necessari?

 Com ha de ser un bon mediador/a?

 Perquè les lleis i el pacte són tant importants?
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5. ÈTICA, POLÍTICA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

5.1. La política i el bé comú

ACTIVITAT 1: Definició de política

 Ara que has llegit el bloc, pots definir què és la política?

ACTIVITAT 2: La corrupció i el descrèdit de la classe política

 Explica en què consisteix la ‘corrupció’ i defineix el concepte de
‘demagògia’ segons el filòsof Aristòtil:

ACTIVITAT 3: Formes de govern a la societat grega

 Explica resumidament quin són els models polítics que hi hagué a
Grècia durant l’època clàssica.

 Fes una curta redacció en la que expliquis per què creus que un gran
filòsof com Plató, tot i lloar el sistema polític de la democràcia no el
considerava el millor de tots, sinó que per sobre encara n’hi havia un de
millor: el dels savis o filòsofs.
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5.2. Cap a una economia justa i solidària

ACTIVITAT nº 4: El mercader de Venècia de W. Shakespeare: El problema
de la usura i del transvasament de la riquesa

 Un cop llegit el text al bloc, defineix el concepte de usura, i explica què
vol dir que la riquesa s’està transvasant:

ACTIVITAT nº 5: Recerca i exposició al dret humà a la propietat.

 Fes una recerca sobre aquest dret humà i exposa-ho. Ho pots fer amb el
grup.

ACTIVITAT nº 6: Carta a l’alcalde

 Ara, un cop llegit el text al bloc, es tracta que escriguis una carta a
l’alcalde de l’Ajuntament del teu poble o la teva ciutat, en la qual
exposis els motius pels quals creus que és urgent potenciar el comerç
local i posar límit a les grans superfícies.

ACTIVITAT 7: Recerca online de grups de ESS.

 Un cop llegit al bloc què són els grups ESS, podeu fer una recerca de
diferents exemples d’aquests grups al territori català, i després ho
exposareu davant de la classe. Has de posar en relació la recerca amb el
concepte de economia del Bé comú.
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ACTIVITAT 8: El Jurado: Codis ètics professionals

 A partir del resum de la pel·lícula ‘El jurado’ explica què són els codis
ètics professionals i posa altres exemples apart del de la pel·lícula, que
també has d’explicar:

5.3. Ecològia: canvi de paradigma

ACTIVITAT 9: Què són l’ecologia i l’ecologisme

 Què és la ‘mentalitat’ ecològica i perquè està cobrant tanta
importància?

5.4. La responsabilitat dels mitjans

ACTIVITAT 10: Informació ètica i publicitat responsable

 Què volen dir les expressions ‘informació neutre’ i ‘generar opinió’?

 Pots definir la teleporqueria?

 Quines estratègies fan servir les empreses de publicitat?
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6. CIÈNCIA, TECNOLOGIA I ÈTICA

6.1. La dependència digital, avantatges i perills

ACTIVITAT 1: La dependència digital: avantatges i perills

Un cop llegit el text del bloc, respon a les següents preguntes:

 Quin són els perills de l’us d’aparells digitals.

 Si se te n’acuden d’altres apart dels que s’esmenta al bloc?

 Quins hàbits hauriem de tenir per protegir-nos i fer un us el màxim de
segur i saludable possible dels aparells digitals?

ACTIVITAT 2: L’intercanvi amb els demés segons Charles Taylor

 Com entén Charles Taylor el llenguatge?

 Perquè és important l’intercanvi amb els demés segons aquest filòsof
contemporani?



25

6.2. Bioètica

ACTIVITAT 3: Bioètica

 Explica què és la bioètica i quin és el seu camp d’estudi.

 A partir de l’exemple del bloc, pensa en algun altre exemple on no es
faci un us ètic dels coneixements científics o mitjans tecnològics.

6.3. Ciència i religió

ACTIVITAT 4: Filòsofs, científics i creences

Després de llegir el primer paràgraf del punt 6.3. del bloc, respon a les
següents preguntes:

 Quins dos importants filòsofs de l’antiguitat tenien creences religioses?

 I quins dos grans científics també les tenien?

ACTIVITAT 5: La llei de la causalitat segons Einstein i Leibniz

 Què descobreix la ciència segons Einstein?

 Leibniz deia que les lleis de la natura són el ‘costum de Déu’; què vol dir
això?
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ACTIVITAT 6:Mecanicisme i Finalisme, dues formes d’explicar el món

Després de llegir el text del bloc, respon a les següents preguntes?

 En què es diferencien elmecanicisme i el finalisme?

 En què es diferencies ‘causa’ i ‘mitjà’?

 Pensa en tres exemples, com el del bloc, on es vegi la diferència
entre causa material i causa final:

 Explica perquè segons el finalisme platònic es considera que el fruit és
la causa de l'arbre:

ACTIVITAT 7: Ciència versus cientificisme

 Finalment, explica què és el cientifisme i en què es diferencia de la
ciència genuïna?
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6.4. La crisis actual, reflexions i perspectives

ACTIVITAT 8: La crisis actual, reflexions i perspectives

 Fes una redacció explicant com veus la situació actual:


