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El pes de la  llibertat 

 
 
Objectius  
 
Construir una aproximació complexa al concepte de llibertat com a capacitat de decidir i de  
fer i absència d’impediments per a la deliberació i l’acció. Comprendre la diferència entre 
determinisme, indeterminisme i compatibilisme, i copsar la relació entre llibertat i 
responsabilitat. 
Millorar habilitats de diàleg i escolta activa. 
 
Descripció de l’activitat  
  
A partir del l’examen en grup de diverses fotofilosofies que es pregunten sobre aspectes 
diferents de la llibertat, es construeix una aproximació a aquest concepte. Cada grup 
d’alumnes s’intenta arribar a un acord sobre possibles respostes a les preguntes que es  
plantegen per a cada fotofilosofia. A continuació es fa una posada en comú de les respostes, i 
s’acaba amb una activitat conclusiva de redacció del concepte de llibertat segons cada 
alumne i alumna. 
 
Recursos emprats  
 
6 Fotofilosofies, acompanyades cadascuna d’un petit qüestionari.  

1. http://filoangeletaferrer.blogspot.com/2008/11/s-bo-el-pes-de-la-
responsabilitat.html 

2. http://filoangeletaferrer.blogspot.com/2008/11/tenim-ms-duna-possibilitat.html 
3. http://filoangeletaferrer.blogspot.com/2008/10/ens-movem-o-ens-mouen.html 
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_David_Friedrich_032.jpg 
5. http://filoangeletaferrer.blogspot.com/2008/10/qui-s-ms-presoner-el-pres-amb-

condemna.html 
6. http://blocs.xtec.cat/filocostaillobera/2008/02/29/existeix-la-llibertat/ 

 
Grups de treball estil Phillips 6x6, amb posada en comú. 
 
Temporització 
 
1 hora, que pot allargar-se a una altra. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 3er. També es pot aplicar a 4rt curs d’ESO i a primer de batxillerat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Fem 6 grups de 4 o 5 persones, en funció del número d’alumnes de la classe. Poden formar-se 
de manera aleatòria (preferible) o per proximitat, depenent si es podem moure les taules. 
Repartim les fitxes d’una fotofilosofia diferent per cada grup amb les qüestions i els 
demanem que responguin a les preguntes primer cada membre del grup en roda i a 
continuació que intentin posar-se d’acord en una resposta comuna, que hauran d’escriure (20 
minuts). 
Després, cada persona portaveu de cada grup mostra a la classe la fotofilosofia del seu grup i 
explica les respostes que han donat a les preguntes. Mentrestant, la resta de la classe pren 
notes per a la redacció que hauran de fer. Donem la possibilitat que es demanin aclariments 
quan acaba cada exposició (30 minuts). Si es fa un torn de paraula per rebatre o discutir 
aquestes exposicions caldrà tenir prevista una segona sessió. 
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En finalitzar es dóna temps per redactar una dissertació ben articulada  que com a mínim 
tingui tres parts que comencin així: 
- “Per a mi, ser lliure consisteix a ...” 
- “En canvi, no estic d’acord amb ...” 
- “En conclusió ...” 

El professorat decidirà  si cal explicar esquemàticament els conceptes de determinisme, 
indeterminisme i compatibilisme i lliure albir. 
Avaluació: Cal avaluar el desplegament de les raons adduïdes, la seva fortalesa, l’ús dels 
conceptes treballats i l’organització del text. També, si es vol, es pot valorar la capacitat 
oral, així com la capacitat d’escolta i flexibilitat a l’hora de rebatre arguments. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: Llibertat, determinisme, indeterminisme, compatibilisme, responsabilitat, 
conseqüències de les accions, llibertat de deliberació i d’acció, llibertat personal i social.  
Competència d’autonomia I iniciativa personal 
Competència social i ciutadana (valoració de l’organització social)   
Competencia comunicativa (exposició oral) 
Processoss: Investigació en comunitat de recerca. Exposició oral. Debat. Dissertació escrita. 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat: Una fitxa de treball per a cada fotofilosofia. Caldrà que 

cada membre del grup en tingui una. Per tal de simplificar la preparació si es facilita el 
material imprès, les fitxes que treballaran els grups s’inclouen totes en un sol fitxer.  

 
 


