
ARC-CERES 

 
Els drets humans, ara mateix 

 
Objectius  
 
Aproximar-se al contingut de la Declaració Universal de Drets Humans. 
Comprovar-ne  l’actualitat. 
Practicar la lectura crítica de la premsa. 
 
Descripció de l’activitat  
  
Tot treballant en grups cooperatius, l’alumnat llegeix la Declaració de 1948 i cerca notícies 
en diversos diaris que hi estiguin relacionades, tot justificant-ne la relació. Finalment, posen 
en comú els resultats de la cerca. S’espera així que s’avenci en la comprensió dels drets, 
llibertats, prohibicions i deures que abasta i que es valori la seva actualitat. Al mateix temps 
es promou una visió de l’actualitat des de la perspectiva dels drets humans. 
 
Recursos emprats  
 
Declaració Universal de Drets Humans: és una pàgina que conté més de 300 traduccions 
Mitjans de comunicació: Trobareu molts enllaços a Todalaprensa, encara que hi manquen el 
diari ARA i el portal Vilaweb.  
Full de l’alumne/a amb instruccions i dues fitxes per emplenar. 
 
Temporització 
 
Dues sessions d’una hora. Convé que no siguin seguides, per tal de deixar preparar les 
exposicions de la segona sessió. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
A partir de tercer d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
S’aconsella que els grups els formi el professorat de manera aleatòria i no siguin superiors a 
cinc persones. En la segona sessió cal regular bé el temps per tal que tots els representants 
puguin exposar les dues notícies que hagi seleccionat el grup i justifiquin bé la seva relació 
amb la Declaració. Caldrà també fer atenció a termes jurídics com “arbitrari” (“no sotmès a 
la llei”). 
L’avaluació serà a partir de les dues fitxes de treball, podent completar-se amb una 
recapitulació per escrit de l’activitat en la llibreta de classe, si se’n fa servir. També caldrà 
avaluar la qualitat de les presentacions, que depenen del treball previ de tot el grup i de com 
realitza la presentació la persona representant. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es tracta d’una iniciació a la lectura d’un text complex que servirà d’introducció al llenguatge 
jurídic. En segon lloc, una cerca i selecció d’informació a partir de canals de comunicació. 
També demana habilitats de treball en grup. 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat: MA Drets Humans ara.doc 


