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Icària, creant una nova societat 

Descripció detallada 

 
Objectius  
 
• Fer conscient l’alumnat dels diversos aspectes de la vida política. 
• Que cada alumne o alumna aclareixi, descobreixi, millori o precisi les pròpies idees 

polítiques i socials sobre alguns temes controvertits. 
• Intercanviar opinions i arguments a la classe tot practicant la deliberació argumentativa 
• Promoure l’interès en la participació en la vida pública 
 
Descripció de l’activitat  
  
És un joc de simulació que consisteix a prendre decisions sobre la constitució d’un petit país 
hipotètic centrant-se en deu punts bàsics. Es tracta d’arribar a acords clars i mínims sobre 
aquestes qüestions i, sobretot, de fixar l’argumentació que dóna suport ideològic a les normes 
o lleis que es decideixin. En el procés de deliberació l’alumnat explicitarà, descobrirà o 
clarificarà els seus valors, elaborarà les raons i negociarà les decisions amb els altres 
membres del seu grup. Al professor o professora se li haurà de mostrar el document on es 
visualitzi el diàleg (com una mena de “caixa negra” de les negociacions), les controvèrsies, i 
també els desacords: les majories i les minories que s’han produït en cada punt. 
 
Recursos emprats  
 
Fitxa guió dels diversos aspectes. Complementàriament, alguns llocs web. 
 
Temporització 
 
Una sessió (pot allargar-se a dues si es fa negociar entre representants dels grups o si es 
comenten les activitats complementàries) 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tercer d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Seqüència: 
1. El professor o professora explica breument els objectius, planteja la situació i reparteix el 
guió de treball.  
2. Es deixen 10’ per tal que cada alumne, sense moure’s ni realitzar comentaris, empleni 
breument el guió i prengui notes sobre els arguments en què basarà les seves respostes. 
Mentrestant, el professor o professora determina els grups aleatoris de quatre alumnes.  
3. A continuació, es divideix la classe en els grups per tal que prenguin acords conjuntament. 
Cal preveure una estona per elaborar el document final. Un cop redactat, es lliura al 
professor o professora. 
4. Complementàriament, es pot fer: 

Dedicar una altra sessió a què representant per grup negociïn les respostes que 
donaria tota la classe (estil peixera). 
Com a treball de casa, fer algun dels qüestionaris on-line sobre opinions polítiques o 
elaborar un petit informe sobre Icària i els cabetians. 

 
Observacions: 
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L’activitat pot vincular-se a la qüestió del pensament utòpic i, per la seva rellevància al 
nostre país, destacar els cabetians (vegeu enllaços Vikipèdia). 
El guió no té perquè ser un guió rígid i tancat. És més aviat una guia de discussió per tal de 
focalitzar més la tasca a realitzar. 
La majoria de vegades l’alumnat fa abstracció de les condicions físiques i demogràfiques, i no 
és realista a l’hora d’organitzar l’economia. En part no és greu, tot i que seria més 
interessant que se n’adonessin de les dificultats que suposa organitzar un país de bell nou, i 
ser-ne realistes. El que és més important és que mostrin els valors, ideologia, que els 
argumentin i que siguin tolerants amb els altres integrants del grup, així com ser capaços 
d’arribar a acords. 
 
Avaluació: 
Es valorarà la riquesa de l’argumentació i la interacció entre els membres de cada grup. La 
valoració es pot fer i s’ha de fer tant individualment com en grup, atès que cada alumne o 
alumna exposa les seves posicions, i la “química” del grup es manifesta en la agilitat o no en 
les negociacions per arribar al consens o bé al desacord absolut. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
La simulació inclou procediments de  deliberació argumentativa. Al mateix temps suposa una 
clarificació d’opcions personals respecte alguns temes políticament controvertits com: la 
forma política, la llibertat d’expressió, les llengües oficials, els recursos econòmics, la 
possessió d’armes, el dret penal, la religió, el tracte als nouvinguts, l’educació, els tipus de 
matrimoni ... Tot això millora aspectes essencials de la competència social i ciutadana. 
 
Documents adjunts  
 
Material complementari per al professorat 
MC Icària: Conté un exemple de document final de grup 
 
Material de treball per a l’alumnat  
MA Icària: Guió i propostes complementàries 
 
Viquipèdia: Nova Icària. Utopia 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_Ic%C3%A0ria 
Viquipèdia: “Política”: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica 
 
Exemples de test d’ideologia política, que es poden servir complementàriament 
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=424389 
http://www.politicalcompass.org/es/ 
http://grodriguezg.tripod.com/id2.html 
http://www.terra.es/actualidad/elecciones/test/ 
http://www.jorgejuanfernandez.com/archives/2008/02/10_tests_ideola.html 
 
Entrevistes de La Vanguardia, per comentar: 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2004/02/03/pagina-72/33642804/pdf.html 
 
 

 
 


