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La dialèctica individu-comunitat 

 
Objectius  
 

• Descobrir diversos delictes relacionats amb la corrupció política: prevaricació, suborn, 
falsedat en document públic, malversació de cabals, tràfic d’influències, blanqueig 
de capitals. 

• Familiaritzar-se amb diversos aspectes del procediment judicial. 
• Valorar la integritat, la transparència i el control de la gestió pública. 
• Reflexionar sobre els dilemes ètics entre els interessos individuals i els col·lectius. 
• Promoure el debat argumentat i el jutjar amb criteris ètics. 

 
Descripció de l’activitat  
  
Es tracta d’un joc de rol en què l’alumnat representarà un judici amb jurat sobre un cas de 
corrupció política, a triar entre tres possibles, inspirats en casos reals: El cas del túnel, sobre 
adjudicació d’obra pública; El cas de la requalificació de terrenys rústics, sobre prevaricació; 
El cas  de la venda d’armes, sobre suborn i blanqueig de capitals. S’ofereix material per als 
grups que representaran el jutge o jutgessa, el jurat, la defensa (l’advocat o advocada), i 
l’acusació (el o la fiscal). Inclou fragments de pel·lícules per visualitzar el desenvolupament 
d’un judici i notícies relacionades amb cada cas. Conté a més un instrument d’autoavaluació 
individual on line dels aspectes legals del primer cas, una graella d’avaluació dels grups i un 
vocabulari dels termes tècnics. Forma part dels mòduls on-line del programa “Jo si” 
d’educació per a la integritat” de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Recursos emprats  
 
Els materials on line es troben aqui: http://www.antifrau.cat/ca/destacats/300-evolucio-
favorable-del-projecte-jo-sieducacio-per-a-la-integritat-.html 
 
 
Temporització 
 
3-5 hores de classe, depenent de si es treballa tot el material (pàgina 9 de la Guia didàctica) 
Sessió 1 i 2: Presentació, formació de grups i consulta de la documentació. Pot anar-se 
directament a la 3. 
Sessió 3: Preparació del judici. 
Sessió 4: Representació del judici. 
Sessió 5: Avaluació. Extensió del cas. Reflexió sobre la transgressió. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Quart d’ESO o primer de batxillerat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Per tal de millorar la implicació de l’alumnat, s’aconsella deixar-lo triar el cas entre els tres 
que es presenten. També així se l’orientarà millor a l’hora de consultar els documents on 
line. 
També convé que el professorat s’imprimeixi abans la guia didàctica, que inclou les 
instruccions generals per a cada paper i les específiques de cada cas i les imprimeixi per als 
alumnes. Així organitzarà millor el joc. 
http://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/noticies/2011_noticies/jo_si/gd_dialectica.pdf 
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Cada rol el prepararà un grup d’alumnes, el qual nomenarà un representant que serà qui 
intervindrà en el judici (més instruccions a la guia didàctica pàgina 11). 
Cal recordar els alumnes que poden consultar el vocabulari on line. Si es treballa la versió 
abreujada a tres sessions, els vídeos inclosos poden veure’s a casa. 
A les pàgines 38-41 de la guia didàctica es troben consells per a la intervenció del professorat 
en el treball dels grups d’alumnes. 
 
Continguts, competències i procediments/ tècniques que es treballen de 
forma destacada 
  
El joc de rol permet aprofundir en diversos aspectes conceptuals i procedimentals referents al 
dret penal i processal, cosa que col·labora al desenvolupament de la competència social i 
ciutadana, competència a la que també s’adreça la reflexió ètica sobre la relació entre els 
interessos individuals i els de la comunitat. 
Un altre aspecte important és el treball amb les diverses formes de diàleg argumentatiu, que 
es donen d’una banda en els grups que preparen els rols, i de l’altra en la simulació del debat 
forense, que requereix un altre tipus d’habilitats dialògiques i retòriques. 
 
Documents adjunts  
 
Material per a l’alumnat:  
http://dialectica.oac.cat/dialectica/. Els documents 3, 4, 5 i 6 son per a cada rol, i la resta 

són comuns. A la part esquerra de la pàgina hi ha el widget per a una autoavaluació de 
coneixements assolits si s’ha representat el cas 1. 

 

 
 
Guia 
didàcticahttp://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/noticies/2011_noticies/jo_si/gd_dialectica.pdf 
 

 
 

Observació: 
Els materials presentats han estat elaborats per l’Oficina Antifrau de Catalunya en 
col·laboració amb el CESIRE CERES i testats en una xarxa de 17 instituts. 
 

 


