
ARC-CERES 

 
La pena de mort, encara 

 
Objectius  
 

• Conèixer l’estat actual de l’aplicació de la pena de mort en el planeta. 
• Comprendre els diversos aspectes en el debat al voltant de l’abolició de la  pena de 

mort per tal de formar-se una opinió i, si escau, una actitud sobre el tema. 
• Conèixer i valorar l’activitat de l’ONG Amnistia Internacional en aquest àmbit. 

 
Descripció de l’activitat  
  
Selecció i traducció al català d’activitats d’Amnistia Internacional sobre la pena de mort 
centrades en una exposició virtual amb fotografies i dades i un mapa interactiu. La majoria es 
realitzen individualment per escrit i posteriorment es posen en comú de forma oral en el 
grup.  
 
Recursos emprats  
 
Exposició virtual, Mapa interactiu sobre l’estat de la pena de mort  
Documents en word: Guia de treball i Fitxa de casos “Imagina que ets un jutge ...”) 
 
Temporització 
 
3 hores, si es fa individualment. 
4 hores, si a més es fan posades en comú en grup. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 4rt d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Les activitats es poden desenvolupar a l’aula a nivell individual o en grup. Són activitats 
senzilles i assequibles a la majoria dels alumnes, encara que les respostes poden variar en el 
seu desenvolupament i profunditat. Cal crear un clima de confiança en la classe per què 
puguin expressar-se les opinions en un tema que té aspectes emotius importants. Tampoc  
hem d’oblidar que sempre resulta interessant contrastar el treball individual amb el del grup 
tot mantenint la flexibilitat adient. 
 
1ªsessió: 
L’alumnat, individualment o per parelles, ha de visitar l’exposició virtual i respondre per 
escrit les preguntes de la guia. A continuació es fa una posada en comú en gran grup de les 
respostes. 
 
2ªsessió:  
Activitat individual d’anàlisi i  recerca. Convé posar en comú la feina individual. 
Es treballa sobre el llistat dels 12 casos sobre els quals cada l’alumne y alumna ha de donar l’ 
opinió. Posteriorment, ha de buscar algun cas actual de condemna  a mort i analitzar-lo. 
 
3ª sessió: 
Activitat individual  de recerca d’informació. 
Treball a partir un mapa interactiu, que presenta la web d’Amnistia internacional. sobre 
l’estat de la pena de mort al món. 
 
Com a activitat conclusiva, es pot demanar a l’alumnat que redacti una recapitulació: “Què 
pensava sobre la pena de mort abans i què en penso ara? Per què?” 



ARC-CERES 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts:  
La justícia penal: Els delictes i les penes 
L’estat al món de la pena de mort 
La tasca d’Amnistia Internacional 
 
Competències i processos:  
Competència social i ciutadana: Anàlisi i valoració de fets socials. Obtenir informació de 
mitjans audiovisuals i saber-la expressar. Aprendre a distingir els elements subjectius dels 
objectius. Destriar els arguments rellevants i saber-los expressar organitzadament per escrit 
Tractament de la informació i competència digital.  
 
Documents adjunts  
 
Documents de treball per l’alumnat: 

Guia de treball 
Fitxa de casos “Imagina que ets un jutge ...” 

 
Exposició virtual: 

http://www.es.amnesty.org/exposiciones-virtuales/pena-de-muerte/pena-de-muerte/ 
 
Mapa interactiu: 

http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/temes/pena-de-mort/pena-de-
mort-el-2008/?L=vtvyfgikrss.xmlrss.xmlrss.xmlrss.xmlrss.xmlrss.xmlrss.xmlrss.xml 
 

Complementari: 
Dossier complet de les activitats proposades per d’Amnistia internacional 
 http://www.es.amnesty.org/uploads/media/pena_muerte_secundaria.pdf 

 
Animació flaix d’una campanya d’AI de recollida de signatures en 2005 
http://www.es.amnesty.org/camps/pena-muerte/index.php 
 
Video d’AI amb dades de 2010  
http://youtu.be/8yKgGLwX_d8 
 
 

 


