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Els sistemes autoritaris 
 

Objectius  

 
 Conèixer els trets fonamentals dels sistemes autoritaris. 

 Distingir les tipologies dels sistemes autoritaris. 

 Rebutjar l’existència dels sistemes autoritaris i valorar els sistemes democràtics. 

 
Descripció de l’activitat  

  
En aquesta proposta didàctica, l’alumnat coneixerà les característiques i tipologia dels 

sistemes autoritaris, s’assabentarà de l’existència d’un rànking democràtic i s’informarà 

sobre les problemàtiques que afecten a la població dels països autoritaris. 

Recursos emprats  

 
En aquesta activitat l’alumnat haurà de realitzar un gràfic amb Excel, omplir una taula 
comparant les característiques fonamentals dels sistemes democràtics i autoritaris i haurà de 
cercar informació per internet d’un país que estigui governat per un règim autoritari.   

 
Temporització 
 
S’ha previst 2 hores de classe. Tot i així, és molt possible que si l’alumnat no acaba les seves 
exposicions s’hagi de reservar el temps necessari d’una tercera sessió.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 

Hora 1: L’alumnat agrupat en parelles, crearà uns gràfics amb excel dels resultats d’un estudi 
que va elaborar The Economist, en el qual va classificar-los segons el grau de 
desenvolupament democràtic. L’alumnat haurà d’elaborar dos gràfics, comentar-los i elaborar 
unes definicions del tipus de règim que apareixen a la font. El primer gràfic estarà relacionat 
amb el percentatge de països que té cada tipus de règim, mentre que el segon reflectirà el 
percentatge relacionat amb la població mundial governada per aquests règims. Si es considera 
que l’elaboració del gràfic amb l’Excel ha de fer perdre molt de temps, perquè l’alumnat no 
domina aquest programa, pot optar-se per comentar les dades sense fer el gràfic i que 
l’alumnat l’elabori de deures, consultant el tutorial que s’ha adjuntat en una adreça virtual. 
Al document de l’alumne/a també hi figura una adreça que pauta l’elaboració dels 
comentaris de gràfics.  

De fet, aquesta activitat només hauria d’ocupar la primera meitat de la sessió i, per tant, es 
tractaria de fer ràpid l’activitat proposada perquè és una primera aproximació a la temàtica. 
A la segona part de la sessió, un alumne/e voluntari/a realitzarà la lectura d’un text en veu 
alta. A partir d’aquest text i dels conceptes que l’alumnat ja hauria d’haver tractat amb 
anterioritat sobre els principis del sistema democràtic, tot el grup-classe ha de participar per 
a omplir una taula que ha de visualitzar les característiques comparades d’ambdós sistemes.  
Aquesta taula es realitzarà amb l’ajuda del professor/a. Per a facilitar aquest exercici, s’ha 
recomanat a l’alumnat començar amb les característiques del sistema autoritari i que 
segueixi l’ordre establert al text. A la taula, s’hi ha inserit una darrera casella per a 



ARC-CERES 

observacions i/o comentaris. Estaria bé estimular a l’alumnat perquè també participés amb 
aportacions en aquest apartat. En aquest sentit, és important fer-los recordar esdeveniments 
que hagin pogut veure als noticiaris.  

Hora 2: el professor/a hauria de fer una breu exposició que no durés més d’un quart d’hora 
sobre els diferents tipus de sistemes autoritaris existents en l’actualitat (dictadura militar, 
monarquia, règim populista i règim islàmic) amb l’objectiu que l’alumnat pogués diferenciar-
los amb facilitat. A continuació, l’alumnat individualment i/o en parelles accedirà al rànking 
de països estudiats per The Economist i n’haurà d’escollir un d’entre els que hagin estat 
classificats com autoritaris. A continuació, haurà de cercar informació sobre la seva 
localització geogràfica, el tipus de sistema autoritari i notícies que exemplifiquin les 
característiques del sistema autoritari. Al material de l’alumnat, s’hi adjunten una sèrie 
d’adreces que els faciliten informació sobre les revoltes de l’anomenada “Primavera Àrab”, 
els esdeveniments de la plaça de Tian’anmen de l’any 1989, així com les webs d’Amnistia 
Internacional i de l’ONU. 

 Una vegada l’alumnat hagi obtingut la informació del país, haurà de redactar un informe que 
com a mínim ha d’ocupar un full DIN A4. Aquest escrit s’haura d’inserir en un full de DIN A3 o 
una cartolina en la qual s’haurà d’escriure amb lletres de gran format el nom del país. En 
aquest espai també s’han de col·locar imatges i retalls de premsa. Si es creu convenient, en 
un altra sessió es pot deixar un quart d’hora perquè l’alumnat observi i anoti els aspectes que 
li cridin l’atenció dels exemples exposats i s’adreçarà uns 10 minuts o un quart d’hora per a 
comentar-los. 

Per avaluar aquestes activitats es tindrà en compte l’actitud de l’alumnat, la seva 
participació i la qualitat de les tasques realitzades. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 Característiques principals dels sistemes autoritaris 

 Tipologia dels sistemes autoritaris 
-dictadura militar 
-monarquia 
-règim populista 
-règim islàmic 

 Aproximació a un país autoritari 
 

COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Tractament de la informació i la competència digital. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts secundàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat,  
 
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat:  
 
MAT_ALUM_Els sistemes autoritaris_doc. 
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Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 
 
http://www.amasquefa.com/uploads/TUTORIAL_EXCEL_2007265.pdf 
http://www.fmr.cat/atles/materials/modelcomentargrafic.pdf 
http://ca.encydia.com/es/%C3%8Dndex_de_democr%C3%A0cia#Enlaces_externos 
http://www.xtec.es/recursos/socials/monarab2011/monarab2011.htm 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Protestes_de_la_Pla%C3%A7a_de_Tian%27anmen_de_1989 
http://www.tv3.cat/videos/1353389 
http://www.es.amnesty.org/index.php 
http://www.un.org/spanish/News/index.asp 
 
 

Itinerari 
 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
Fem política Els sistemes autoritaris 4 
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