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Ètica i discapacitat 

Mentre es pugui 
 
 
Objectius  
 
Reflexionar sobre els diferents tipus de discapacitat. 
 
Descripció de l’activitat  
Anàlisi de situacions i debat entorn situacions de discapacitat i dependència 
Activitat individual i discussió per grups de 5 alumnes. 
 
Recursos emprats  
 
Textos amb casos per comentar 
 
Temporització 
 
2 sessions 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Activitat individual: Lectura de relats de situacions de discapacitat, invalidesa 
o bé de dependència diversa. 
 
Activitat en grup. 
Es divideix el grup-classe en grups més reduïts de 5 persones. Cadascun d’ells 
haurà d’analitzar i debatre la situació que li ha estat assignada. L’objectiu és 
que debatin a fons la situació, que no es quedin en la superficialitat, i que 
intentin posar-se en la pell dels protagonistes. Si no és així, la discussió estarà 
dominada pels prejudicis i els clixés que sempre han sentit dins l’àmbit 
familiar o bé dels amics. I, sobretot, que es vegin moguts a informar-se 
després, ja sigui a les Associacions de Familiars de Discapacitats (múltiples i 
diverses) que hi ha repartides arreu del territori nacional. 
 
Els materials que es presenten són de diversa índole i poden semblar que no 
encaixen en el tema en qüestió: però tots tenen en comú la pèrdua de 
l’autonomia personal. 
 
Si donés temps els mateixos grups poden “atacar” alguna altra situació, però 
és preferible que no tractin tan “simultàniament” ni de forma apressada si 
això ha d’anar en detriment de la profunditat en la discussió. 
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Avaluació: Cal valorar la facultat de l’escolta i la tolerància en la discussió de 
les raons que s’esgrimeixen. El professor o professora hauria d’estar amatent i 
d’anar d’un grup a l’altre intentant avaluar la qualitat de la discussió dels 
diferents grups: tot prenent notes per fer un comentari o valoració al final de 
la classe a la manera de resum d’arguments valuosos o bé d’anècdotes 
recollides en els cercles dels diferents grups de discussió. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Competència social i ciutadana. 
 
Documents adjunts  
 

Material de treball per a l’alumnat 
MA_casos_etica_discapacitat 
 
Enllaços 
MP_enllac ̧os_etica_discapacitat 


