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Departament de 
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Curs 2016-
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Curs i grup:       _2n  ___ ___A            B 
 

 

ATENCIÓ: El primer bloc d'activitats s'han de presentar obligatòriament  per aquells que 
tinguin que recuperar la matèria a setembre.   Les activitats sobre les pel·lícules són de 
lliure elecció. 

 

---Utilitza el document que acompanya aquestes activitats: la Declaració Universal dels Drets Humans. 

---Totes les activitat s'han de realitzar en full a banda. 

--- Es presenta com si fos un dossier: dintre d'una subcarpeta o classificador de plàstic. 

 

  ACTIVITATS: 

 

 

1.  Classifica els Drets Humans en quatre apartats: cita el número i resumeix-lo. 

 

–-DRETS PERSONALS. 

–-DRETS JURÍDICS. 

–-DRETS POLÍTICS. 

–-DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIGIOSOS I CULTURALS. 

 

2. Busca en un diccionari els conceptes claus de cada àmbit dels Drets Humans -els que has treballat en l'activitat 

anterior-. Tens que anotar la referència de la font consultada, ja sigui un llibre o alguna pàgina d'Internet. 

 

---Drets Personals:  «dret», «persona» 

–-Drets Jurídics:  «llei», «protecció», «justícia» 

---Drets Civils i Polítics: «país», «nació», «estat» 

–-Drets Econòmics, Socials, Religiosos i Culturals:  «dignitat», «respecte». 

 

3. Iguals i diferents: 

 

---Quantes formes d'igualtat o de desigualtat podem trobar? 

---Tens alguna experiència d'haver estat tractat de manera «diferent»? 

---Has tractat mai alguna persona de manera «diferent», ja sigui amb paraules, mirada, gestos? 

---Com creus que es pot haver sentit aquesta persona? 
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4. Juguem a l'illa de la felicitat: 

 

     Imagina't que presideixes l'illa de la felicitat i per això cal elaborar unes lleis. En aquesta illa hi viuen 1.000 persones 

de totes les edats. Pensa en quins assumptes dictaries lleis i en quins deixaries que s'organitzessin els mateixos 

ciutadans: 

     - educació,     idioma de la comunitat,     acceptació d'immigrants,    trànsit,     transport,     llibertat per entrar a l'illa 

i sortir-ne,      seguretat,       religió,       sanitat ,         ... 

 

 

 

5. Justícia és igualtat? 

    En quines de les següents situacions creus que les persones donen bon arguments per justificar la desigualtat i  en 

quines no. Per què? 

 

     --- He de guanyar el plet, perquè sóc més ric que ell. 

     --- Puc treballar menys hores, perquè sóc el director; ell només és un obrer i ha de treballar com tothom. 

     --- El meu vot val més que el seu, perquè són més intel·ligent. 

   --- Jo puc ser elegit alcalde, perquè els meus avis ja havien nascut aquí, i els del meu rival eren nascuts a Andalusia. 

    --- El premi literari ha de ser per a mi, perquè jo són membre de l'Institut d'Estudis Catalans i ell és un desconegut. 

    --- La feina de camioner ha de ser per a mi, perquè jo sóc un home i ella és una dona. 

    --- A la feina m'han d'apujar de categoria perquè treballo molt més que els altres. 

    --- He d'aprovar el curs, perquè sóc el més llest de tota la classe. 

 

6. Quin sentit té el diàleg com a forma de participació? .Classifica les següents frases com a positives o negatives en 

relació a la pregunta. 

 

    a) Completar les teves pròpies idees a partir de les dels altres. 

    b) Les pròpies opinions resulten més riques i fèrtils. 

    c) Parlar amb els altres és perdre molt de temps. 

    d) Cada opinió té molts matisos i el diàleg ens ajuda perquè permet aclarir les ambigüitats. 

    e) A mi m'agrada dialogar especialment quan em deixen parlar a mi. 

    f) Després de parlar una bona estona, em quedo amb les meves idees. 

    g) Incorporo moltes idees dels altres. 

    h) M'agrada dialogar però no escoltar X perquè ja sé el que dirà. 

     i) Solament m'agrada dialogar quan dubto d'alguna cosa. 

    j) Com més segur estàs d'alguna cosa més l'hauries de contrastar. 

    k) Descobreixes els amics en el diàleg. 

    l) En un diàleg pots acabar barallant-te. 

 

7. Si has fet l'activitat 2 correctament, ara podràs fer aquesta: 

    En quins casos usaries el mot, «país», «nació» o «estat»: 

    ESCÒCIA,  ANGLATERRA, LA GRAN BRETANYA,  ANDALUSIA, GALÍCIA, ITÀLIA, EL MAGREB, ELS KURDS. 
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8. El respecte: 

     --- Pot respectar una persona sense que t'agradi? 

     --- Pot ser que una persona t'agradi sense que la respectis? 

     --- Pots posar un exemple d'una cosa que respectes i que l'altra gent no respecta? 

     --- Pots posar un exemple d'una cosa que l'altra gent respecta i tu no? 

     --- Respectes la gent que és més forta que tu, tant com respectes la gent que és més dèbil que tu? 

     --- Respectes la gent que té més salut que tu, tant com respectes la gent que té menys salut que tu? 

     --- Respectes la gent que fa moltes coses bones, tant com respectes la gent que fa poques coses bones? 

     --- Et respectes a tu mateix? 

    --- Els dies en què estàs content/a amb tu mateix/a i et respectes, tendeixes a apreciar i respectar els altres menys, 

o més? 

      --- Són dignes de respecte tots els éssers humans? També aquell que és desagradable amb tothom? 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 

10 de desembre de 1948 

 

Declaració Universal de Drets Humans 

 
PREÀMBUL 

 

Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots 

els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món, 

 

Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de 

barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com l'aspiració més 

elevada de tothom l'adveniment d'un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, 

puguin gaudir de llibertat d'expressió i de creença, 

 

Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal 

que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel_lió contra la tirania i 

l'opressió, 

 

Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses 

entre les nacions, 

 

Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els drets 

humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de dret 

d'homes i dones; i que han decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins 

d'una llibertat més àmplia, 

 

Considerant que els Estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb 

l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i les 

llibertats fonamentals, 

 

Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i llibertats és de la més gran importància 

per al ple compliment d'aquest compromís, 
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L'Assemblea General 

 

Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l'ideal comú a assolir per a tots els 

pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en 

aquesta Declaració, promoguin, mitjançant I'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets 

i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement 

i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats membres com entre els dels 

territoris sota llur jurisdicció. 

 

Article 1 

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de 

consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

 

Article 2 

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, 

color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, 

fortuna, naixement o altra condició. 

A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del 

territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració 

fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania. 

 

Article 3 

Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 

 

Article 4 

Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en 

totes llurs formes. 

 

Article 5 

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. 

 

Article 6 

Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica. 

 

Article 7 

Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots 

tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra 

qualsevol incitació a una tal discriminació. 

 

Article 8 

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari 

contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei. 

 

Article 9 

Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament. 

 

Article 10 

Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia 

per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a 

l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. 

 

Article 11 

1. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que 

no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi 

assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa. 
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2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser 

comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà 

cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte. 

 

Article 12 

Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu 

domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la 

protecció de la llei contra tals intromissions o atacs. 

 

Article 13 

1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de 

cada Estat. 

 

2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. 

 

Article 14 

1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. 

2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per 

delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. 

 

Article 15 

1. Tota persona té dret a una nacionalitat. 

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de 

nacionalitat. 

 

Article 16 

1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius 

de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals 

pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució. 

2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos. 

3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la 

societat i de l'Estat. 

 

Article 17 

1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva. 

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat. 

 

Article 18 

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la 

llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en 

públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, 

el culte i l'observança. 

 

Article 19 

Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a 

causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per 

qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. 

 

Article 20 

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 

2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació. 

 

Article 21 

1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de 

representants lliurement elegits. 
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2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu 

país. 

3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha 

d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per 

sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi 

la llibertat del vot. 

 

Article 22 

Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant 

l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la 

satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure 

desenvolupament de la seva personalitat. 

 

Article 23 

1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions 

equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. 

 

2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball. 

 

3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a 

ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb 

altres mitjans de protecció social. 

 

4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi. 

 

Article 24 

Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada 

de treball i a vacances periòdiques pagades. 

 

Article 25 

1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i 

el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als 

serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, 

viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. 

 

2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els 

infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social. 

 

4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi. 

 

Article 26 

1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció 

elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i 

professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per 

a tots en funció dels mèrits respectius. 

 

2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del 

respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la 

tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les 

activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau. 

 

3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als 

seus fills. 

 

Article 27 
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1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de 

les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. 

2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les 

produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor. 

 

Article 28 

Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en 

aquesta Declaració puguin ser plenament efectius. 

 

Article 29 

1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el 

lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. 

 

2. En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions 

establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el 

respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la 

moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica. 

 

3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis 

de les Nacions Unides. 

 

Article 30 

Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un 

grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de 

qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien 

 

 

 

 

 
 
FILMS AMB CONTINGUT MORAL, ÈTIC I RELACIONATS AMB ELS DRETS HUMANS. 
 
 
 

--De cada film s'hauria de treballar dos aspectes: el context històric i social de la història, i la trama 

argumental. Per tant, si es visiona alguna d'aquestes pel·lícules es pot fer un exercici escrit incorporant 

aquests dos aspectes: 
 

 A. Context històric i social del fets que narra el film: època, lloc, classe social,... 

  

 B. Reflexió sobre la història, relacionant-la amb els Drets Humans: quins drets són els que tenen més 

relació, ... 

 

 C. Reflexió PERSONAL sobre la pel·lícula: què t'ha semblat, com t'ha influït, etc... 

 

 

Cry Freedom  (Grita libertad) 
 
Direcció: Richard Attenborough 
 
Actors: Steve Biko (Denzel Washington); Donald Woods (Kevin Kline); Wendy 
Woods (Penelope Wilton); Jimmy Kruger (John Thaw); Charles Jenkins (Robert 
Jones); Bruce Haigh (John Hargreaves); State Prosecutor (Ian Richardson); 
Mamphela Ramphele (Josette Simon); Ntsiki Biko (Juanita Waterman). 
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Producció: RichardAttenborough 
Fotografia: Ronnie Taylor 
Música: George Fenton i Jonas Gwangwa 
 
Nacionalitat: Gran Bretanya 
 
Any: 1987 
 
Durada: 150 min 
 
 

Changeling  (El intercambio) 

 
Direcció: Clint Eastwood 
 

Interpretació: Angelina Jolie (Christine Collins); John Malkovich (reverend 
Gustav Briegleb); Jeffrey Donovan (capità J. J. Jones); Jason Butler Harner 
(Gordon Northcott); Amy Ryan (Carol Dexter); Colm Feore (James Davis); 
Michael Kelly (Lester Ybarra); Geoff Pierson (S. S. Hahn); Denis O’Hare (Dr. 
Jonathan Steel); Eddie Alderson (Sanford Clark); Gattlin Griffith (Walter 
Collins). 
 

 

Guió: J. Michael Straczynski 
Producció: Clint Eastwood; 
Brian Grazer; Ron Howard, i Rob Lorenz 
Música: Clint Eastwood 
Fotografia: Tom Stern 
Muntatge: Joel Cox 
Disseny de producció: James 
Murakami 
Vestuari: Deborah Hopper 
 
País: EUA 
 
Any: 2008 
 
Durada: 141 min 
 
 

 Persépolis 

 
Direcció i guió: Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud 
 
Basada en les novel·les gràfiques de Marjane Satrapi 
Producció: Marc-Antoine Robert i Xavier Rigault 
Música: Olivier Bernet 
Direcció artística: Marc Jousset 
Muntatge: Stéphane Roche 
Coordinació d’animació: Christian Desmares 
 
País: França 
 
Any: 2007 
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Durada: 95 min           Versió en català i en castellà 


