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5. La pobresa: un tema rellevant per tractar les 
desigualtats econòmiques a 3er d’ESO

Maria R. Haro Pérez i Teresa Call Casadesus

El currículum de Ciències Socials, geografia i història per a l’ensenyament se-
cundari de Catalunya, inclou el concepte de justícia social en diferents apartats i de 
formes diverses, a vegades de manera explícita, d’altres implícitament. 

En la introducció de la proposta curricular catalana, s’estableixen les finalitats 
últimes de Ciències Socials, geografia i història. Aquestes es concreten en dues que, 
tot i no fer referència explícita del terme justícia social, es pot considerar que el tenen 
inclòs: 1) que els alumnes assumeixin els valors de la societat democràtica; 2) que 
aprenguin a participar en la societat en la que han de viure. Finalitats, que s’aconse-
gueixen per mitjà dels coneixements científics propis de la matèria, de les habilitats a 
desenvolupar i dels valors a transmetre, i que han d’ajudar l’alumne en l’adquisició de 
la consciència ciutadana: “La consciència ciutadana (democràtica) és imprescindible 
perquè en un futur l’alumnat pugui: [...] Defensar la justícia social, la solidaritat i 
l’equitat” (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 2007). Aquesta consciència, 
implica una actitud activa, personal i social per poder fer front a diverses situacions, 
una de les quals fa referència explícita a la justícia social, la solidaritat i l’equitat.  

Aquest, ha estat un dels nostres objectius en treballar la pobresa, despertar la 
consciència ciutadana. Perquè en entorns poc afavorits, és a partir del reconeixement 
d’ésser subjecte d’injustícia, que els joves d’ara, futurs ciutadans de demà, seran 
capaços de reivindicar els drets que els hi pertanyen. Diu Hessel (2011) als joves, 
“INDIGNEU-VOS! Perquè de la indignació neix la voluntat de compromís amb la 
història”. I la història passada i present, posa de manifest que la defensa d’una societat 
més justa, depèn més de la pràctica que de la teoria. En definitiva, depèn de l’acció en 
pro de la defensa dels drets bàsics de les persones.  

L’estudi de la pobresa a partit de les nocions econòmiques  del 
currículum de secundària obligatòria

La crisi viscuda al país, que ara sembla acabada, ens ha brindat la possibilitat de 
treballar temes de justícia social com la pobresa. En el nostre cas, amb l’estudi de si-
tuacions de pobresa, volíem apropar els nois i noies de 3r d’ESO a un tema present al 
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seu entorn immediat, viscut en primera persona per alguns d’ells, però poc visible als 
materials que tradicionalment hem utilitzat i als temes que hem treballat. 

En el currículum de secundària  els continguts econòmics s’aborden en tercer curs 
de l’ESO, tot relacionant les activitats econòmiques i l’espai geogràfic. L’objectiu 
fonamental, és el reconeixement i l’aplicació d’aquests conceptes bàsics a l’anàlisi 
del funcionament de les activitats econòmiques i de l’organització del món del treball. 
Aquests aspectes es treballen a diferents escales -europea, espanyola i catalana- dins 
del món globalitzat, establint relacions amb fets i realitats de l’entorn proper. Són 
aspectes relacionats amb les activitats econòmiques que fan referència als factors de 
producció, a l’economia de mercat, als agents econòmics o al mercat laboral, entre 
d’altres. La majoria són  indicadors macroeconòmics vinculats a l’economia d’Estat i 
al comerç internacional. 

Utilitzar macromagnituds abstractes i molt generals, no sembla la millor manera 
d’enfocar l’economia en l’ensenyament obligatori, si el que perseguim és fer signi-
ficatiu el coneixement  (Delval, 2013). La construcció del pensament econòmic dels 
adolescents, implica que comprenguin alguns dels problemes econòmics actuals que 
es caracteritzen per la seva complexitat i interrelació, i requereixen rigor científic (Mo-
lina i Travé, 2014). D’altra banda, l’objecte d’estudi de l’economia ha de connectar 
amb les necessitats de la vida quotidiana, per tant ha de ser funcional i rellevant, és 
a dir, ha de servir als nois i les noies per entendre el funcionament econòmic de la 
societat, el seu propi paper individual i la seva responsabilitat en la vida col·lectiva. 

Per abordar aquestes finalitats, vam creure important, partir de Qüestions Socials 
Rellevants i temes controvertits que afavoreixen una adequació dels continguts de 
la matèria i de la seva didàctica, apropant l’actualitat propera i llunyana a la realitat 
dels adolescents, fent visible el tema en el seu entorn immediat, per fer-los conscients 
de la situació, perquè com indica Oller (1999), “los hechos no son neutros, és decir, 
están adscritos a un determinado sistema de valores, a una determinada manera de 
interpretar el mundo y que esta visión de la realidad puede ser diferente”. La proposta 
que hem treballat, ha intentat acostar-se a un dels aspectes més difícils que la crisi 
econòmica ha provocat al nostre país: la pobresa.

La seqüència didàctica: “I nosaltres, som pobres?” 

A Catalunya, i d’acord amb les dades oficials publicades, la pobresa afecta un de 
cada cinc infants. És, sens dubte, un dels problemes més greus que la crisi econòmica 
ha generat. L’ONU va incloure-la dins els Objectius del Mil·lenni pel 2015 (ara trans-
formats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible pel 2030). Per aquesta raó, 
vam considerat important treballar el tema amb els alumnes de secundària.  

La proposta de didàctica es va dur a terme al llarg del curs 2013-14 en dos centres 
públics de secundària, un a Sabadell, l’altre a Berga. Els alumnes van treballar en 
grups col·laboratius a cada centre i entre els instituts, per al qual cosa van necessitar 

estar connectats en xarxa durant tot el curs.

El treball realitzat tenia com a objectius:

• Connectar l’alumne amb el món econòmic utilitzant el pensament social crític 
per acostar-los a la comprensió empàtica de les situacions de pobresa que la 
crisi ha generat.

• Preparar-los per a la vida a partir de temes actuals, oferint eines per a la re-
flexió sobre situacions adverses que els poden afectar directament.

• Reflexionar sobre les decisions polítiques de caràcter econòmic que ens poden 
afectar com a ciutadans, examinant, pensant i discutint sobre pros i contres 
de les mateixes.

• Reconèixer les persones nouvingudes d’altres llocs del món com ciutadans 
amb els mateixos drets, mirant-los amb respecte i entenent les conseqüències 
de les polítiques en matèria de immigració que es duen a terme, en relació a 
les oportunitats que els ofereix la societat.

• Iniciar els nois i noies en el món del voluntariat a partir de la participació en 
un projecte solidari de la seva ciutat.

• Fer-los conscients d’altres realitats d’injustícia social allunyades en l’espai, 
però actuals. 

La seqüència didàctica

La seqüència es va organitzar en fases diferents per tal d’introduir progressiva-
ment els conceptes que preteníem estudiar: 

Què en sabem de la pobresa?

La primera part del treball es va dedicar, fonamentalment, als aspectes socials de 
la crisi. La tasca partia d’un qüestionari de representacions socials que ens ajudava a 
entendre com veuen els nois i les noies les situacions de pobresa que pateixen alguns 
ciutadans, centrat en el “problema econòmic”. Una vegada establertes les idees ini-
cials dels joves, vam treballar a partir d’una notícia de premsa.

El problema social de la pobresa, es va introduir a partir d’una notícia de premsa1 
en la que es plantejava la situació en la que vivíem milions d’espanyols com a con-
seqüència de la caiguda de les rendes provocada per la crisi, i de la pregunta quin pro-
blema planteja la notícia? Hem recollit a la taula 1, algunes de les respostes que els 
joves ens van donar sobre la qüestió. Com es pot veure, els nois i noies identifiquen les 
1 Apareguda a “El País” digital, el dia 29 de març de 2013.
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situacions de pobresa, que consideren conseqüència directa de la crisi econòmica i de 
les grans retallades en la despesa i en els serveis públics fetes per les diferents admi-
nistracions, i que ha comportat l’augment del nombre de famílies en situació de risc. 

Taula 1. Quin problema planteja la notícia?
Ibtissam Ens parla de les conseqüències que està provocant la crisí econò-

mica que hi ha actualment a Espanya. Moltes families estan su-
frint molt per aquest motiu.

Nourelhouda La noticia habla sobre gente en España pobre. La crisi y los re-
cortes han sído la causa de la pobreza.

Roger Planteja la pobresa extrema a Espanya i la gent amb perill d'ex-
clusió. social, també planteja la pobresa i la caiguda de las rentas.

Andrea Que cada cop hi ha més gent al carrer.

Què és la pobresa?

A partir d’aquesta notícia vam animar els alumnes a pensar i reflexionar sobre els 
conceptes de pobresa i exclusió social i a identificar els col·lectius més vulnerables 
que poden patir-la. Alhora, vam analitzar les dades sobre les principals activitats que 
desenvolupen algunes ONGs arreu del territori, envers els col·lectius en situació de 
risc. 

Pel que fa a la pobresa, vam treballar el cas dels dèficits alimentaris en les nostres 
ciutats. Els nois i noies van aprendre els conceptes de nutrició, desnutrició, malnu-
trició, fam, taxa de risc de pobresa i privació en alimentació. Vam investigar sobre 
l’augment que han experimentat les demandes d’ajuda alimentària en els darrers anys 
i els mecanismes de distribució dels aliments. Per conèixer el tema de primera mà, 
vam visitar els locals del Rebost Solidari2, a les seves respectives ciutats, on van 
entrar en contacte amb els canals habituals de recollida i distribució dels aliments i 
la importància del voluntariat. Aquesta activitat permetia reflexionar sobre un tema 
rellevant en el sentit de veure si aquests tipus d’accions són un acte de justícia o de 
beneficència. 

Abans de la visita vam preguntar als nois i noies què significava per ells la po-
bresa, la taula 2, resumeix algunes de les seves respostes. Com podem veure, tot i 
que la pobresa té una dimensió complexa, relacional i multidimensional (Arriagada, 
2005), que no només implica la carència de recursos econòmics, com han posat de 
relleu Nussbaum (2012) i Sen (2010), els joves identifiquen aquestes situacions fona-
mentalment amb la manca de diners.  

2 El Rebost Solidari és una associació sense ànim de lucre que reparteix aliments 
entre les persones en situació de risc. Agrupa diverses entitats tradicionalment vinculades a 
l’obra social que col·laboren amb els ajuntaments de les respectives ciutats.

Taula 2. Què significa ser pobre?
Ibtissam una persona pobre és una persona que no té diners per viure.
Marta la pobresa vol dir manca de diners
Roger La pobresa és la situació que viuen algunes persones a qualsevol 

lloc del món i és quan no tenen el necessari
Andrea Pobresa vol dir que no tens diners i et falten coses, no ets igual 

que els altres, no pots fer el mateix

Després de la visita vam demanar als alumnes un resum i una petita valoració 
sobre el que havien vist. Ho expliquen d’aquesta manera:

Ibtissam El rebost solidari és una xarxa que ajuda a que els més necessi-
tats puguin tenir menjar. Els aliments recaptats per supermercats 
i altres punts de recapte s’emmagatzemen en un soterrani que 
mantenen els serveis socials. [...] Jo crec que és una tasca molt 
important en la que tots hauríem de participar. No crec que sigui 
beneficència, és una tasca de justícia social.

Marta El dilluns vam anar al rebost solidari del barri de Torre Romeu. 
Quan vam arribar, la senyora Pepi ens va comensar a explicar 
la història d’aquest rebost. Hens va dir que aquest rebost esta 
fa bastant temps i que ajuda a la gent que té problemes i no pot 
comprar menjar. [...] Jo crec que és una cosa bona ajudar a la 
gent, no és beneficiència, és una cosa molt justa.

La visita al Rebost Solidari, va ser un moment significatiu en relació al treball de 
la seqüència, però també, dins la proposta didàctica que vam desenvolupar durant el 
curs amb aquests nois i noies per treballar la solidaritat. L’activitat, ens va ajudar a 
introduir el projecte solidari en el que volíem fer participar els joves. Així, durant el 
curs 2013-14 vam aconseguir que els alumnes s’impliquessin en la Xarxa Educativa 
Solidària Intercultural (XESI), que l’Ajuntament de Sabadell desenvolupa amb alguns 
centres de secundària, en col·laboració amb la Fundació MAIN i CEAR (Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat). Durant els dos últims trimestres, es va treballar en 
un projecte solidari als camps de Refugiats a Tindouf (Sàhara Occidental), en el que 
es van implicar un total de 50 alumnes de 89, de manera voluntària, durant la fase de 
sensibilització, i un grup de 24 en la fase activa del projecte. 

Què és l’exclusió social?

Per entendre l’exclusió social van indagar sobre els desnonaments. A l’Institut es 
va organitzar una xerrada amb representats de PAH que van explicar als alumnes el 
problema al que s’enfronten moltes famílies que es veuen obligades a abandonar les 
seves llars. D’aquesta manera els nois i noies van aprendre què és una hipoteca, quina 
és la legislació sobre el tema, la situació en què es troba una persona que no pot fer 
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front al seu pagament i què pot fer per superar-la. 

En relació al problema dels desnonaments, en acabar aquesta part de la seqüència 
vam preguntar als alumnes què farien ells per acabar amb el problema.  La taula 3 
recull algunes de les seves respostes.

Taula 3. Què faries tu per solucionar-la?
Ibtissam Jo faría el mateix que están fent els membres d'aquestes ONGs. 

Crec que si tots ajudem (també els que no están afectats tenen que 
ajudar, perquè pot ser que algún día per qualsevol motiu, també 
estiguin afectats), podríem fer que aquest problema de la hipo-
teca acabi i els polítics i els bancs es donin compte de que fent a 
la gent fora de casa seva no guanyen res.

Marta Intentar arribar a un acord amb el banc, ja que ens agradi o no, 
els que manen son ells.

Sara Donar-los una ajuda perque puguin anar pagant, o quan es pro-
dueix el desnonament, que aquest deute quedi cobrat i no hagin 
de continuar pagant.

Dina Em faria membre d’equestes plataformes per protestar i ajudar a 
la gent desemparada.

Com es pot observar, davant les injustícies els joves són capaços de proposar solu-
cions. Unes solucions que en molts casos els impliquen a ells mateixos, convertint-los 
en agents de canvi social. En aquest aspecte, radica la importància de treballar a partir 
de qüestions rellevants els continguts de la nostra matèria, fent significatius els co-
neixements en la línia que proposa la Teoria Crítica. Perquè no es tracta de remoure 
sentiments, sinó de conscienciar sobre la situació i treballar per transformar una rea-
litat que no ens agrada. 

 I nosaltres, som pobres?

A la segona part del treball, s’introdueixen els continguts econòmics que solen uti-
litzar-se per mesurar la riquesa d’un país i dels seus habitants: PIB, renda per càpita, 
renda mínima, població activa, població ocupada, taxa d’atur, salari brut (diferenciant 
per sexe, grups, d’edat i nacionalitat). El treball es va realitzar a partir de les dades 
estadístiques disponibles a Internet sobre Sabadell, Berga, Catalunya, Equador i el 
Marroc (països d’origen de la majoria dels alumnes nouvinguts que teníem a l’aula). 

Tanmateix, vam analitzar els indicadors de caràcter demogràfic per fer una com-
paració més acurada: cens, estructura de la població (sexe i edat), fecunditat (edat i 
nacionalitat, activitat econòmica i nivell d’instrucció), per tal de conèixer el problema 
d’envelliment que pateix el nostre país en comparació a d’altres zones del planeta i 
la importància de les persones nouvingudes dins de la nostra estructura econòmica. 

Finalment, calia concretar aquestes situacions en la realitat més propera. Per això 
era necessari conèixer de primera mà la situació dels nostres respectius centres. Cada 
grup classe va confeccionar una petita enquesta que es va consensuar amb els com-
panys dels altres grups del propi institut i entre els dos centres. Es van recollir dades 
sobre l’origen de les famílies, tipus de famílies, ingressos, despesa en serveis bàsic 
(llum, aigua, gas, telèfon, alimentació, roba), tipus de vehicle, tipus de vivenda i si-
tuació laboral dels pares. L’enquesta es va passar als alumnes dels diferents nivells 
d’ESO. Posteriorment, es van debatre els resultats de cadascun dels instituts i via in-
ternet, mitjançant videotrucada, els nois i les noies de Sabadell i Berga van poder dis-
cutir sobre les seves respectives situacions. Es tractava, en definitiva, que poguessin 
respondre la pregunta inicial “I nosaltres, som pobres?”. La taula 4 resumeix algunes 
de les seves respostes a la pregunta que els formulàvem. 

Taula 4. I nosaltres, som pobres?
Ibtissam Som pobres, pero no tan com a d’altres llocs.
Khadija Alguns estem bastan malament.
Marta A l’insti hi ha gent pobre però no tots els que estudiem aquí ens 

trobem igual, hi ha alumnes que tenen una família normal.
Andrea Hi ha persones que sí que son pobres, pero no ho diuen perquè els 

fa vergonya i els altres no ho sabem.

Com es pot observar, les respostes d’aquests noies i noies impliquen el reconeixe-
ment de la desigualtat, però no és fàcil acceptar que ells mateixos són pobres. Assumir 
la cara poc amable de la realitat, és difícil a aquestes edats. És aquí, on els docents 
tenim un paper fonamental perquè no sigui traumàtica, ans al contrari, perquè sigui 
aprehesa mitjançant un procés de reflexió conscient que porti a la transformació social 
en benefici dels més febles. 

Conclusions

L’organització del currículum basat en fets i fenòmens del món actual desperta 
l’interès pels continguts econòmics i els fa significatius per als alumnes, que d’aquesta 
manera, els veuen propers i els entenen. Fa visibles temes ocults al currículum, que 
sovint no s’estudien. En la mesura en què els nostres alumnes entenen que als països 
rics també hi ha pobres i que la solidaritat, passa més per reivindicar els drets que 
aquestes persones tenen, reconeixent l’obligació de la comunitat de donar una res-
posta que solucioni el problema, estem treballant en pro de la justícia social. Tanma-
teix, els estem preparant per fer front a la necessitat de qüestionar el propi entorn i la 
seva posició davant fenòmens que viuen tan d’aprop.

Treballar les qüestions socials rellevants a partir del treball col·laboratiu a classe 
i de la connexió de diferents centres mitjançant les noves tecnologies, torna la classe 



Què està passant al món? Què estem ensenyant? Què està passant al món? Què estem ensenyant?

70 71

més activa, augmenta l’autonomia dels alumnes, millora els resultats acadèmics 
d’aquells que presenten més dificultats d’aprenentatge, redueix l’absentisme i fa més 
intensa la interacció entre el professor i l’alumne. Tanmateix, creiem que en apropar 
alumnes geogràficament allunyats, s’obren noves vies d’intercanvi d’experiències i 
vivències, no només entre els alumnes, sinó també entre els professors.

L’aprenentatge dels continguts, en aquest cas econòmics, a 3r d’ESO a partir de 
qüestions socials rellevants i controvertides, requereix temps per a la reflexió i la dis-
cussió, per a la maduració de les idees i l’aprofundiment en els continguts a partir de la 
investigació personal i en grup dels alumnes. Requereix, en definitiva, apropar-nos a 
les representacions que del món, no només econòmic, tenen els adolescents, aprofun-
dint en determinades idees, deconstruint-ne d’altres i introduint nous conceptes per tal 
de crear coneixement significatiu que els sigui útil.   
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6. Som igual de diferents. Experiències d’apre-
nentatge en ensenyament secundari

Joaquín Aparici Martí

Fa ja alguns anys vam treballar en una classe de secundària un text d’Horace 
Miner que va sorprende als alumnes. Titulat “Los Sonacirema”, tractava sobre el 
bruixot d’una tribu de caníbals al qui li feia aversió cert ritual bucal relacionat amb la 
integritat moral, l’acceptació social i fins i tot la recerca de parella, que desenvolupava 
l’altra tribu, la dels Sonacirema, ritual que s’iniciava en la tendra infantesa i durava 
tota la vida (Miner, 1956). El alumnes ja van quedar copsats a l’observar com un ésser, 
el bruixot, que es menjava a persones, és a dir, un antropòfag, paral·lelament sentia 
repulsió per aquell ritual bucal (que certament als alumnes tampoc els agradava) i que 
es suposava permetria millorar la fibra moral de l’individu que el practicava. Després 
d’uns minuts de debat a classe, opinant i explicant els alumnes el que pensaven tant 
del bruixot com del que feien els Sonacirema, finalment algú se’n va adonar, i girà el 
mot de la tribu sorgint, llavors, “Els Americans”. En eixe moment, tots van veure que 
aquell ritual bucal que els semblava estrany, realment el practicaven quasi de forma 
diària ells mateixos. Sols s’havia de canviar la perspectiva. L’ablució bucal, els pols 
màgics, el raspall de pèl de porc, els moviments formals, etc. S’assimilaren ràpida-
ment en la ment dels alumnes amb l’ortodòncia, el raspall amb la pasta dentífrica, i el 
raspallat. Fins i tot, algú va recordar al ratolí Pérez. En eixe moment ho van entendre. 
Com canvien les coses segons la perspectiva des d’on s’observa!

Els occidentals hem dissenyat i organitzat el món considerant-nos el melic 
d’aquest, és a dir, que durant segles tot havia de girar al voltant dels nostres interessos. 
Érem, efectivament, el centre de tot. I si alguna cosa no entrava als nostres paràmetres, 
ho forçàvem fins que tinguera cabuda, o directament ho minusvaloràvem, arribant 
fins i tot al menyspreu més absolut (Calvo, 1989). Però avui, amb la immediatesa de 
les informacions, i amb la globalització total de la societat planetària, tots estem en 
disposició de ser el melic del món. I llavors, en eixe moment, les perspectives es mul-
tipliquen. Nosaltres veiem i opinem. Però els altres també ens veuen i opinen. 

Com seria la versió de la colonització del continent americà si la història que en 
Occident ensenyem als nostres alumnes la contaren aquells indígenes? Objectivitat o 
subjectivitat? Si canviava la perspectiva, canviaria el relat històric, és a dir, perspec-
tives variades farien que un mateix fet històric semblara completament diferent? Però 
la realitat és que el fet està ahí. Sols canvia l’enfocament en el seu tractament. 


