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Gènere CastesCapacitats diferents

Un objectiu 

Promoure una reflexió 
crítica entre l’alumnat 
de secundària del 
territori espanyol, sobre 
les principals causes 
de les desigualtats, de 
l’exclusió i la pobresa.

Un marc 

A través de la realitat 
de l’Índia rural podràs 
descobrir accions 
concretes per promoure 
la igualtat d’oportunitats 
de tres col·lectius que 
pateixen discriminació: 
dones i nenes, persones 
amb capacitats 
diferents i persones 
que pertanyen a castes 
desafavorides.

Una metodologia

Podràs escollir un 
itinerari que et permetrà 
fer activitats de forma 
flexible, còmoda i 
organitzada.

Una proposta 
de la Fundación 
Vicente Ferrer

Una ONGD compromesa 
amb el procés de 
transformació d’una de 
les zones més pobres de 
l’Índia, l’estat d’Andhra 
Pradesh. Per això, duu 
a terme un programa 
que inclou projectes 
en educació, habitatge, 
sanitat, ecologia, 
dona i persones amb 
discapacitat.

UNA PROPOSTA 
EDUCATIVA PER A 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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TRETZE ACTIVITATS D’UNA HORA DE DURADA
La proposta consisteix a fer les 2 activitats de presentació (1.1 y 1.2)  i les 2 de conclusió (5.1. y 5.2), 
i almenys 1 activitat temàtica (2.1 a 4.3).  
A partir d’aquí, pots seguir qualsevol dels itineraris possibles:

BLOCS TEMÀTICSPRESENTACIÓ

1.1 
Com es viu a 
l’Índia rural

1.2 
Tenim les 
mateixes 
oportunitats?

GÈNERE

2.1 
Qui fa què

2.2 
Què seré quan 
sigui gran?

2.3 
Per sempre?

CASTES

4.1 
Esmorzar a l’Índia

4.2 
Dàlit per un dia

4.3 
Castes sí, castes no 

CAPACITATS DIFERENTS

3.1 
Poses etiquetes?

3.2 
Com ho aconsegueixo?

3.3 
Quin és el teu somni?

CONCLUSIÓ

5.1 
Un viatge cap 
a la igualtat 

5.2 
Com veig 
l’Índia rural?

ACTIVITATS

EXPERT

ITINERARIS

SEMI-EXPERT UNA MICA DE TOT

EN UN CURS

TEMÀTIC

EN DOS CURSOS PERSONALITZAT
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MENÚ D’ACTIVITATS 

PRESENTACIÓ

1.1

Com es viu a 
l’Índia rural? 

A partir d’un material 
preparat per un institut 
de secundària de l’Índia 
es descobreixen les 
característiques del 
context de l’Índia rural.

1.2

Tenim les mateixes 
oportunitats?

Mitjançant un joc 
dinàmic es 
reflexiona sobre la 
igualtat d’oportunitats 
i sobre els motius de 
discriminació. 

CONCLUSIÓ

5.1

Un viatge cap 
a la igualtat

El visionat d’un vídeo 
ajuda a estructurar tot 
el que s’ha treballat per 
centrar-se en les opcions 
que contribueixen a la 
igualtat d’oportunitats. 

5.2

Com veig 
l’Índia rural?

Després d’aquest viatge 
a l’Índia rural, l’alumnat 
elabora una postal amb 
les seves pròpies 
conclusions.

GÈNERE

2.1

Qui fa què?

A través d’una 
investigació l’alumnat 
ha de descobrir les 
desigualtats a causa del 
gènere en el 
repartiment de la feina a 
l’Índia rural.

2.2

Què seré quan 
sigui gran?

A partir d’un joc de rol 
l’alumnat debat sobre 
l’accés a l’educació de 
les noies a l’Índia rural.

2.3 

Per sempre?

Amb un joc de 
construcció d’històries 
l’alumnat se sensibilitza 
sobre el paper de les 
núvies en els casaments 
indis. 

CAPACITATS 
DIFERENTS

3.1

Poses etiquetes?

Mitjançant una 
dinàmica de representació 
l’alumnat reflexiona 
sobre la pròpia actitud 
davant de les persones 
amb capacitats diferents.

3.2

Com ho 
aconsegueixo?

A través d’un joc vivencial, 
l’alumnat experimenta el 
que suposa tenir una 
discapacitat i valora el 
sentit de la cooperació. 

3.3

Quin és el teu 
somni?

El visionat d’una 
pel·lícula promou la 
reflexió sobre les 
dificultats que es troben 
dos joves amb 
discapacitat i com lluiten 
per superar-les. 

CASTES

4.1

Esmorzar a l’Índia

Un esmorzar distribuït 
de forma desigual entre 
l’alumnat mostra les 
diferències en funció 
de la classe social o la 
casta.

4.2

Dàlit per un dia

Mitjançant un joc de rol 
l’alumnat pot sentir la 
discriminació per motiu 
de casta. 

4.3

Castes sí, castes no

L’alumnat prepara i 
comparteix 
intervencions que parlen 
a favor i en contra de les 
castes per formar-se’n 
la seva pròpia opinió.
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MENÚ D’ITINERARIS

EXPERT

Les 13 activitats. Es 
fan 4 o 5 activitats 
per trimestre durant 
tot el curs escolar.

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 + 2.3 

3.1 + 3.2 + 3.3 

4.1 + 4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2 

Treballa 1 sol bloc. 
Es fan 6 activitats 
que es poden repartir 
en 1 o 2 trimestres. 

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 

5.1 + 5.2

1.1 + 1.2 

3.2 + 3.3 

5.1 + 5.2

1.1 + 1.2 

4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2

TEMÀTIC:

EN DOS CURSOSEN UN CURS

GÈNERE CAPACITATS CASTES

SEMI-EXPERT

10 activitats que 
donen una visió 
completa. Es 
poden repartir 
en 3 o 4 activitats 
per trimestre.

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 

3.1 + 3.3 

4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2

CURS 1

1.1 + 1.2ª 

2.1 + 2.2 + 2.3 

5.1 + 5.2a

Es fa l’itinerari expert 
(les 13 activitats) en un 
període de dos cursos 
escolars. Les activitats 
1.2 i 5.2 es repeteixen 
amb una petita adaptació.

CURS 2

1.2b 

3.1 + 3.2 + 3.3 

4.1 + 4.2 + 4.3 

5.2b

UNA MICA DE TOT

6 activitats, 1 de 
cada bloc temàtic. 
Es poden repartir en 
1 o 2 trimestres.

1.1 + 1.2 

2.2 

3.3 

4.2 

5.1 + 5.2

PERSONALITZAT

Et donem l’opció 
que creïs el teu 
itinerari en el temps 
que vulguis.
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PERSEGUIM UNA FINALITAT

Promoure una reflexió crítica entre l’alumnat d’educació secundària del territori 
espanyol sobre les principals causes de les desigualtats, de l’exclusió i la pobresa.

SUMEM NOVES COMPETÈNCIES

Saber que hi ha unes 
desigualtats de gènere 
que impedeixen que 
dones i nenes tinguin 
els mateixos drets i 
oportunitats que els 
homes, per potenciar 
relacions igualitàries.

Prendre consciència 
de la discriminació que 
pateixen les persones 
amb capacitats diferents, 
per afavorir una 
convivència des de la 
integració i el respecte a 
les diferències.

Entendre el funcionament 
d’unes estructures i 
organitzacions culturals 
i socials que generen 
desigualtats i exclusió, 
per promoure la cohesió 
social.

Comprendre la 
importància de l’educació, 
la cooperació i els 
grups que lluiten per la 
igualtat, per reforçar una 
responsabilitat social 
col·lectiva.
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FITXES TÈCNIQUES AMB LES IDEES CLAU

Les idees que cal que tinguis clares per preparar les activitats estan resumides en 4 documents.

BAIXA’T AQUÍ ELS 4 DOCUMENTS EN PDF

CASTESDISCRIMINACIÓ GÈNERE CAPACITATS 
DIFERENTS
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RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM

La proposta educativa es relaciona amb les següents matèries del currículum:

Ciències Socials, 
geografia i història 

S’analitza la complexitat del context social 
de l’Índia. Això implica una competència 
metodològica en ciències socials que 
permeti entendre les causes i 
conseqüències d’un sistema d’organització 
social diferent del propi.

Per aquest motiu, en les activitats es 
fomenta: la cerca de fonts, la 
contrastació d’informació, el diàleg, la 
diversitat d’opinions, etc. En la proposta es 
coneixen altres models socials i culturals, 
cosa que implica una competència personal 
que permeti respectar i valorar altres 
maneres de pensar i actuar diferents de 
les pròpies. Per fer-ho, en les activitats es 
potencien accions com ara situar-se al lloc 
de l’altre, empatitzar, comprendre, etc.

Educació per al desenvolupa-
ment personal i de ciutadania

S’analitzen accions que afavoreixen 
la igualtat d’oportunitats, cosa que 
implica una competència personal de 
responsabilitat individual i ciutadana. 
Per aquest motiu, en les activitats es 
potencia el fet de reconèixer les 
alternatives d’organització social, 
valorar el paper de l’educació com a 
clau de futur, la cooperació a nivell 
mundial, etc.

Llengua 

S’aposta per formar ciutadans i 
ciutadanes crítics, cosa per a la qual 
s’intenta que desenvolupin una opinió 
pròpia, i que la sàpiguen argumentar 
i comunicar. Per aquest motiu, en les 
activitats es potencien accions com 
justificar, opinar, compartir, debatre, 
etc., cosa que afavoreix la competència 
comunicativa oral i escrita.
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EINES DIDÀCTIQUES

Les activitats estan dissenyades per:

CICLE D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Les activitats segueixen el cicle d’ensenyament-aprenentatge 

En el procés d’aprenentatge l’alumnat interacciona entre sí i 
contrasta les seves pròpies visions amb què li ofereixen les activitats 
i la resta d’alumnat. 

FASES DEL CICLE

Partir de preguntes que conviden a pensar

Les activitats s’orienten a partir de preguntes que 
conviden l’alumnat a reflexionar, a cercar respostes, 
perquè creïn la seva pròpia opinió.

Afavorir el diàleg per compartir

Les activitats fomenten el diàleg entre l’alumnat per 
comunicar la pròpia opinió i contrastar-la.

Oferir una visió amb diferents punts de vista 

Les activitats cerquen ser obertes perquè l’alumnat 
comprengui la complexitat d’alguns fenòmens com 
la situació de les dones i nenes, les persones amb 
capacitats diferents o les que pertanyen a castes 
desafavorides a l’Índia. 

Incorporar dinàmiques de representació

Moltes activitats inclouen dinàmiques de jocs de rol 
per facilitar l’empatia i la comprensió de la situació 
d’altres persones.

1) Exploració

Activitats que serveixen per 
conèixer què sap l’alumnat del 
fenomen. Permeten 
determinar quin és el 
punt de partida. 

2) Introducció

Activitats que ofereixen noves 
visions, noves dades; és a dir, 

en què s’ofereixen els nous 
continguts que es 

volen treballar. 

3) Estructuració 

Activitats que ajuden a 
organitzar el que s’ha après. 
Acostumen a elaborar-se 
esquemes, es debat i es 
comparteix amb la resta 
d’alumnat. 

4) Aplicació 

Activitats que permeten aplicar 
els continguts en contextos 

diferents. Ajuden a consolidar el 
que s’ha après, i, alhora, permeten 

formular noves preguntes amb 
aquests contextos. 
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FITXA TÈCNICA
DISCRIMINACIÓ
CONEIXENT L’ÍNDIA

FITXA TÈCNICA DISCRIMINACIÓ PÀG. 1

400 
milions de persones 
viuen sota el llindar de la 
pobresa. (PNUD)

40% 
de la població en risc 
d’exclusió. (PNUD)

1/3 
de les persones més 
pobres del món viu a 
l’Índia. (Banc Mundial)

2,1 
milions de nens moren a 
l’any per causes evitables. 
(UNICEF 2006)

75 
milions de llars no poden 
accedir a energia fiable. 
(First Energy)

28 
milions de nens i nenes 
entre 6 i 14 anys 
treballen en lloc d’anar 
a l’escola. (UNICEF)

6,5 
vegades la superfície 
d’Espanya: 3.287.260 
km2

29
estats dins una 
República Federal

1 
Democràcia 
parlamentària

22 
idiomes oficials 
Idioma oficial: hindi 
De facto: anglès 

81% 
Hinduisme, 13% 
islamisme, 2% 
cristianisme, sikhisme, 
budisme, jainisme

2n
país més poblat del món, 
amb 1.198.003.000 de 
persones, 26 vegades 
més poblat que Espanya.

Com es viu a l’Índia avui?

Probablement no hi ha cap nació tan 
complexa, contradictòria i amb una 
diversitat tan gran com l’Índia. L’Índia 
ocupa el desè lloc en desenvolupament 
tecnològic, i està considerada una 
potència mundial en tecnologies de la 
informació. Però també és un país on 
les desigualtats són evidents i 
incomprensibles; té més supermilionaris 
que el Japó i també el nombre més 
gran de pobres al món. És la cara i la 
creu d’una moneda en què la creu és la 
indigència extrema i la cara la riquesa 
més opulenta. Les grans desigualtats 
internes la situen en el lloc 134 d’un 
total de 187 països en l’índex de 
Desenvolupament humà (IDH). 

Com es viu a Andhra Pradesh?

Andhra Pradesh és una de les regions 
més pobres de l’Índia. A causa del seu 
clima extremadament àrid, té unes 
condicions molt adverses per a 
l’agricultura, la principal activitat 
econòmica de la regió. 

És una zona rural on la tradició està 
molt arrelada, i en comparació amb 
les zones urbanes hi ha un nombre 
més alt de matrimonis precoços, 
d’analfabetisme entre les dones o 
d’agressions a causa del dot, entre 
altres exemples. 

A causa del rigor de les condicions de la 
vida rural, la taxa de persones amb 
alguna discapacitat és especialment 
elevada. La pobresa és, al mateix temps 
causa, i conseqüència de la discapacitat. 

A més, a Andhra Pradesh encara 
existeix una forma d’esclavitud que 
hi ha estat vigent durant segles, 
l’anomenada servitud per deutes, 
segons la qual tots els membres de la 
família es veuen obligats a treballar 
per als propietaris de les terres, de 
castes altes, per pagar un préstec, a 
canvi de res o molt poc. 

Aquestes condicions creen unes 
situacions especialment desafavorides 
per a les dones, les persones amb 
capacitats diferents o les d’una casta 
inferior.

POBRESA

XIFRES A L’ÍNDIA DADES DEL PAÍS

SUPERFÍCIE

RISC 
D’EXCLUSIÓ

POBRESA
SISTEMA DE 

GOVERN

FORMA 
D’ESTAT

MORTALITAT 
INFANTIL

IDIOMA

ACCÉS A 
L’ENERGIA

RELIGIONS 
PRINCIPALS

POBLACIÓ
TREBALL 
INFANTIL

DELHI

MUMBAI

KOLKATA

CHENNAI

INDIA
ANDHRA

PRADESH

BANGALORE

ANANTAPUR
SRISAILAMKURNOOL
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Vivim en un món que ja no pot 
dividir-se en fragments aïllats. Hi ha 
una interdependència entre països i, 
per tant, una coresponsabilitat en les 
situacions de desigualtat que es 
generen. Com deia Vicente Ferrer: 

“Per lluitar contra la pobresa es 
necessiten moltes mans. Jo només en 
tinc dues”.

La Fundació treballa per contribuir a la 
transformació d’una de les zones més 
desafavorides de l’Índia. Les millores 
es busquen a través d’una educació 
millor, una millora en la salut i una 
millor cura del medi ambient 
treballant juntament amb dones i 
persones amb discapacitat, a qui els 
resulta més difícil lluitar per un bon 
futur.

Quines accions es poden 
dur a terme per combatre la 
discriminació a l’Índia rural?

Quins drets humans no s’estan 
complint a l’Índia rural?1

Hi ha una sèrie de drets humans 
que no s’estan complint:

Art. 2. Qualsevol persona pot 
prevaler-se de tots els drets i de 
totes les llibertats que aquesta 
declaració proclama, sense cap 
distinció de raça, de color, de sexe, de 
llengua, de religió, d’opinió pública 
o d’altra mena, d’origen nacional 
o social, de fortuna, de naixement 
o de qualsevol altra classe.

Art. 4. Cap persona no està 
sotmesa a esclavitud o servatge.

Art. 16.1. A partir de l’edat núbil, 
l’home i la dona, sense cap restricció 
per raó de raça, nacionalitat o 
religió, tenen dret a casar-se i a 
fundar una família. Ambdós tenen 
drets iguals al matrimoni, durant el 
matrimoni i en el moment de la seva 
dissolució. 2. El matrimoni només 
pot realitzar-se amb el consentiment 
lliure i ple dels futurs esposos.

Art. 23.1. Tota persona té dret 
al treball, a la lliure elecció 
del seu treball i a la protecció 
contra la desocupació. 

Art. 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.

Art. 25.1. Tota persona té dret a un 
nivell de vida que asseguri la seva 
salut, el seu benestar i els de la 
seva família, especialment quant 
a alimentació, a vestit, a habitatge, 
a atenció mèdica i als necessaris 
serveis socials; tota persona té dret 
a la seguretat en cas de desocupació, 
malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa 
o en d’altres casos de pèrdua dels 
mitjans de subsistència a causa de 
circumstàncies independents de 
la seva voluntat. 2. La maternitat i 
la infantesa tenen dret a una ajuda 
i a una assistència especials.

Art. 26.1. Tota persona 
té dret a l’educació.

1 Aquesta llista és una selecció i adaptació 
d’alguns drets humans. Es pot consultar tota 
la declaració universal dels drets humans 
a  http://www.un.org/es/documents/udhr/
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1 
dona mor cada hora per 
causes vinculades al dot 
(The Guardian, 2012)

10 
milions de nenes no han 
arribat a néixer en els 
últims 20 anys (ONU)

43% 
més de mortalitat 
infantil per a les nenes 
que per als nens (FVF)

26,6% 
de dones amb educació 
secundària contra el 
50,4% d’homes (FVF)

95% 
de les dones treballen en 
la venda ambulant, 
treballs tradicionals, 
servei domèstic, etc.  
(FVF)

11% 
d’escons del Parlament 
de l’Índia ocupats per 
dones (FVF)

2% 
de la propietat de la 
terra en mans de dones. 
Les dones produeixen la 
meitat dels aliments del 
món (FAO, 2010)

70% 
dels 793 milions de 
persones analfabetes 
al món són dones (ONU, 
2011)

2% 
dels ministres de la Unió 
Europea són dones (UE, 
2011)

22% 
menys de salari 
mitjà anual per a les 
espanyoles respecte els 
espanyols (INE, 2012)

Per què les dones estan en 
situació de discriminació?

Com a la majoria de les societats de 
tot el món, a l’Índia impera un 
sistema patriarcal1 que atorga molt 
poc valor a les dones, i les situa en 
un lloc de subordinació. Això genera 
situacions de discriminació en àmbits 
com l’educació, la salut, l’economia i la 
política, com s’aprecia en les xifres. 

1Sistema patriarcal: El patriarcat, 
literalment, significa “govern dels 
pares”. El sistema patriarcal és un 
sistema social que articula unes 
relacions jeràrquiques i de 
solidaritat entre els homes per 
perpetuar el domini, la superioritat 
i el control sobre les dones. (Luisa 
Antolín, 2003)

Quines diferències hi ha 
entre homes i dones?

Els homes i les dones són diferents. 
Pot haver diferències de sexe2 i de 
gènere3. 

2Sexe: Són aquelles característiques 
biològiques (anatòmiques, 
fisiològiques, hormonals, etc.) que 
distingeixen homes i dones. 

3Gènere: Són les característiques 
socials, culturals, polítiques, 
jurídiques, econòmiques, rols, 
funcions i activitats que cada 
societat atribueix a cada sexe. 

Les diferències de sexe són de 
naixement, però les de gèneres són 
culturals; per tant s’aprenen i es 
poden canviar. Totes les societats han 
desenvolupat el seu propi sistema de 
gènere4 i han legitimat unes 
desigualtats entre homes i dones, 
partint d’unes diferències biològiques.

4Sistema de gènere: És un conjunt 
de pràctiques, símbols, 
representacions, normes i valors 
socials que les societats elaboren a 
partir de la diferència sexual i que 
dóna un sentit general a les 
relacions entre persones. 
(ACSUR, 2006)
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Cal augmentar l’apoderament6 
de les dones, és a dir, aconseguir 
més participació en la presa de 
decisions i accés al poder. Des de la 
Fundación Vicente Ferrer es treballa 
en les línies d’acció següents: 

Incrementar l’accés a la formació. 
A través d’una formació professional 
es pot augmentar el nivell 
socioeconòmic de les dones perquè 
puguin optar a un futur propi i 
independent. 

Crear grups de dones, sanghams. 
Els sanghams són associacions de 15 a 
20 dones destinades a crear un espai 
perquè puguin parlar obertament dels 
seus problemes amb altres dones i 
es creï una xarxa de suport mutu i de 
solidaritat. A més, permet fomentar el 
lideratge de les dones. 

Accedir a recursos econòmics. Els 
sanghams, també funcionen com a 
minibancs perquè les dones puguin 
accedir a recursos econòmics 
estables. Quan les dones han après 
a gestionar aquests recursos poden 
accedir a un microcrèdit.

6Apoderament: Es tracta d’un terme 
encunyat a la Conferència Mundial 
de les Dones a Pequín el 1995 per 
referir-se a l’augment de la 
participació de les dones en els 
processos de presa de decisions i 
accés al poder. 
Actualment aquesta expressió 
comporta també una altra dimensió: 
la presa de consciència del poder 
que individualment i col·lectivament 
ostenten les dones i que està 
relacionat amb la recuperació de la 
pròpia dignitat de les dones com a 
persones. (ONU, 1995)

Quines accions es poden fer per canviar la situació a l’Índia rural?Els homes i les dones tenim les 
mateixes oportunitats? 

En gairebé cap societat els homes i 
les dones tenim les mateixes 
oportunitats. Encara que els homes 
i les dones no serem mai iguals, 
perquè sempre hi haurà 
diferències biològiques, sí que es pot 
aconseguir que hi hagi una igualtat 
d’oportunitats.

Cada persona, home o dona, té tres 
rols a la societat: el reproductiu 
(el de la família i manteniment de 
la llar), el productiu (activitats que 
reben una aportació econòmica) i 
el soci comunitari (d’administració 
i gestió de la comunitat). Generació 
rere generació s’han transmès i 
interioritzat els rols atribuint-los a 
homes i dones per qüestió de gènere. 
És a dir, que els rols d’homes i dones 
no vénen determinats pel sexe, sinó 
que s’han construït socialment i 
culturalment. 

Per aconseguir més equitat de 
gènere5 cal repartir tenint en compte 
les capacitats i aptituds de cada 
persona en lloc dels rols de gènere. 

5Equitat de gènere: L’equitat de 
gènere significa que es dóna un 
tracte diferenciat a dones i homes 
per tal de compensar el 
desequilibri històric i social que 
impedeix que les dones 
participin activament i amb igualtat 
de condicions que els homes en 
el desenvolupament de les seves 
societats. (UNESCO)

SISTEMA 
PATRIARCAL

SEXE

GÈNERE

SISTEMA DE 
GÈNERE

EQUITAT DE GÈNERE

APODERAMENT

CONCEPTES 
CLAU

FITXA TÈCNICA
GÈNERE

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


Mandala IGUALTAT INICI   |   FITXES:   DISCRIMINACIÓ   |   GÈNERE   |   CAPACITATS   |   CASTES FITXA TÈCNICA GÈNERE PÀG. 3

La discriminació contra la 
dona comença abans de néixer

Reportatge 
Fundación Vicente Ferrer, 2013 
3:42 minuts

L’Anna Ferrer i altres testimonis 
expliquen la discriminació que pateix 
la dona a la societat patriarcal índia.

“Van comprendre que mai no 
s’escoltaria la veu d’una dona, 
així que es van començar a 
organitzar”

Entrevista 
Fundación Vicente Ferrer, 2012 
3:40 minuts

Entrevista la directora del Sector de 
Dona, Doreen Reddy, en què explica els 
projectes que s’han fet fins ara i els 
objectius per aconseguir en el futur.

Noia i noi 

Animació 
Mailoa, Marcia 
Lasalle-sia College of the arts, 2006 
2 minuts

Animació sobre els estereotips de 
gènere.

Aigua

Pel·lícula 
Metha, Deepa 
Canadá, India (2005) 
115 minuts

La història transcorre el 1938, a 
l’Índia colonial, en ple moviment 
d’emancipació liderat per Mahatma 
Gandhi. Als vuit anys, la petita Chuyia 
ja és vídua. Segons les creences 
hindús, quan una dona es casa, es 
converteix en la meitat de l’home. Per 
tant, si ell mor, es considera que la 
meitat de la dona ha mort. Seguint la 
tradició bramànica, reclouen la Chuyia 
per sempre en un asram per a vídues. 
Allà coneix a la bonica Kalyani, 
obligada a prostituir-se, i al jove i 
idealista Narayan, que intentarà 
alliberar la Kalyani del seu destí. 

Es recomana veure també les pel·lícules 
Terra i Foc, de la mateixa trilogia.

FITXA TÈCNICA
GÈNERE
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

La revolució dels saris roses

Pel·lícula documental 
Longinotto, Kim 
India, Regne Unit (2010) 
96 minuts

“La vida d’una nena és cruel; la vida 
d’una dona és molt cruel”, apunta la 
Sampat Pal, la protagonista de La 
revolució dels Saris Roses. Casada per 
obligació des de molt jove, de sobte 
es va trobar amb una família política 
que la maltractava i la feia treballar 
molt dur. Amb un gest poc habitual, la 
Sampat els va abandonar per 
convertir-se en la líder de la Gulabi 
Gang (la Banda rosa), un grup de 
dones de la regió índia d’Uttar 
Pradesh, identificables pels seus 
saris roses, que lluiten contra els 
matrimonis forçats i l’assetjament 
que pateixen moltes joves. Una 
mirada dura però alhora divertida cap 
a aquestes activistes i la seva 
carismàtica líder.
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70 
milions de persones viuen 
amb alguna discapacitat a 
l’Índia. (ONU, 2006)

51% 
de les persones amb 
alguna discapacitat són 
analfabetes. (Cens Índia, 
2001)

1.364.981 
persones amb discapacitat 
a Andhra Pradesh. (India 
country report 2005)

78%  
de les persones amb 
discapacitat a l’Índia 
són pobres. (Pobresa, 
discapacitat i drets humans, 
2011) 

1/3 
de tots els nens del món 
que neixen amb deficiències 
mentals relacionades amb 
la insuficiència de iode en 
dones embarassades viuen a 
l’Índia. (UNESCO, 2009)

Minusvalidesa: “És una situació 
de desavantatge per a un individu 
determinat, d’una deficiència o d’una 
discapacitat, que limita o impedeix 
el desenvolupament d’un rol que 
és normal en el seu cas, en funció 
de l’edat, sexe i factors culturals i 
socials”. (OMS)

Per exemple: Una persona té miopia 
però gràcies a les ulleres aquesta 
deficiència no li impedeix fer cap 
activitat en la seva vida quotidiana; 
per tant, aquesta persona no té cap 
minusvalidesa. Una altra persona té 
miopia i malgrat que duu ulleres no hi 
veu amb normalitat; això representa 
una discapacitat. Es pot considerar 
que aquesta persona té una 
minusvalidesa només en cas que la 
seva possibilitat d’integració social 
(estudis, feina, temps lliure, etc.) es 
vegi afectada per poder desenvolupar 
el rol propi de l’entorn social i cultural 
en el qual viu. Així, veiem que no totes 
les persones amb una deficiència 
pateixen una discapacitat ni totes les 
que tenen una discapacitat tenen una 
minusvalidesa. (Exemple de la 
Fundació Tallers Catalunya)

Què volem dir quan 
diem que una persona 
té una discapacitat?

Durant la història s’han utilitzat moltes 
paraules per designar les persones 
amb alguna discapacitat: “incapacitats”, 
“minusvàlids”, “deficients”, etc. Si es fan 
servir així, aquestes paraules són 
pejoratives, ja que impliquen que la 
persona ha perdut totes les seves 
capacitats. En aquesta guia s’ha apostat 
pel terme “capacitats diferents”, i 
s’assumeix que les persones poden 
tenir alguna discapacitat en concret 
però tenen moltes altres capacitats. 
Sovint les paraules “deficiència”, 
“discapacitat” i “minusvalidesa” 
s’utilitzen com a sinònims però 
descriuen matisos diferents. La 
deficiència ens parla del trastorn de 
l’òrgan, la discapacitat ens parla del 
trastorn de la persona i la 
minusvalidesa ens parla del trastorn a 
escala de societat. 

Deficiència: “És tota pèrdua o 
anomalia d’una estructura, o funció 
psicològica, fisiològica o anatòmica”. 
(OMS)

Discapacitat: “És tota restricció o 
absència (a causa d’una deficiència) 
de la capacitat de dur a terme una 
activitat de la manera, o dins el 
marge, que es considera normal per 
a un ésser humà”. (OMS)

Com s’ha de parlar de 
la discapacitat?

El llenguatge pot provocar moltes 
confusions, i sovint s’ha parlat de les 
persones amb alguna discapacitat de 
manera pejorativa. El més important a 
tenir en compte és que la discapacitat 
no defineix la persona, sinó que n’és 
una característica més (Sed, 2011). 
Així, doncs, és més correcte sempre 
incorporar la paraula “persona” al 
davant. Per exemple, en lloc de dir 
“autista”, és més correcte referir-se a 
una “persona amb autisme”. 
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Què es pot fer per millorar la situació de les persones 
amb alguna discapacitat a l’índia rural?

És imprescindible promoure la igualtat de condicions, drets i oportunitats de les 
persones amb capacitats diferents dins la seva comunitat. 
Des de la Fundación Vicente Ferrer es treballa en diversos programes que 
permeten més autonomia per a aquest col·lectiu. 
Els objectius principals són:

Assegurar l’accés a l’educació: els 
17 centres residencials que té la FVF 
garanteixen l’accés a l’educació de 
nens, nenes i joves amb discapacitat 
intel·lectual, visual i auditiva. Aquestes 
residències faciliten, posteriorment, la 
seva incorporació a escoles, instituts 
i universitats públiques. Alhora, en 
fomenten l’autonomia i independència.

Millorar l’accés a la salut i a altres 
serveis bàsics com la rehabilitació 
mèdica: s’ajuda a diagnosticar, operar 
i intervenir amb les pròtesis i ajudes 
ortopèdiques necessàries que 
permeten millorar el dia a dia de les 
persones amb alguna discapacitat 
física. Metges espanyols viatgen a 
l’Índia durant uns mesos per col·laborar 
amb l’equip mèdic de la Fundació. En 
la majoria dels casos, després del 
tractament adequat, aquestes persones 
poden portar una vida totalment normal 
i independent, fet imprescindible per 
millorar la seva qualitat de vida.

Incentivar la integració a la comunitat 
de les persones amb discapacitat: 
gràcies als Vikalangula Sanghams 
(associacions de persones amb 
discapacitat), es crea una xarxa de 
conscienciació sobre els seus drets 
legals, l’accés a recursos i serveis i la 
cerca d’oportunitats que millorin les 
seves condicions de vida. 

Potenciar l’autonomia i la 
independència econòmica i familiar 
d’aquest col·lectiu: mitjançant la 
creació de minibancs vinculats als 
Vikalangula Sanghams que els 
permeten estalviar diners, així com a 
través de la construcció d’habitatges 
adaptats.

Hi ha alguna relació entre pobresa i discapacitat?

Com a conseqüència del rigor de les condicions de vida de la població a l’Índia 
rural, la taxa de persones amb discapacitat és especialment elevada a l’estat 
d’Andhra Pradesh on treballa la Fundació. 
La pobresa s’ha convertit, alhora, en causa i conseqüència d’algunes 
discapacitats. 

La pobresa pot ser la causa d’una 
discapacitat, per aspectes com la 
falta de controls prenatals o la 
malnutrició de les mares o dels 
infants. Per exemple, el dèficit de 
vitamina A és un dels principals 
causants de la ceguesa infantil.

La discapacitat pot tenir com a 
conseqüència la pobresa, perquè aquest 
col·lectiu compta tradicionalment amb 
possibilitats limitades per desenvolupar-se 
personalment i socialment a causa de 
la discriminació per part de les seves 
comunitats i, fins i tot, de les seves 
pròpies famílies i per la falta d’accés a 
una autonomia econòmica.

Tot i així, més enllà de les causes que originen una discapacitat, la Fundación 
Vicente Ferrer treballa per augmentar la dignitat, autoestima i autonomia 
d’aquest col·lectiu.
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“Abans els nens amb 
discapacitat no trepitjaven 
una aula. Ara van a escola”

Entrevista 
Fundación Vicente Ferrer, 2010 
4:24 minuts

Entrevista al director del sector de 
persones amb discapacitat, Dasarath 
Ramudu, en què explica els projectes 
que s’han dut a terme fins ara i els 
objectius per al futur.

La integració social de les 
persones amb discapacitat

Documental 
Fundación Vicente Ferrer,  2009 
10 minuts

Vídeo institucional del sector de persones 
amb discapacitat de la Fundación Vicente 
Ferrer en el qual s’expliquen els projectes 
en què treballa l’organització.

El cassó d’en Lorenzo

Conte en format audiovisual 
Carrier, Isabelle 
3:48 minuts

Muntatge audiovisual del conte El 
cassó d’en Lorenzo, on es parla de 
l’acceptació de la diferència.

Capacitats diferents, 
mateixos drets

Material didàctic SED. Solidaritat, 
Educació i Desenvolupament. Curs 
2011-2012

Material educatiu per a secundària 
amb activitats sobre les capacitats 
diferents vinculades amb les àrees de 
tutoria, llengua i literatura, ciències 
naturals i educació física.

Los colores de un sueño

Literatura 
De Toro, Alba 
Plataforma editorial, 2013 
112 pàgines

«Que com són els meus somnis? De 
colors! De petita vaig començar a 
somiar que un dia me n’aniria a l’Índia. 
Que sentiria el soroll eixordador dels 
seus carrers, que podria olorar aquesta 
barreja gairebé indesxifrable d’aromes 
diferents i que estaria envoltada de 
nens. Suposo que, quan l’explicava, 
alguns devien pensar: “Però si l’Alba és 
cega! Com vol marxar a l’Índia?”» A les 
pàgines d’aquest llibre, l’Alba encomana 
l’entusiasme d’una jove amb una 
motivació extraordinària que, amb una 
naturalitat sorprenent, va superant 
petits reptes per aconseguir assolir 
els seus somnis. Amb una sensibilitat 
exquisida, un optimisme contagiós i 
bon humor, l’Alba demostra amb el seu 
exemple que el que és important és 
conèixer-nos, identificar què volem i, 
a partir d’aquí, perseguir les nostres 
il·lusions! 

L’Alba De Toro va estudiar Traducció i 
Interpretació d’anglès i alemany. Sempre s’ha 
sentit atreta per l’Índia i per això va visitar 
la Fundación Vicente Ferrer, on va estar tres 
anys com a voluntària ensenyant informàtica i 
potenciant la independència d’infants invidents. 
Actualment viu a Manchester, on treballa com a 
intèrpret i continua desenvolupant funcions de 
voluntariat amb persones cegues.

El camí dels somnis

Pel·lícula documental 
Soler, Joan 
Espanya (2009) 
84 minuts

L’Alba i la Nuria, dos joves invidents, 
mantenen una lluita quotidiana contra 
les limitacions que els imposa la 
seva discapacitat. En el seu afany de 
compartir la seva experiència visiten 
la FVF a l’Índia per col·laborar en 
l’educació de nens i nenes amb 
discapacitat visual.
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Origen del sistema de castes

Es creu que el sistema de castes prové 
de la cultura dels aris, unes tribus 
guerreres nòmades que es van 
establir al nord de l’Índia cap al 1.500 
aC. Els aris estaven governats per 
un cap de guerra que rebia consell 
d’un sacerdot espiritual (predecessor 
dels bramans). Per sota, hi havia una 
gran estratificació social, basada en 
l’especificació hereditària de la feina. 
La societat s’estructurava en diverses 
comunitats de persones que 
desenvolupaven un rol invariable de 
per vida.

Així, doncs, es considera que va ser 
la cultura ària, juntament amb les 
cultures indígenes de les societats 
conquerides pels aris, qui va forjar els 
orígens de l’hinduisme i del sistema de 
castes.

FITXA TÈCNICA CASTES PÀG. 1

Segons la casta a la qual pertany una 
persona:

☞	Té certs privilegis i unes normes 
concretes de comportament. Per 
exemple, totes les castes segueixen 
unes regles estrictes d’endogàmia, 
ja que el matrimoni generalment, 
se celebra entre membres de la 
mateixa casta. D’aquesta manera, 
s’evita que es disgreguin.

☞	Històricament, té una professió 
compartida amb la resta de 
membres de la seva mateixa casta.

Dins d’una mateixa casta, cada grup té 
valors propis, i les normes d’actuació 
entre els grups varien segons el 
territori en què ens trobem.

A l’Índia, la religió hindú juga un paper 
vital a la vida de la majoria de les 
persones. El pilar de les creences dels 
hindús recau en la reencarnació, és a 
dir, en l’existència de vides passades 
i futures. És per aquesta raó que el 
comportament que una persona té a 
la seva vida actual determina la casta 
que tindrà a la vida següent. Això es 
coneix com a karma. Des del moment 
en què una persona hindú neix, pertany 
a una casta que no pot ser suprimida ni 
canviada. És a dir, les persones hindús 
viuen amb la mateixa casta des que 
neixen fins que moren. 

La divisió social mitjançant el 
sistema de castes és una característica 
important dins de la societat índia. Les 
castes s’ordenen segons una estructura 
jeràrquica basada en la polaritat entre 
la puresa i la impuresa. 

Quines castes hi ha?

Els textos sagrats o Vedes identifiquen quatre castes 
(o varnas) a la societat índia:

☞	Bramans: són sacerdots dels déus, els 
encarregats d’ensenyar i interpretar els textos 
sagrats. A la religió hindú el poder ritual del 
sacerdot o braman és més important que el poder 
secular del rei o cap. 

☞	Ksatriyes: són els governants, guerrers i nobles, 
persones amb molta capacitat de decisió i poder. 

☞	Vaishyes: el tercer varna està constituït per 
treballadors per compte propi com ara 
mercaders, artesans, comerciants o ramaders.

☞	Shudres: són els serfs, la seva tasca és servir 
les altres castes. S’ocupen principalment de les 
tasques agrícoles. 

Tradicionalment, bramans, ksatriyes i vaishyes eren 
les úniques castes a les quals es permetia 
estudiar les Vedes o textos sagrats. La resta de 
castes estaven excloses d’aquest ensenyament. La 
jerarquia sempre ha estat present en el sistema de 
castes i, com a conseqüència, les castes més baixes 
han rebut un tracte injust i són les que han 
desenvolupat les feines més dures. 

FITXA TÈCNICA
CASTES

Què és el sistema de castes?
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Queden exclosos d’aquesta jerarquia els grups tribals i la 
comunitat dàlit (aquesta paraula significa “oprimit”. Abans, a 
aquestes persones se’ls anomenava “intocables” de forma 
pejorativa). Aquest col·lectiu ha estat considerat “impur” en el 
màxim grau. A les persones dàlit no se’ls reconeix cap dret, i ells, 
alhora, han desenvolupat una jerarquia social paral·lela dins del 
grup.

Tampoc no s’inclouen en aquesta classificació el grup d’“altres 
castes”, que inclou la comunitat musulmana, cristiana, etc.  És 
important assenyalar que el sistema de castes impregna tota la 
societat índia, independentment del lloc que cada persona ocupi 
dins d’aquesta jerarquia.

A la pràctica, això es tradueix en una infinitat de subgrups diferents 
que pertanyen a cadascuna de les baules d’aquesta piràmide. 

Segons la mitologia hindú, després d’acabar 
la creació de la Terra, Brama es va disposar 
a poblar-la. Per a això va bufar i Braman (el 
sacerdot a qui va encarregar la custòdia dels 
textos sagrats) li va sortir per la boca. 

Braman va iniciar un retir per meditar sobre 
el contingut dels llibres sagrats, però com 
que les feres interrompien els seus estudis, 
Brama va decidir crear, a partir del seu propi 
braç dret, Ksatriya, el guerrer que lluitaria 
contra les bèsties. Del seu altre braç va crear 
Ksatriyani perquè fos la seva dona. 

Com que Ksatriya només sabia combatre i 
corria el risc de morir de gana, el seu pare, 
Brama, va decidir engendrar de la seva cuixa 
dreta Vaishya, l’agricultor, i, de l’esquerra, en 
va crear la seva dona. 

Vaishya necessitava servidors que l’ajudessin 
a treballar les terres, i és per això que Brama 
va concebre del seu peu dret Shudra, i del peu 
esquerre va crear la seva companya. 

El terme “casta” es fa servir indistintament 
per parlar de jati i varna, encara que són dos 
conceptes diferents: 

☞	Jati: es fa servir més per a les unitats de 
milers de persones amb què hom pot 
identificar-se per a propòsits com ara el 
matrimoni o la professió. El jati confereix 
identitat a l’individu, a més d’un fort sentit 
de comunitat i d’unitat. Hi ha molts cognoms 
associats a jatis a tot arreu del país. 

☞	Varna: esquema amb només quatre 
subdivisions que passen per sobre de 
les fronteres regionals, ja que deriven de 
les escriptures sagrades hinduistes. Es 
tracta d’un ordre jeràrquic de procedència: 
bramans; ksatriyes; vaishyes i shudres 
(explicats anteriorment). Les comunitats 
tribals, poblacions dels turons i els boscos, 
i els dàlit ocupen un lloc fora de l’esquema 
del varna. 

És important tenir en compte que, malgrat 
tenir un mateix varna, cada subgrup o jati té 
valors propis, per la qual cosa les normes 
d’actuació entre ells varien segons el territori 
en què ens trobem.

>> Quines castes hi ha?

DÁLITS

SHUDRES

VAISHYES

KSATRIYES

BRAMANS

ALTRES 
CASTES

GRUPS 
TRIBALS
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El sistema de castes ha patit una sèrie 
de canvis durant els últims anys:

Secularització. L’avenç del sistema 
democràtic a l’Índia ha fet que el 
sistema de castes adopti un matís 
poderós, en el sentit que cadascuna de 
les castes, a través de la política, cerca 
més suport econòmic per a la seva 
comunitat. Actualment, a l’Índia 
conviuen un sistema estratificat de 
castes amb un sistema de classes. 

Pertinença contra jerarquia. La noció 
de pertànyer a una determinada casta 
ja no s’associa amb un sentiment de 
jerarquia, sinó com un terme de 
comunitat i les connotacions polítiques 
que això comporta: promoure els drets 
per millores polítiques, econòmiques i 
socials. La casta marca les 
relacions entre les persones. A pesar 
que tradicionalment el poder hagi 
estat en mans de les castes més altes, 
és important assenyalar que no 
sempre existeix una relació entre 
poder adquisitiu i estatus social de 
casta.

Vincle feina-casta. També s’ha trencat 
el vincle tradicional entre la feina i 
la casta. Durant els darrers anys, el 
nombre de persones que fan una feina 
diferent de la que marca la seva casta 
ha anat incrementant, sense que calgui 
que es justifiquin. 

Normes pròpies de cada casta. Avui, 
les normes referents a l’alimentació 
acostumen a ser respectades en 
l’esfera domèstica. En canvi, quan es 
menja fora de casa, la relació binomi 
puresa i impuresa queda inoperativa, 
ja que persones de castes diferents 
mengen juntes i comparteixen el 
mateix escenari (excepte els bramans, 
que continuen sent vegetarians, no 
poden menjar el que ha cuinat una 
persona d’una altra casta, etc.). 

És important destacar que la flexibilitat 
del sistema de castes és visible 
sobretot a les zones urbanes. 
Tanmateix, en les zones rurals, el 
sistema jerarquitzat de castes encara 
continua molt present i cadascuna 
segueix els rituals que els seus valors 
els indiquen.

L’organització d’una població nacional 
de milers de microcomunitats pot 
explicar en certa mesura l’estabilitat 
de l’Índia malgrat la pobresa, les 
desigualtats i moltes altres realitats 
del país. La casta ha estat una eina 
efectiva i un recurs per a la creació 
d’interessos comuns a través dels 
límits de regió, llengua, fe i estatus 
econòmic. De fet, el sistema de castes 
ha permès construir grans aliances 
entre alguns col·lectius, que trenquen 
les múltiples fronteres internes que 
té l’Índia i, alhora, proporciona els 
mitjans per excloure o treure poder a 
d’altres. 

Finalment, cal afegir que el sistema 
de castes està autocontrolat per la 
societat, sense que hi hagi cap 
institució que se n’encarregui. La 
majoria dels indis hinduistes 
s’inclouen en dos grups socials o 
d’unió: el jati (grup de naixement) i el 
varna (ordre, classe, tipus o color), que 
introdueixen l’individu en la jerarquia 
social que s’ha utilitzat durant el 
temps com a recurs de poder a l’Índia.

Quina és la situació del sistema de castes actualment? Un recurs de poder

CASTA

BRAMANS

KSATRIYES

VAISHYES

SHUDRES

DÀLITS

CONCEPTES 
CLAU

Quina és la situació de 
la comunitat dàlit?

La llei actual hindú garanteix que tots 
els individus són iguals. Tanmateix, el 
sistema de castes condiciona la 
posició social de les persones. Les 
més perjudicades són les de casta 
inferior i sobretot, les que es troben 
fora del sistema de castes. 

La problemàtica es troba sobretot al 
que fa referència a l’accés als béns 
públics. En aquells llocs on el 
sistema de castes està més arrelat, 
el binomi puresa/impuresa impedeix 
l’accés a recursos com l’aigua, la 
sanitat, l’educació, etcètera a aquelles 
persones considerades impures. Això 
suposa la discriminació social d’un 
col·lectiu que, malgrat que està 
protegit per la llei, es troba 
desemparat a causa d’aquesta 
estratificació social.

El 1949, la Constitució índia va abolir 
la discriminació per motiu de casta, i 
això ha permès que gent de totes les 
castes tingui accés a la universitat o a 
càrrecs públics. Tot i així, el sistema de 
castes està molt arrelat i socialment hi 
continua havent molta discriminació, 
sobretot a les zones rurals on la 
tradició continua tenint molt de pes. 

FITXA TÈCNICA
CASTES
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Dàlits: passat i present 

Reportatge 
Fundación Vicente Ferrer, 2013 
3 minuts

A través de dos testimonis coneixem la 
realitat passada i present de la 
comunitat dàlit. Malgrat que la 
Constitució índia de 1949 prohibeix la 
“intocabilitat”, els dàlits continuen sent 
víctimes de tractes cruels i degradants.

Tigre blanc 

Literatura 
Adiga, Aravind 
Ara llibres, 2008 
252 pàgines

Durant set nits, a la llum somorta d’una 
ridícula aranya, Balram (àlies Tigre 
Blanc) ens relata la seva història. Nascut 
en un poblet al cor de l’Índia, treballa 
en una botiga de te. Mentre pica carbó i 
neteja taules, un somni es va formant en 
el seu cap. Perseguint-lo, es trasllada a 
Delhi, on el contracten com a xofer. 
Mentre els altres servents fullegen 
l’última revista de successos, Balram 
comença a entreveure com el Tigre 
podrà escapar de la seva gàbia. És clar 
que, quin home d’èxit no s’ha vist obligat 
a vessar una mica de sang en el seu 
camí al cim?

Un equilibri perfecte

Literatura 
Mistry, Rohinton 
Edicions 62, 2002 
200 pàgines

Estem al 1975, en una ciutat índia al 
costat del mar. El govern acaba de 
declarar l’estat d’emergència, i, amb 
les dificultats per trobar un habitatge, 
quatre persones es veuen obligades a 
compartir un petit apartament. 
Formen un quartet especial: la Dina, 
una cosidora de quaranta anys, vídua 
des de fa vint i decidida a no tornar-se 
a casar; en Maneck, que va deixar el 
seu poble de muntanya obligat pels 
seus pares a abandonar la llar per 
estudiar a la ciutat; l’optimista Ishvar 
i el seu nebot Omprakash, dos sastres 
que han fugit de la terrible violència 
de castes que hi ha al seu petit poble 
natal. Units només pel fil impersonal 
de les necessitats comunes, aquests 
quatre personatges veuen com les 
seves vides s’entreteixeixen de 
manera inexplicable i inseparable. 
La confiança, l’humor i l’afecte, que 
creixen gradualment entre ells, es 
converteixen en un vincle contra els 
rigors i les maquinacions de la vida 
diària, i els mantenen units tant per bé 
com per mal.

El déu de les coses petites

Literatura 
Roy, Arundhati 
La Butxaca, 2007 
464 pàgines

Aquesta novel·la explica la història d’una 
família de l’estat de Kerala, al sud de 
l’Índia, que després de separar-se es 
retroba a la seva terra natal. En aquesta 
història s’entremesclen l’amor i la mort, les 
passions que trenquen tabús i els desitjos 
inabastables, la lluita per la justícia i el dolor 
causat per la pèrdua de la innocència, el 
pes del passat i les arestes del present.

La India por dentro: una guía 
cultural para el viajero

Guía 
Enterria, Álvaro 
Terra Incognita, 2006 
562 pàgines

Basant-se en el seu coneixement del país i 
en la seva experiència de vida quotidiana a 
l’Índia, l’autor ha escrit aquesta guia 
cultural, en què s’exposen els fonaments i 
arrels de la civilització índia i el 
funcionament de la societat, cobrint 
pràcticament tots els aspectes de la cultura 
del país. Aquest llibre intenta respondre 
amb deteniment les milers de preguntes 
que es fan totes les persones que volen 
saber més sobre l’Índia.

Els fills de la mitjanit

Literatura 
Rushdie, Salman 
La Butxaca, 2010 
624 pàgines

El destí d’en Saleem queda 
inexorablement unit al del seu país, 
i les seves peripècies personals 
reflectiran sempre l’evolució política 
de l’Índia. És la història d’un home 
amb unes facultats insòlites, però 
també la d’una generació i la d’una 
família, cosa que converteix l’obra en 
un retrat complet de tota una època i 
una cultura. Guanyadora del prestigiós 
premi Booker of Bookers, Els fills de 
la mitjanit constitueix una sorprenent 
novel·la que combina magistralment 
màgia i humor, compromís polític 
fantasia i humanitat.
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FINALITAT
Conèixer experiències quotidianes 
de joves que viuen a l’Índia rural 
per familiaritzar-se amb un 
context cultural diferent del propi.

TEMPORITZACIÓ
60 minuts

= 15 min. Exploració

+ 20 min. Introducció 

+ 15 min. Estructuració

+ 5 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

> Diapositives 1 i 2 del Power Point 

Es comença amb una presentació de 
la Fundación Vicente Ferrer i la seva 
ràdio d’acció a l’Índia rural (l’estat 
d’Andhra Pradesh). 

> Diapositiva 3 del Power Point 

Es fa la següent pregunta a l’alumnat: 

☞	Com es viu a l’Índia rural?

I es recullen les respostes. Aquesta 
és una pregunta d’exploració, que ens 
permet detectar el nivell de 
coneixement del context indi.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 15 MIN

ACTIVITAT 1.1
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?

A continuació, l’alumnat descobreix 
com és l’Índia a partir de diversos 
materials.

> Fitxes “Coneixent l’Índia”

Poden consultar les fitxes sobre les 
diferències entre les zones rurals i les 
ciutats, l’economia de l’estat d’Andhra 
Pradesh, les maneres de vestir o les 
característiques principals de les llars 
en aquesta regió. 

> Diapositiva 4 del Power Point

Tenen a la seva disposició material 
elaborat per estudiants de l’institut per 
a persones amb discapacitat auditiva 
de Bukkaraya Samudram, a l’Índia. 

En parelles, es visualitza el material. 
Hi ha dues opcions:  

1) Imprimir i repartir còpies del 
material (no fa falta que cada 
parella tingui una còpia de tot, se les 
poden anar intercanviant)

2) Projectar-lo amb el Power Point.

> Full de treball

A partir de la visualització del 
material, en parelles, han de 
reflexionar sobre les diferències i 
similituds de l’Índia rural respecte al 
context espanyol. 

✏ En el full de treball han d’escriure 
3 coses que compartim amb l’Índia 
rural, i 3 coses que creuen que són 
diferents.

Introducció ➤ 20 MIN

 |   ACTIVITAT 1.2
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Cada parella exposa les seves opinions i 
les comparteixen amb tota la classe. 

✏ Per a la posada en comú, pot 
resultar útil apuntar en una columna 
els aspectes que compartim i en 
una altra els aspectes que són 
diferents. 

✏ Per agilitzar la dinàmica, cal 
assenyalar que, si un aspecte ja 
està apuntat, no fa falta que el 
repeteixin.

Així, en finalitzar la posada en comú 
tindrem la llista completa de les 
diferències i similituds.

>> DINÀMICA

Estructuració ➤ 15 MIN Aplicació ➤ 5 MIN

> Diapositiva 8 del Power Point

Després de comparar els dos 
contextos, l’espanyol i el de l’Índia rural, 
es pregunta a l’alumnat si sap què fa 
una organització com la Fundación 
Vicente Ferrer a Andhra Pradesh. Es 
recullen les respostes i es complementa 
amb la llista d’objectius de la FVF.

Per finalitzar, s’explica que durant el 
curs es faran unes activitats al voltant 
del context indi. En certa manera, serà 
com si es realitzés un viatge a l’Índia 
rural, ja que amb les activitats es pretén 
conèixer de prop aquesta realitat. Es 
pot presentar el programa d’activitats i 
l’itinerari escollit. 

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 1.2

MATERIAL
> Fitxes  

Coneixent l’Índia 
 

> Material del centre Bukkaraya Samudram 

10 pàgines 
 

> Full de treball

1 full cada 2 persones 
  

> Power Point

8 diapositives 
 

ACTIVITAT 1.1
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?
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ACTIVITAT 1.1 FITXES CONEIXENT L’ÍNDIA
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?

La majoria de les persones a l’Índia 
viuen a les zones rurals.

Les condicions de vida en aquestes 
zones són molt diferents de les 
nostres. En molts pobles les 
famílies no tenen ni electricitat ni 
aigua potable. 

Les comunicacions i l’aigua potable 
són dos dels problemes principals 
per al desenvolupament de les zones 
rurals de l’Índia.

La sequera i el baix rendiment de 
les terres són la causa de les males 
collites. Quan passa això, de vegades 
les famílies es veuen obligades a 
traslladar-se una altre poble o a la 
ciutat a la recerca de noves 
oportunitats. 

Com és la vida a les zones rurals de l’Índia? Com són les zones urbanes de l’Índia?

Encara que només el 30% de la 
població de l’Índia viu en les zones 
urbanes, les ciutats estan 
superpoblades. Només Mumbai és 
una metròpoli que té més de vint 
milions d’habitants (gairebé la meitat 
de la població d’Espanya). 

Les ciutats acostumen a ser molt 
diferents de les d’aquí a causa de la 
superpoblació, la falta d’espai i les 
enormes diferències socials entre 
els seus habitants.

Les ciutats tenen zones molt 
diferenciades en funció de l’estatus 
social i el poder adquisitiu dels seus 
habitants. Hi ha zones molt 
modernes, amb carrers asfaltats, 
gratacels, grans cotxes i hotels de 
luxe. Però també hi ha zones que són 
just el contrari: carrers sense 
asfal-tar, grans abocadors 
d’escombraries i condicions de vida 
molt dures. Allà, les persones no 
tenen accés als serveis bàsics com la 
llum o l’aigua corrent.

ZONES RURALS I ZONES URBANES

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 1.2
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Un 70% de la població de la 
regió d’Andhra Pradesh es dedica a 
l’agricultura. 

Els cultius principals a l’Índia són el 
blat i l’arròs, però a l’estat d’Andhra 
Pradesh predomina el del cacauet, ja 
que resisteix bé les altes 
temperatures i les pluges 
monsòniques pròpies de la zona. 

El cacauet és la matèria primera per 
fer oli —es fa servir molt en la cuina 
índia—, mantega i fins i tot 
combustible, però el seu preu de 
mercat és baix i moltes vegades 
insuficient per mantenir una família. 

La maquinària moderna per treballar 
el camp, com els tractors o les arades 
mecànics, és sovint inaccessible per 
als pagesos perquè és molt cara, així 
que es veuen obligats a treballar 
amb les tècniques tradicionals: amb 
les mans i amb la força dels animals, 
com els bous.

Les famílies acostumen a tenir 
animals. Els bous s’utilitzen com a 
mitjà de transport o de tracció per 
a les feines del camp, com acabem 
de veure, i, gràcies a les búfales, 
les cabres, les vaques o les ovelles, 
obtenen llet que consumeixen o que 
venen per obtenir uns quants diners. 
L’excrement de bous, vaques i búfales 
serveix d’abonament per als camps.

Andhra Pradesh és una regió amb 
un clima molt àrid que ofereix unes 
condicions molt adverses per a 
l’agricultura.  

Per això, la Fundación Vicente Ferrer 
treballa en projectes de reforestació. 
Plantar arbres és una manera de 
parar la desertització de la zona.

A més de l’agricultura, en aquesta 
regió es fan altres activitats per 
guanyar-se la vida. Moltes de les 
famílies pageses també són 
comerciants i venen els seus 
productes agrícoles, els derivats de la 
ramaderia o artesania en els mercats. 
Altres persones treballen en el sector 
de la construcció, tant en empreses 
privades com, sobretot, en projectes 
estatals de creació de carreteres o 
edificis.

Quin paper té l’agricultura a 
la regió d’Andhra Pradesh?

Com es treballa al camp? Quins problemes es troben? A part de l’agricultura, 
a què es dedica la resta 
de la població?

ECONOMIA DE LA REGIÓ

ACTIVITAT 1.1 FITXES CONEIXENT L’ÍNDIA
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 1.2
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Les persones que viuen a Andhra 
Pradesh fan servir gairebé sempre 
vestimentes lleugeres per 
combatre les altes temperatures, ja 
que el clima és tropical o semiàrid en 
funció de la zona.

Les dones porten uns vestits llargs 
anomenats saris. El sari és una tela 
d’uns cinc metres que s’enrotlla al cos 
per damunt d’uns enagos. 

La peça més comuna dels homes del 
sud de l’Índia és l’anomenat lungui o 
dhoti (quan és de color blanc). És una 
tela d’uns dos metres que s’enrotlla al 
voltant de la cintura i que s’aixeca per 
damunt dels genolls en caminar. 

Les nenes acostumen a fer servir un 
punjabi, que són uns pantalons 
amples i lleugers, i una brusa llarga 
que tapa la cintura i part dels 
pantalons.

Com es vesteixen les persones a Andhra Pradesh? Hi ha altres costums relacionats amb la manera de vestir?

És costum descalçar-se abans 
d’entrar en llocs com la llar o el 
temple.

Les dones a l’Índia moltes vegades 
porten un punt circular de color 
vermell en el front, denominat bindi. 

Antigament era un símbol que duien 
les dones per indicar que estaven 
casades, però actualment es fa servir 
com a element decoratiu, i fins i tot el 
porten noies molt joves o nenes que 
els agrada posar-se’n de diversos 
colors.

MANERES DE VESTIR

ACTIVITAT 1.1 FITXES CONEIXENT L’ÍNDIA
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?
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L’habitatge més comú de les famílies 
més desafavorides és la cabanya de 
palla o l’habitatge petit construït per 
la Fundación Vicente Ferrer. Les cases 
tenen normalment dues parts ben 
diferenciades: una, per dormir i fer 
vida comuna; una altra, per cuinar, 
que generalment només fan servir les 
dones.

Sovint, les dones de les famílies 
decideixen cuinar a l’exterior dels 
habitatges en lloc de la cuina, per evitar 
les olors i fums a casa. També es cuina 
fora per evitar possibles incendis, 
ja que les cabanyes de palla poden 
incendiar-se molt fàcilment. A més, 
respirar el fum de la llenya pot provocar 
malalties respiratòries greus.

El porxo de les cases és el lloc on se 
s’acostuma a passar la major part 
del temps. Les cases es construeixen 
sobre un petit esglaó per prevenir les 
possibles inundacions de les pluges 
torrencials i les riuades provocades 
pel monsó. També protegeix a la casa 
d’escorpins i serps.

Els dies de festa o de celebracions 
importants, les dones dibuixen un 
rangoli —dibuix simbòlic de diversos 
colors— a terra o a la porta de les 
cases, com a símbol de benvinguda, de 
protecció, o per atreure la bona fortuna.

Com són les cases a Andhra Pradesh? 

LA LLAR

ACTIVITAT 1.1 FITXES CONEIXENT L’ÍNDIA
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?
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ACTIVITAT 1.1 MATERIAL DEL CENTRE BUKKARAYA SAMUDRAM
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?

	   	  	   	  

My name is D.Mahamed. I am 17 years 
old. My village name is Narpala. I have 
speech and hearing problem. I studied 
primary education of class 1, 2 and 3 at 
a school located in a small town called 
Penukonda which is about 85 Kms from 
my village. I have studied class 4 and 5 
at FVF-RDT2 school located in a small 
village called motukupalli near Kadiri 
town.

I am studying class 6 to 10 in High 
School for Hearing impaired run by 
FVF-RDT at Bukkaraya Samudram. Now 
I am studying 10th class and this is the 
last year of study in this school. This is 
residential school with strength of 257 
students.

There are two separate spacious hostels 
for boys and girls. There are 12 big rooms 
in our boy’s hostel. We are 135 boys in 
boy’s hostel. In each room can 
accommodate 12 students. Hostel is 
equipped with required furniture. Each 
student will have one cot with matters and 
a small cupboard for keeping our books 
and wardrobe for keeping our clothes.

There is big hall called study room. We all 
boys can sit in this hall for study. The is 
also an other big room called recreation 
room. We have TV in this room. We watch 
news, films in our TV. In our hostel hot 
water is provided for bathing through 
Solar water heating system. We have 
one warden to take care of student in the 
hostel.

My name is C.Suseela aged 18 years. I’m 
from Gunduvaripalli village of Amadagur 
Mandal, which is more 100 KMs from my 
school. I am a deaf mute student studying 
in FVF-RDT schools for the last 10 years, 
I have completed my primary education 
(Class 1 to 5) in FVF-RDT primary schools 
at Motukupalli and Bukkaraya Samudram. 
I have joined in FVF-RDT High School for 
Hearing impaired, Bukkaraya Samudram 
to study an other 5 years from Class 6 to 
10. Now I am in 10th class. My studies will 
be completed in the school by April 2014.

FVF-RDT help us to go for higher 
education. After completion of my 10th 
class, I would like to study intermediate 
education for 2 years at Hyderabad or 
Vijayawada.

Ours is a coeducation school. My 
co-student Mohamed explained about 
our school. I would like to tell you that 
we have separate hostel for girls. There 
are 120 girls in our hostel. We have very 
specious and ventilated hostel with 12 
rooms. Each room can accommodate 
12 girls. Like boys each one us have cot 
with matters, cupboard and wardrobe. 
We also have a big hall for study and 
another big hall for recreation. 

We have a hygienic kitchen and 
spacious dining hall. 

 D. Mahamed i C. Suseela ens expliquen com són les instal·lacions de l’institut residencial de Bukkaraya Samudram. 1

Boys Hostel Our kitchenGirls Hostel Our dinning hall

ABOUT OUR HOSTEL >>

1 Tots aquests escrits han estat elaborats per estudiants 
de l’institut per a persones sordes de Bukkaraya 
Samudram, a l’Índia i s’han transcrit literalment.

2 FVF-RDT és el nom que rep la Fundación 
Vicente Ferrer a l’Índia.
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Our menu in the hostel Program of a day

>> ABOUT OUR HOSTEL

8:30 
9 h

11:30 
11:40 h

13 
14 h

15:30 
15:40 h

19:30 h

Monday Colour rice and 
chutney

Tea Rice, dhall, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Ragi 
malt

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Tuesday Ragi ball and 
chutney

Tea Rice, sambar, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruits

Boiled 
dhall

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Wednesday Idli and chutney Tea Rice, dhall 
curry, rasam, 
egg, butter milk 
and seasonal 
fruit

Micture Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Thursday Lemon rice and 
spice powder

Tea Rice, dhall, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Payasam 
(sweet)

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Friday Puffed rice and 
spice powder

Tea Rice, sambar, 
rasam, egg and 
butter milk

Biscuits Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Saturday Ragi ball and 
chutney

Tea Rice, sambar, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Puffed 
rice

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Sunday Pongal (rice) 
and chutney

Tea Rice, chicken, 
rasam, butter 
milk, seasonal 
fruit

Snacks Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

TIME ACTIVITY

5:30 h Wake up

5:30 6:30 h Morning exercises and walking

6:30 to 7:30 h Fresh up

7:30 to 8:30 h Study hour in hostel study room

8:30 to 9 h Break fast in the dining hall

9 to 9:35 h Get ready to go to school

9:35 h 1st bell of the school

9:40 to 10 h 2nd bell and prayer

10 to 10:45 h 1s period - Class

10:45 to 11:30 h 2nd period – Class

11:30 to 11:45 h Tea break at Dinning hall

11:45 to 12:20 h 3rd period - Class

12:20  to 13 h 4th period - Class

13 to 14 h Lunch break in dinning hall

14 to 14:45 h 5th period - Class

14:45 to 15:30 h 6th period - Class

15:30 to 15:40 h Snacks in dining hall

15:40 to 16:20 h 7th period - Class

16:20 to 17 h 8th period - Class

17 to 18 h Indoor and outdoor games

18 to 18:30 h Fresh up

18:30 to 19:30 h Study hour in hostel

19:30 to 20:30 h Dinner in dining hall

20:30 to 21:45 h Study hour

22 h Go to bed for sleep
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My name is C.Thippeswamy, aged 16 
years. I come from a village called 
Somalapuram in D.Hirehal mandal is 
about 120 kms from my school. I born 
with deaf mute disability. I studied my 
primary education in FVF-RDT1 Primary 
school for hearing impaired children 
at Kuderu. After completion of primary 
education I have joined in FVF-RDT High 
School for hearing impaired children at 
Bukkaraya Samudram. I have 
completed class 6, 7, 8, and 9 . Now I am 
in class10.

We have inaugurated our new school 
building on 8th August 2008. My school 
is very beautiful with all facilities such 

as there are 21 classrooms, ear mould 
lab, audiometry  room, Computer lab, 
Biology and physical science lab, library, 
big prayer hall, principal room, gents 
staff room, ladies staff room. Opposite 
to our school we have a nice auditorium 
which will be used for cultural activities, 
big meetings and teacher parents 
meetings. We have nice playground to 
play different game like cricket, 
volleyball, basket ball, football etc., 

Our school has strength of 135 boys and 
120 girls studying from class 6 to 10. 

1 FVF-RDT és el nom que rep la Fundación 
Vicente Ferrer a l’Índia.

C. Thippeswamy ens expliquen com és la seva escola y la seva llengua. 

ABOUT MY SCHOOL 

Class No. of section Boys Girls Total students

6 3 26 15 41

7 3 22 19 41

8 2 22 20 42

9 3 27 36 63

10 4 38 30 68
Total 15 135 120 255

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Inside view of classroom

Biology lab

Inside view of our Library

Computer lab with 34 computers

Physical science lab

Group photo of boys and girls of high school
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In India, being a very large country with 
different states, Languages, customs 
and Habits, there is no common Sign 
Language really appropriate for all deaf 
persons. 

Therefore in FVF-RDT1 we decided to 
compile a Dictionary of common Sign 
Language appropriate not only for 
people of Ananthapur District, but for 
the people for Andhra Pradesh State.

The Team of resource Persons finds out 
the list of words and prepared the 
Pictures and flash cards. They have 
visited 21 Districts of Andhra Pradesh 
(out of 23), the data of signs collected 
from 300 to 400 deaf youth belongs 
to19 Districts.

The resource team prepared cards with 
words, picture and asked deaf people 
what sign you do for this word/picture. 
Like that signs were collected for about 
2500 words/picture. We have taken 
video while the deaf youth was signing 
for each word.

The video film is screed for teachers, 
staff and deaf people and asked them 
what is the meaning of this sign. If they 
say correct meaning, we keep aside 
all signs. During this process we have 
agreed simple, meaningful common 
signs for each word/picture.

We have printed sign in 2 books called 
sign language dictionary. The sign 
language resource team started giving 
training on signs to deaf students and 
staff working with deaf students. Now 
we communicate through signs and we 
also use sign in our academics. This 
is one of the greatest achievements of 
FVF-RDT.

OUR LANGUAGE 

My name is Triveni, aged 17 years. I 
come from a Village name called 
Thimmapuram. My father name is Gan-
ganna and my mother name is 
Nagamma. I am a deaf mute girl 

studying in 10th Class in FVF-RDT High 
School for Hearing Impaired Children 
located at Bukkaraya Samudram. My 
academic details as follows:

My family consists of my father, mother, 
my yonder brother and me. We live in 
house construed by Government. I have 
elder brother, married. He is living with 
his wife in a separate house. I have elder 
sister, married and living with her husband 
in a separate house.

Festival: We celebrate many festivals and 
more important festival is Peerla Pandaga.

Crops: Crops grown in my village are 
peanuts, paddy

Games and sports: I like cricket, bal 
badminton, Javelin through .

I got prizes: 
2007 to 2008: Javelin through 
2008 to 2009: Cricket 
2010 to 2011: BAL badminton

La Triveni, l’Anitha, la Kavitha, en S. Majunath i en 
C. Naresh ens expliquen com és el seu poble.

ABOUT OUR VILLAGES >>

Academic year (June to April) Class studied

June 2004 to April 2005 Class 1 FVF-RDT Residential Primary School for 
Speech and Hearing Impaired Children, 
located at Kanekal

June 2005 to April 2006 Class 2

June 2006 to April 2007 Class 3

June 2007 to April 2008 Class 4 FVF-RDT Residential High School for 
Speech and Hearing Impaired children, 
located at Bukkaraya Samudram

June 2008 to April 2009 Class 5

June 2009 to April 2010 Class 6

June 2010 to April 2011 Class 7

June 2011 to April 2012 Class 8

June 2012 to April 2013 Class 9

June 2013 to April 2014 Class 10

1 FVF-RDT és el nom que rep la Fundación 
Vicente Ferrer a l’Índia.
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My name is Anitha aged 17 years. My 
parents name is Thimmappa and 
Lakshmidevi. We are from a village 
called D.Hirehal which is more than 100 
KMs from my school.

Me (Anitha) and my sister Suneetha are 
twins, we both are deaf mute children. 
My elder brother Sreenath is also a deaf 
mute boy. We are 3 deaf mute children 
in a family.

My younger brother namely Rambabu 
who is non disabled studying 9th class 
in local government school.

Anitha: I joined in FVF-RDT School in 
year 2002. I studied pre-primary 1 and 
2 in 2003 to 2004 at FVF-RDT school 
Kuderu.

I studied class 1 to 5 in FVF-RDT School 
at Kanekal from 2004 to 2009 academic 
years.

I joined in FVF-RDT High School for Hea-
ring Impaired children at 
Bukkaraya Samudram in the academic 

year of 2009-10 for class 6. Now I am in 
2013-14 academic year studying class 
10.

Suneetha: My sister (Twins) also studied 
in FVF-RDT Primary school at Kanekal 
from class 1 to 5 and High school at 
Bukkaraya Samudram from class 6 to 
10. Now she is studying intermediate 
education in Tirupathi with the support 
of FVF-RDT.

Sreentah: My elder brother Sreenath 
is studying intermediate 2nd year at 
Kadapha in a Government college with 
the support of FVF-RDT. 

Festivals in my village: We celebrate 
Cart festival and Maremme festivals 
both are local festivals. We invite our 
friends and relatives to our village to 
celebrate festivals.

Crops: Major crop in our village is 
penuts.

I would like to study will and get a 
government job.

My name is Kavitha aged 17 years from 
a village called Somagatta. My father is 
Rangappa and my mother is 
Rangamma.

We live in a village in our own house. We 
are five members in our family and live 
together. I have my father, mother, elder 
brother and elder sinister. My brother is 
a non-disabled person and my sister is 
also deaf mute like me. She has 
completed her education in FVF-RDT 
School and now she is studying 
intermediate education with the support 
of FVF-RDT in Vijayawads which is 
about 500 km from my school.

I joined in school in 2002-03 academic 
year and completed my primary 

education by 2008 -09(7 years of 
primary education) in two schools 
namely Madakasira and Bukkaraya 
Samudram. In 2009-10 academic years 
I have joined in Class 6 at FVF-RDT High 
School for Hearing impaired children, 
Bukkaraya Samudram. I have 
completed 6th, 7th, 8th, and 9th and 
now I am in Class10 and will be 
completed my education by April 2014. 
After that I would like to go for higher 
education and get a government job.

Games: I like to play chess and Caroms. 

Festivals: We celebrate Dasara in 
October, Sankranthi in Januarys and 
Ugadi in April.

>> ABOUT OUR VILLAGES >> 

1 FVF-RDT és el nom que rep la Fundación 
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My name is S. Majunath, aged 16 years. 
I belong to Schedule Caste, studying 
class 10 in FVF-RDT Residential High 
school for hearing impaired children at 
Bukkaraya Samudram. I am a deaf mute 
student. My father name is Chandrappa 
and my mother name is Durgamma. We 
belong to a village called R.Kothapalli

I studied class 1 and 2 in my village 
school. My parents came know through 
FVF-RDT staff that FVF-RDT has a 
special residential school for deaf mute 
children. My parent joined me FVF-RDT 
School. My academic is as follows:

My village R.Kottala in Gummagatta 
Mandal is about 100 kms away from the 
school in which I am studying.  My Family 
members: Chandrappa is my father and 
Durgamma is my mother. Hemanda is my 
brother and me (Manjunath) live together 
in house construed by Government. My 
elder brother Krishna married and having 
a one daughter live in a separate house 
constructed by FVF-RDT.

In our village farmers grow peanuts, 
millets. We celebrate village festival such 

as Maremma Festival and Dasara festival. 
Our parents buy new clothes for the fes-
tival. On the festival day my mother cooks 
special dishes and sweets for us. We have 
small tank near to our village and there is 
no water in it. Both my parents are 
illiterates. My elder brother Hemanda 
and me study in the same school and in 
the same class (10th Class). I would like 
to study well and get good marks in each 
class and my future ambition is to become 
Engineer.

My name is C.Naresh, aged 17 years. I’m 
a deaf mute boy from a village called 
Bukkaraysamudram. My father name 
is C.Narayanaswamy and my mother 
name is C.Subbalakshmi. 

I jointed in FVF-RDT primary school in 
Bathalpalli in 2003-04 academic year. 
Studied there from 2003 to 2009 from 
Pre-primary to class 5 (6 years). After 
completion of my primary education, 
I joined in to FVF-RDT high school for 
hearing impaired children, Bukkaraya 
Samudram in 2009-10 academic years 
for class 6. I have completed my 
education - class 6, 7, 8, and 9. Now 
I am studying class 10 in the same 
FVF-RDT School. This is my last year of 
education in FVF-RDT School.

FVF-RDT has primary schools for 
disabled children and high school for 
speech and hearing impaired children 
in my village Bukkaraya Samudram. 
My village is just 4 kms away from 
Anantapur town which is district head 
quarters.

My father has two wives. Me (Naresh). 
We are children of 1st wife. My family 
has two boys one girl, my father and 
mother. My elder brother is not a 
disabled person. My elder sister 
Lakshmidevi  is also deaf mute like me. 
She also completed her studies in 
FVF-RDT School and now she is 
studying intermediate in Tirupathi 
with the support of FVF-RDT. My family 
occupation is cutting stone and shaping 
stones for construction of houses.

We have big water tank near to our 
village, but there is no water in the tank. 
We have small hill near to our village 
and there is a temple on the hill. We 
celebrate cart festival during the month 
of August every year. This is one of the 
famous festivals in our village. 

I like both cricket and volleyball. I play 
both games.

Academic year (June to April) Class studied

June 2006  to April 2007 3rd Class FVF-RDT Primary School for Speech & 
Hearing Impaired Children, located at a 
village called Kuderu

June 2007 to  April 2008 4th Class

June 2008 to  April 2009 5th Class

June 2009 to  April 2010 6th Class FVF-RDT High School for Speech and 
Hearing Impaired Children, located at a 
village called Bukkaraya Samudram

June 2010 to  April 2011 7th Class

June 2011to  April 2012 8th Class

June 2012 to  April 2013 9th Class

June 2013 to  April 2014 10th Class

>> ABOUT OUR VILLAGES >> 
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Dear all!

Hope you are doing fine. My name is Kavitha and I am 
17 years old. I was born in Somagatta, a little village in 
Anantapur district. We are a family of 5 people. My father 
is called Rangappa and my mother Rangamma and they 
work as agricultural labourers. I have two elder brothers. 
One of them is also deaf mute like me and he studies 
intermediate education with the support of FVF-RDT. My 
parents are both very proud that we have the opportunity 
to go to school and they encourage us to carry on studding. 
The other brother who has no disabilities is no longer 
studying and works cutting and shaping stones.

I like very much living and studying at FVF-RDT School 
as here I can learn many things and I have a lot of 
friends. Despite I love my family, my life is easier at the 
school , as here I have more friends, a greater freedom and 
I feel less discriminated for being deaf mute compared to 
my hometown. 

My dream would be to be able someday to go to University 
and in the future work for the Government as a maths 
teacher. My hobbies are watching TV but also playing chess 
and spending time gathering with my friends.

My name is Suseela, I am 18 years old. I am a deaf 
mute girl and I have been studying at FVF-RDT 
schools for hearing impaired children for the last 
12 years. Now I am in 10th class and my studies 
will be completed at the school very soon by April 
2014. After that, I would like to study intermediate 
education for 2 years at Hyderabad or Vijayawada, 
two big cities nearby. As my favorite subject is social 
sciences, I would like to study trade and business 
and become teacher some day.

Although I am currently living and studying at 
the school during most of the year, I come from 
Gunduvaripalli village where my parents live. They 
are both agricultural laborers and live in a small 
house. I also have an elder brother who studies a 
business master in a big city called Bangalore. My 
family is very modest as we belong to the dalit 
community. In my village there were many people 
from my community who used to live in huts, but 
now thanks to the work done by FVF-RDT they 
have nicer and bigger houses. When I go home, 
usually on holidays, I have to help my mother 
with the household chores but during my free time 
I like hanging out with a friend who has a bicycle 
and lets me ride it for a while.

My life is very different at my school . Although 
we have a coeducation school , mixing boys and 
girls at the classrooms, we have separate hostels for 

boys and girls. The hostels that include a total of 12 
rooms are very specious and ventilated. Each room 
can accommodate 12 children . Every one of us have 
cot with matters, cupboard and wardrobe. We also 
have a big hall for study and another big hall for 
recreation where we have a TV, as well as a kitchen 
and a spacious dining hall . Each hostel has one 
warden, a male warden for the boy’s hostel and a 
female warden for the girl’s hostel . There is also a 
health organizer who takes care of health needs of 
children . 

During the week we get up every day at 5.30h. Before 
starting the classes, at 9.30h, we have time for doing 
morning exercises, study (usually 1 hour) and have 
breakfast. We finish classes around 5 o’clock and 
after that we have an hour for practicing sports and 
games and several hours for studying and doing our 
homework. At 10.00 o’clock we all go to sleep. 

During my free time I like very much reading and 
also doing magic tricks. I learnt to do magic tricks 
at school and we usually do performances during 
festivals and parties at the school . Another of my 
hobbies is cooking. I know how to prepare several 
dishes that I learnt from my mother. I am not yet 
very good at it, but I am learning very fast.

I am curious to know how Spanish people dress, 
especially women.

KAVITA SUSEELA

Hello!
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My name is C. Thippeswamy, and I am 16 
years old. I was born with deaf mute disability. 
I come from a village called Somalapuram. 
There I have my parents, an elder brother 
and a younger sister who is also deaf. My 
village is very far from my school , around 
120 kilometres away. Although it is very small 
and has no facilities I like it very much. I 
like going there, usually on holidays to visit 
my family. When I go to my village I help 
my parents to work at the lands as they both 
are cultural labourers. In my village, my 
family also have 2 oxes that help to work the 
lands. I like very much animals and specially 
oxes.

After completion of primary education, I 
joined in FVF-RDT High School for hearing 
impaired children at Bukkaraya where I 
am currently studying secondary education . 
Now I am in class 10. My school , which was 
inaugurated 5 years ago, is very beautiful and 
has many facilities such as an ear mould 
lab, an audiometric room, a computer lab, 
biology and physical science lab and a 
library. Opposite to our school we have a 
nice auditorium which is used for cultural 
activities and big meetings. We also have a 

nice playground to play different games like 
cricket, volleyball , basket ball , football etc. We 
are 255 children studying at the school , 135 
boys and 120 girls studying from 6 to 10th 
class. 

I am a good student. In fact, I have been 
honoured several times as the best student 
at the school . My favourite subject is social 
sciences. This is why in the future I would 
like to go to the university and became a 
social sciences teacher. During my free time I 
like studying, playing cricket and badminton . 

If it was possible, I would like to know which 
subjects children study at school in Spain . It 
also would be nice to have pictures to see how 
they look like. It would be great to be able to 
take some pictures with them.

My name is Triveni, aged 17 years. I am a deaf mute girl 
studying in 10th Class in FVF-RDT High School for Hearing 
Impaired Children . I come from a Village called Thimmapuram 
in Anantapur district. My father is called Ganganna and my 
mother Nagamma. They are both agricultural labourers. I also 
have a brother who is younger than me. 

I am a very sportive person and during my spare time I like 
playing cricket and other sports such as badminton or Javelin and 
discus throw. In fact, I took part several times in different school 
competitions at district level where I got several medals. I started 
practising sports in 2010, at FVF-RDT School , encouraged by a 
sports teacher. Besides, I also like acting. This is why I am one of 
the members of the theatre group in my school . Some other of 
my hobbies are watching TV and reading. My favourite subjects 
are Science and Maths. In the future I would like to be a teacher.

I would like to know which sports usually practice children in 
Spain and what kind of games they play.

THIPPESWAMY TRIVENI

Hello!Dear all ,
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My name is Naresh. I am 17 years 
old and I have speech and hearing 
problems. My family lives in 
Bukkaraya, the same village where 
is located the FVF-RDT school for 
hearing impaired children where I 
study. Before, I used to go to sleep to 
my house. This is the first year that 
I am staying at the school full time. 
As I am in 10th class this year I 
need to be much focussed and study 
a lot to pass the final exam at the 
end of the secondary education . This 
is why I decided to live at the school 
although my family is very close.  I 
don’t know yet what I want to study 
when I grow up, but I still have time 
to think about it and decide.

My father is called Narayanaswamy 
and my mother Subbalakshmi. They 
both work at the construction sector. 
My mother is bricklayer and my 
father cuts and shapes stones for 
construction of houses. In my family 
we are six members: my parents, 
one brother and two sisters who are 
elder than me and also myself, the 
youngest of all of them. One of my 
elder sisters, Lakshmidevi, is also deaf 
mute like me. She also completed her 
studies in FVF-RDT School and now 
she is studying intermediate level 
with the support of FVF-RDT. 

I like football , cricket and volleyball 
and I usually play with my 
friends. I also enjoy reading and 
cooking during my free time. When 
my mother is not at home, my 
sister and I use to cook together. 
This is how I learnt. I am such a 
nice cook. I know how to prepare 
delicious deserts. In addition, I like 
photography. One of my friends has 
a photography shop, and sometimes I 
go there and he shows me a bit how 
to use the camera. 

We have small hill near to our 
village and there is a temple on it. 
We celebrate a festival that lasts 5 
days during the months of February 
or March, depending on the year. 
These are sacred days. This is one of 
the famous festivals in our village. 
I like it very much as during these 
days we invite all my family and 
relatives and it is big holidays.

I would like to go to Spain and visit 
the country because Vicente Ferrer, the 
founder of FVF-RDT, was born there. 
It would be great to know how life 
is there.

NARESH

Namaste!!
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How are you? Let me introduce 
myself. My name is Majunath and I 
am 16 years old. My village is called 
R.Kottapalli and is located around 
100 kilometres away from the 
school in which I am studying. My 
hometown is beautiful and it is very 
well connected. When I go to my 
village I have to help my parents, 
who are agricultural labourers, 
working the lands, grazing the cattle 
and milking the caws but I still 
have some spare time to play cricket 
with my friends. I like very much 
to go time by time to my village to 
see my family and stay there for a 
while as my mother gets very happy. 
However, I also like living at the 
school because this way I have the 
chance to study. 

In our village farmers grow peanuts, 
millets. We celebrate village festivals 
such as Maremma and Dasara. Our 
parents buy new clothes for the 
festival and my mother cooks special 
dishes and sweets for us. 

In my family we are seven people. 
Besides, my father and my mother, 
called Chandrappa and Durgamma, 
I have 3 brothers and a sister.  I am 
the second of my siblings and I have 
a twin called Hemanda who is also 
deaf mute and studies 10th class at 
FVF-RDT School as me. Actually we 
go to the same class. Although we 
studied 1st and 2nd course in my 
village school , we joined FVF-RDT 
School for deaf children located at 
Kuderu village at 3rd course and 
since then we have been studying at 
FVF-RDT education centres.

My favourite subject is social sciences. 
In the future I would like to 
study social sciences and economy 
and become teacher. I like very 
much studying. I am one of the 
best students at my class and I 
usually get very good marks. If I 
study I can see that people around 
me have a greater respect for me 
despite being deaf mute, this is why 
I like so much studying. My parents, 
both illiterate, encourage me and 
my brother to study. They are very 
happy for the fact tat we continue 
studying. Most of the children of 
my age usually are obliged to work 
and have to drop their studies. I 
consider myself very lucky to have 
an education .

I am curious to know which sports 
people play in Spain and also which 
kind of jobs they have.

MAJUNATH

Hello guys!
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ACTIVITAT 1.1 FULL DE TREBALL
COM ES VIU A L’ÍNDIA RURAL?

✏ QUÈ ENS DIFERÈNCIA DE L’ÍNDIA RURAL?
Escriviu 3 coses que siguin diferents entre l’Índia rural i Espanya:

1

2

3

Escriviu 3 coses que siguin diferents entre l’alumnat de Bukkaraya 
Samudram i vosaltres:

1

2

3

✏ QUÈ COMPARTIM AMB L’ÍNDIA RURAL?
Escriviu 3 coses que comparteixin l’Índia rural i Espanya:

1

2

3

Escriviu 3 coses que compartiu amb l’alumnat de Bukkaraya 
Samudram:

1

2

3

Mireu atentament el 
material “Coneixent 
l’Índia rural” i el 
material que ha 
elaborat l’alumnat de 
l’institut per a 
estudiants amb 
discapacitat 
auditiva de Bukkaraya 
Samudram (Índia). A 
continuació, 
responeu les 
preguntes següents:
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FINALITAT
Identificar la vulneració dels drets 
humans en situacions quotidianes 
de l’Índia rural per detectar els 
principals motius de discriminació 
per sexe, casta i discapacitat.

TEMPORIZACIÓ
65 minuts

= 20 min. Exploració

+ 20 min. Introducció 

+ 20 min. Estructuració

+ 5 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

Es demana a l’alumnat que posi en una 
taula l’objecte més valuós que duguin 
a sobre ara mateix. Pot ser el mòbil, 
les ulleres de sol, el rellotge, una 
llibreta, etc. A continuació, es busca 
una característica que reuneixin 
només 3 o 4 persones (per exemple, 
les que portin ulleres, samarreta 
blava, de cabells negres, etc.) i se’ls 
demana que agafin tot el que vulguin 
de la taula. Es fa el mateix en dos o 
tres ocasions més, fins que la taula 
quedi buida.

> Diapositiva 1 del Power Point 

Quan es finalitza l’activitat es formula 
la pregunta: 

☞Tenim les mateixes oportunitats?

Es pregunta a les persones que han 
pogut escollir com s’han sentit, com 
ho han fet les que no, etc. També, es 
pregunta si pensen que hi ha alguna 
similitud amb la vida real, si pensen 
que hi ha alguna situació que generi 
desigualtat d’oportunitats a l’hora 
d’escollir. D’aquesta manera, s’explora 
sobre allò que l’alumnat sap que 
genera desigualtat.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 20 MIN

S’explica que quan hi ha desigualtats 
i les persones no tenen les mateixes 
oportunitats, se les està discriminant 
i que la discriminació suposa un atac 
als drets humans. 

> Diapositiva 2 del Power Point 

Es pregunta què és un dret humà, i 
entre tot el grup se’n consensua una 
definició. Es pot comparar la 
definició que han elaborat amb l’oficial 
de les Nacions Unides (diapositiva 2). A 
continuació, es demana a l’alumnat si 
coneix algun dret humà i se n’elabora 
una llista a la pissarra amb els drets 
que diguin.

> Diapositiva 3 del Power Point 

Per descobrir la resta de drets 
humans es duu a terme una activitat: 
es presenten diverses situacions de 
persones de l’Índia rural en què es 
produeix una vulneració d’algun dret 
humà, que han d’identificar. Es 
representa una situació davant de tota 
la classe a tall d’exemple (diapositiva 
3).

> Full de treball

L’alumnat treballa en grups de 2 o 3 
persones i analitza 3 situacions 
incloses en el full de treball.

A la pàgina següent hi ha una taula amb 
les situacions treballades i els drets 
humans vulnerats en cada situació. 
Com es pot comprovar, no en totes les 
situacions es produeixen vulneracions. 

Introducció ➤ 20 MIN

ACTIVITAT 1.2
TENIM LES MATEIXES 
OPORTUNITATS?
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SITUACIÓ HI HA VULNERACIÓ? DRETS HUMANS RELACIONATS

Ashok (nen)  
Té 11 anys i està fent l’últim curs de primària. L’any que ve no podrà 
continuar estudiant secundària perquè el seu pare no pot 
pagar-li’ls. Haurà de posar-se a treballar per ajudar la seva família. 

Sí 	☞ Dret a l’educació

Dilsa (noia)  
Té 15 anys i els seus pares han concertat el seu matrimoni amb un 
cosí de 19 anys del poble veí. Haurà de deixar d’estudiar.

Sí
	☞ Dret a poder escollir el matrimoni
	☞ Dret a l’educació

Kavita (noia) 
Té 16 anys. és muda, per aquest motiu la seva família no la porta a 
l’escola i es dedica a ajudar la seva mare en les tasques de la llar. 

Sí
	☞ Dret a l’educació
	☞ Dret a un nivell de vida adequat i a rebre ajuda per invalidesa

Satnam (home)  
Té 41 anys, treballa per a un home ric. És dàlit (abans anomenats 
“intocables” de forma pejorativa) i, a causa d’això, no pot aspirar a una 
feina millor. Ha de treballar moltes hores per poder tornar un crèdit. 

Sí
	☞ Dret a una feina digna
	☞ Drets universals, a no ser discriminat per casta

Anil (nen) 
Té 5 anys. Viu amb la seva tieta perquè els seus pares van morir, 
però la seva tieta és vídua i li costa molt poder assumir la seva 
manutenció. Haurà de posar-se a treballar molt aviat. 

Sí
	☞ Dret a un nivell de vida adequat i a rebre ajuda per viduïtat
	☞ Dret a l’educació

Sheeba (dona)  
Té 30 anys. És infermera i treballa en un hospital en una zona rural.
Té dos fills. Viu a 10 km de la feina i cada dia hi va en autobús. 

No 	☞ Dret a una feina

Tippeswammy (home) 
Té 35 anys. És el director de l’escola. Els infants i les seves famílies 
li tenen molt de respecte. Té una casa bastant gran. 

No
	☞ Dret a una feina
	☞ Dret a un habitatge digne

>> DINÀMICA >> 

Taula de situacions
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Es fa la posada en comú i, a mesura 
que es van dient els diferents drets 
humans que s’al·ludeixen en les 
situacions exposades, es va completant 
la llista a la pissarra. 

> Diapositiva 4 del Power Point

Un cop han acabat, es completa la 
llista amb l’ajuda del Power Point.

✏ En aquesta llista només apareixen 
els drets humans relacionats amb 
l’activitat, i s’han resumit perquè 
càpiguen a la diapositiva. Si es 
vol treballar amb el text complet, 
consulteu la fitxa tècnica.

✏ Per agilitzar la posada en comú es 
recomana no aturar-se grup per 
grup, sinó centrar-se en les sis 
situacions.

Si comparen les diferents situacions i 
es comprova que a l’Índia rural les 
persones que més discriminació 
pateixen són les dones, les persones 
de castes baixes o que estan fora del 
sistema de castes, com els dàlits, i les 
persones amb capacitats diferents. 
S’explica que durant el curs es 
treballarà sobre aquests tres eixos: 
dones, capacitats diferents i castes.

>> DINÀMICA ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

Estructuració ➤ 20 MIN Aplicació ➤ 5 MIN

> Diapositiva 8 del Power Point

Per concloure, s’acaba fent una analogia 
amb el context espanyol. Se’ls pot 
preguntar:

☞ Us heu sentit discriminats/des en 
alguna ocasió? 

☞ Heu viscut alguna situació en què 
s’hagi produït una vulneració dels 
drets humans? 

I després s’amplia la llista amb altres 
situacions de vulneració dels drets 
humans en el context espanyol.

Si s’està seguint l’itinerari a llarg 
termini, aquesta activitat es divideix 
en dues parts: una part es fa durant el 
primer curs i la segona part es fa durant 
el segon:

Curs 1 

Es fa únicament la dinàmica 
d’exploració del joc d’escollir un o 
diversos objectes que l’alumnat ha 
deixat a sobre la taula. Un cop acabat el 
joc, es pregunta a l’alumnat quines 
situacions pensen que generen 
desigualtat. Per contextualitzar-ho a 
l’Índia rural, s’utilitza una altra vegada 
el material de l’activitat “Com es viu 
a l’Índia?” per detectar situacions de 
desigualtat. 

Curs 2 

Es fa únicament la part dels drets 
humans. Aquest cop, s’introdueix el 
concepte de dret humà i es treballa 
a partir de la “taula de situacions”. 
S’acaba la dinàmica amb l’estructuració 
i l’aplicació.

MATERIAL
> Full de treball

1 full cada 3 persones 
2 models, la meitat dels grups en treballa 
un i la resta l’altre  
 
 
 
 

> Power Point

4 diapositives 
 
 
 

ACTIVITAT 1.2

ACTIVITAT 1.2
TENIM LES MATEIXES 
OPORTUNITATS?
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RESPOSTES
✏ Hi ha vulneració dels 

drets humans?

✏ Quins drets humans 
són?

Us presentem la situació de tres persones que viuen a l’Índia rural. 
Heu de valorar si en cada situació es produeix o no vulneració 
d’algun dret humà, i dir quin. 

SITUACIONS
La Dilsa

Noia de 15 anys

☞ Els seus pares han 
concertat el seu matrimoni 
amb un cosí de 19 anys del 
poble veí. Haurà de deixar 
d’estudiar.

En Satnam 

Home de 41 anys

☞ Treballa per a un home ric. 
És dàlit (abans 
anomenats “intocables” de 
forma pejorativa), per això 
no pot aspirar a una feina 
millor. Ha de treballar 
moltes hores per poder 
tornar un crèdit.

La Sheeba

Dona de 30 anys

☞ És infermera i treballa en 
un hospital en una zona 
rural. Té dos fills. Viu a 10 
km de la feina i cada dia hi 
va en autobús.

Sí Sí SíNo No No

ACTIVITAT 1.2

ACTIVITAT 1.2 FULL DE TREBALL 1
TENIM LES MATEIXES 
OPORTUNITATS?
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Us presentem la situació de tres persones que viuen a l’Índia rural. 
Heu de valorar si en cada situació es produeix o no vulneració 
d’algun dret humà, i dir quin. 

SITUACIONS

RESPOSTES
✏ Hi ha vulneració dels 

drets humans?

✏ Quins drets humans 
són?

La Kavita

Noia de 16 anys

☞ És muda i no pot parlar, 
per aquest motiu no va a 
l’escola i es dedica a ajudar 
la seva mare a casa.

Sí Sí SíNo No No

En Tippeswammy 

Home de 35 anys

☞ És el director de l’escola. 
Els infants i les seves 
famílies li tenen molt de 
respecte. Té una casa 
bastant gran.

L’Anil

Nen de 5 anys

☞ Viu amb la seva tieta perquè 
els seus pares van morir, 
però la seva tieta és vídua i 
li costa molt poder assumir 
la seva manutenció. Haurà 
de posar-se a treballar molt 
aviat.

ACTIVITAT 1.2  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 1.1   |   ACTIVITAT 2.1
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FINALITAT
Investigar com es distribueix la 
feina entre homes i dones per 
analitzar les desigualtats de 
gènere.

TEMPORIZACIÓ
50 minuts

= 10 min. Exploració

+ 20 min. Introducció 

+ 10 min. Estructuració

+ 10 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

> Diapositiva 1 del Power Point 

Es passen dues imatges d’una família 
espanyola i una família índia mentre 
sopen.  
Es formula la següent pregunta:  

☞ Perquè el sopar estigui a la taula... 
Qui fa què? 

Aquesta pregunta té una doble 
intenció: d’una banda, serveix per 
detectar el coneixement de l’alumnat 
de la feina que hi ha darrere de la 
quotidianitat d’una llar (per exemple: 
anar a comprar, cuinar, treballar per 
guanyar diners, etc.) i, de l’altra, ens 
permet detectar si l’alumnat reparteix 
la feina segons criteris de gènere. 

✏ Per recollir les respostes de 
l’alumnat pot anar bé recollir-les 
en dues columnes: una amb les 
tasques que es fan en una llar a 
Espanya i l’altra amb les tasques 
que es fan en una llar a l’Índia rural, 
i escriure l’assignació al costat.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 10 MIN

ACTIVITAT 2.1
QUI FA QUÈ

S’explica que per respondre a la 
pregunta de Qui fa què? farem una 
petita investigació per descobrir com 
es distribueix la feina en una família 
espanyola i en una família de l’Índia 
rural. Aquesta investigació ens 
permetrà veure les similituds i 
diferències de la situació de les dones 
en els dos contextos. 

> Full de treball 1 
Anàlisi del context espanyol 

Es començarà amb l’anàlisi del context 
propi, més proper, i després es farà 
el mateix amb el de l’Índia rural. 
En ambdós casos, l’alumnat haurà 
d’emplenar el full individualment, 
anotant la persona que fa cada tasca a 
casa seva: el pare, la mare, els fills/es, 
etc. A més, haurà d’indicar amb quina 
freqüència fan cada tasca, amb 
números: 0 (mai) i d’1 (poc) a 5 
(sempre).

✏ El full de treball inclou un exemple 
de com emplenar el qüestionari 
perquè quedi més clar. També 
s’explica en el Power Point:  
> Diapositiva 2 del Power Point 

> Full de treball 2 
Anàlisi del context indi 

> Fotografies quotidianes: impreses 
o projectades en Power Point

Per analitzar el context d’una família 
índia, l’alumnat podrà consultar les 
fotografies i el full de treball, que 
inclou una descripció de les tasques a 
l’Índia rural. 

✏ Les fotografies es poden projectar 
perquè tot el grup treballi alhora 
o imprimir-les perquè cada grup 
pugui treballar al seu ritme. Aquest 
qüestionari es pot emplenar en 
grups de 4 o 5 persones. 

✏ Un cop emplenat el qüestionari, 
es fa la suma numèrica de les 
columnes, i els resultats permetran 
comparar la implicació dels homes 
i les dones en les diferents tasques. 
Pot resultar interessant 
comparar-la amb les respostes de 
l’activitat d’exploració.

Introducció ➤ 20 MIN
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Si teniu més temps, en acabar la 
discussió en petits grups, cada grup 
pot elaborar un mural amb els seus 
resultats i conclusions per poder 
compartir-les amb la resta de la 
classe.  

Qüestionari a casa

Es pot animar l’alumnat a endur-se 
el qüestionari a casa, i emplenar-lo 
juntament amb tots els membres de la 
família.  

Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que feu del bloc 
“Gènere”, en acabar, es reparteix a 
l’alumnat el Diari de viatge. Conté unes 
preguntes que han de respondre de 
manera individual amb les seves 
impressions i reflexions sobre la 
situació de la dona a l’Índia rural. 
L’alumnat haurà de guardar aquest 
document, ja que el necessitarà per 
desenvolupar l’última activitat (5.2 
Com veig l’Índia rural?).

En petits grups, es fa un debat al voltant 
dels resultats obtinguts, i es responen les 
preguntes següents: 

☞	Penseu que la feina està distribuïda 
d’una manera equitativa segons les 
possibilitats de cada membre de la 
família?

☞	Quines diferències hi ha entre la 
situació de les dones a Espanya i a 
l’Índia rural?

☞	I quines similituds hi ha?

☞	En canviaríeu algun aspecte?

Un cop hagin respost les preguntes, 
es fa el debat amb tota la classe per 
comparar les opinions dels grups.  

Aplicació ➤ 10 MIN

Per finalitzar l’activitat ens centrarem 
en les accions que permeten canviar 
les desigualtats de gènere. 

Es recullen les propostes que s’hagin fet 
a partir de la pregunta En canviaríeu algun 
aspecte? i s’amplia la llista amb noves 
propostes que fomentin un repartiment 
més igualitari de la feina.

>> DINÀMICA

Estructuració ➤ 10 MIN

ACTIVIDAD 2.1
QUI FA QUÈ

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

 Discussió en petits grups

MATERIAL
> Full de treball 1 

Anàlisi del context espanyol

1 full per alumne/a 

> Full de treball 2 
Anàlisi context indi

1 full per cada grup de 4-5 persones 

> Full de suport de les tasques quotidianes

1 full per cada grup de 4-5 persones  
 

> Fotografies quotidianes

1 joc per cada grup de 4-5 persones 
o cap si es projecten en Power Point 
 

> Power Point

25 diapositives 
 
 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a 
per completar al final del bloc “Gènere”
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A l’espai en blanc, escriu els noms dels 
membres de la teva família, i després 
valora la freqüència amb què 
cadascú s’encarrega de fer les diverses 
tasques. Pots afegir més tasques a la 
llista si ho creus necessari.

La llista de tasques quotidianes d’una família espanyola 
s’ha obtingut de la Guia ‘Qui fa Què’ per aconseguir la 
igualtat a casa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

EXEMPLE 
A casa meva van a comprar el meu 
pare i la meva mare. La mare neteja 
la casa, el pare passa l’aspiradora, 
i nosaltres tres netegem la nostra 
habitació. La mare és la que fa les 
rentadores.

INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
Valora de 0 (mai) a 10 (sempre)

Anar a compra

Netejar

Rentar la roba

Parar taula

Pensar els menús

Cuinar

Netejar la cuina

Rentar els plats

Fer el llit

Mantenir la casa en ordre

Tasques de manteniment (bricolatge, etc.)

Treballar per guanyar diners

Gestions externes (bancs, encàrrecs, etc.)

Administració de la llar

Manteniment del cotxe

Acompanyar els fills/es a l’escola i recollir-los-en

Fer el seguiment mèdic dels fills/es

Ajudar els fills/es amb els deures

Comprar la roba dels fills/es

Altres:

FEINES QUOTIDIANES EN UNA 
FAMÍLIA ESPANYOLA 

ACTIVITAT 2.1 FULL DE TREBALL 1
QUI FA QUÈ A LA MEVA FAMÍLIA

Anar a comprar

5 5 0 0 0

Netejar

2 5 1 1 1

Rentar la roba

0 5 0 0 0

Parar taula

Pensar els menús

Limpiar la cocina

Cargar y vaciar el lavavajillas 

Hacer la cama

Mantener la casa en orden

Tareas de mantenimiento (bricolaje...)

Trabajar para ganar dinero

Gestiones externas (bancos, encargos...)

Administración de la casa

Arreglar el coche

Acompañar y recoger los hijos/as de la escuela

Hacer el seguimiento médico de los hijos/as

Ayudar a los hijo/as con los deberes

Comprar la ropa de los hijos/as

Otros:

Pa
pa

M
am

a

Jo
se Sa
n
dr

a

A
it
or
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QUI FA QUÈ EN UNA FAMÍLIA 
DE L’ÍNDIA RURAL

Mandala IGUALTAT INICI   |   MENÚ D’ACTIVITATS ACTIVIDAD 2.1  PÀG. 4

INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA  
Valora de 0 (mai) a 10 (sempre)

P
ar

e

M
ar

e

Fi
ll

s

Fi
ll

es

Anar a buscar aigua

Anar a buscar llenya

Anar a compra

Netejer la casa

Rentar la roba

Cuinar

Rentar els animals

Treballar per guanyar diners

Acompanyar els fills/es a l’escola i recollir-los-en

Cuidar dels fills/es

Anar a reunions de la comunitat

Mantenir la casa en ordre

Rentar els fills/es

Altres:

FEINES QUOTIDIANES EN UNA 
FAMÍLIA DE L’ÍNDIA RURAL

Valora amb quina freqüència cada 
integrant d’una família de l’Índia rural 
s’encarrega de fer les diferents tasques. 
Pots afegir més tasques a la llista si ho 
consideres necessari.

FOTOGRAFIES 
Quines tasques es fan a 
l’Índia rural? 
Qui les fa?
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ACTIVITAT 2.1 FULL DE SUPORT
QUI FA QUÈ: EL DIA A DIA D’UNA 
FAMÍLIA A L’ÍNDIA RURAL

AL MATÍ A LA TARDA 

Les dones són les primeres que es 
lleven entre les 5:30h i les 6:00 h.

☞ Endrecen la casa abans de marxar 
a treballar. 

☞ Primer van a buscar aigua del pou. 
És una tasca molt pesada, ja que 
cada dia necessiten uns 150 litres 
d’aigua, cosa que implica que, de 
vegades, han de fer dos viatges. 

☞ Després preparen l’esmorzar i el 
dinar per a tota la família. 

Els nens i nenes es lleven una mica 
més tard

☞ Es lleven sobre dos quarts de set 
del matí, per arribar a temps a les 
escoles de reforç de la Fundació*, de 
set a dos quarts de nou. 

☞ Normalment els germans i 
germanes grans són els 
encarregats d’acompanyar-los 
l’escola, encara que de seguida hi 
van sols. 

El pare es lleva a les 7:00 h.

☞ Es lleva amb el temps just per 
esmorzar i preparar les coses per 
anar a treballar.

En una família típica d’Andhra Pradesh 
treballen els dos, el pare i la mare

☞ Normalment treballen al camp o en 
la venda ambulant, o de vegades 
construint cases i carreteres.

☞ S’emporten a la feina una 
carmanyola amb el menjar que ha 
preparat la dona al matí per dinar 
fora. 

☞ Els nens i nenes dinen a l’escola 
quan són més petits, però després 
també s’han de portar el dinar de 
casa. 

La jornada laboral acaba a hores 
diferents

☞ Qui treballa al camp acostuma a 
plegar cap a les tres o les quatre 
de la tarda, mentre que a la 
construcció es plega a les cinc. 
Les persones que es dediquen a la 
venda ambulant pleguen més tard. 

☞ Els nens i nenes surten d’escola a 
dos quarts de quatre de la tarda, i 
alguns van a les escoles de reforç 
de la Fundació de quatre a sis.

☞ Els germans i germanes grans els 
recullen de l’escola i tornen a casa. 

☞ Si la mare està treballant, la filla 
gran va a buscar aigua.

Quan el pare i la mare tornen a casa de 
treballar encara tenen coses per fer

☞ Alimentar els animals i netejar-los, 
anar a comprar (si cal), etc. 

☞ La mare, a més, s’encarrega de 
rentar la roba (si cal), recollir llenya 
per cuinar i preparar el sopar. 

☞ Si han anat a l’escola, la mare 
també ajuda els nens i nenes amb 
les deures de l’escola. 

☞ El pare acostuma a passar la tarda 
amb els amics. 

☞ Després de sopar, la dona recull 
la cuina i posa els fills i les filles a 
dormir. 

☞ Van a dormir entre les vuit i les nou 
del vespre. 

* Les escoles de reforç de la Fundación Vicente 
Ferrer tenen com a objectiu que els nens i nenes 
de les comunitats més desafavorides puguin 
continuar els estudis i tinguin més oportunitats 
de futur. Hi van abans i després de l’escola 
pública per reforçar així la seva preparació.
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FINALITAT
Conèixer el grau d’escolarització 
de les nenes i la relació amb el seu 
futur per valorar la importància de 
l’educació com a motor de canvi.

TEMPORIZACIÓ
1 hora

= 10 min. Exploració

+ 25 min. Introducció 

+ 15 min. Estructuració

+ 10 min. Aplicació

+ Opcional: Adaptacions de la 
dinàmica

> Diapositiva 1 del Power Point 

Es projecta una imatge d’una nena 
europea que es pregunta 

☞	Què seré quan sigui gran?

Es demana a l’alumnat que pensin què 
dirien que serà aquesta nena quan 
sigui gran. També se’ls pot preguntar 
quina professió volen tenir ells/es. 
Després es passa una altra fotografia 
d’una nena índia i han de respondre a 
la mateixa pregunta. Després de tenir 
totes les respostes s’analitza si hi ha 
diferències o no entre les dues nenes, 
i per què. Aquesta activitat ens permet 
detectar el coneixement de l’alumnat, 
si són conscients o no de les 
diferències de context entre l’Índia 
rural i el nostre entorn. 

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 10 MIN

ACTIVITAT 2.2
QUÈ SERÉ QUAN SIGUI GRAN?

Se simula un debat entre els membres 
d’una família en què la filla gran vol 
continuar estudiant secundària. 

> Diapositiva 2 del Power Point 

Abans de començar es fa una 
contextualització i s’explica que l’Índia 
rural és una societat patriarcal, on 
l’opinió dels homes té més pes i que 
les dones no acostumen a tenir el 
mateix accés a l’educació o les feines 
més reconegudes. Es projecta la 
imatge d’una família índia i algunes 
dades relacionades amb l’educació.

Es formen grups de 5 o 6 persones i es 
reparteixen els rols d’una família índia 
(si el grup és de 5 persones, no es 
reparteix el rol de la germana petita). 
Cada grup fa el debat, i han d’arribar a 
prendre una decisió. És important ser 
fidel al propi rol i al context de l’Índia. 

> Full de treball Decisió 

✏ Quan el grup s’ha posat d’acord, 
escriu al full de treball els motius 
pels quals ha arribat a aquesta 
decisió. 

> Rols de la família 

 ☞ Lakshmidevi (filla): no vol 
casar-se, vol continuar estudiant. El 
seu somni és estudiar medicina. 

☞ Nagaraju (pare): vol que la seva filla 
deixi els estudis. L’educació ha de 
ser per als nois, i com que s’ha de 
casar d’aquí a poc, serà més útil a 
casa. 

☞ Ramadevi (mare): vol que la seva 
filla pugui continuar estudiant, però 
no s’atreveix a donar la seva opinió 
de por que el seu marit la renyi. 

☞ Sasi (germà gran): creu que la seva 
germana hauria d’estudiar per tenir 
més oportunitats, aconseguir una 
bona feina i no dependre d’un home 
com la seva mare.

☞ Bhanuja (àvia): creu que la seva 
néta ha de preparar-se per ser una 
bona esposa i mare i aprendre a 
fer les feines de casa. Estudiar no li 
servirà per a res.

☞ Aruna (germana petita): de gran vol 
ser mestra. Si la seva germana pot 
estudiar ara, ella també podrà quan 
arribi el moment. 

Introducció ➤ 25 MIN
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Quan tots els grups hagin acabat, es 
comparteix amb la resta de la classe 
la decisió de cada “família”. El més 
important és ressaltar els motius que 
han influït en la decisió, tant si el resultat 
és positiu com negatiu. Els motius es van 
apuntant a la pissarra. A continuació, ja 
fora del joc de rol, s’exposen les opinions 
personals davant d’aquesta situació.

Si es vol, es pot parlar del context 
espanyol i fer-ne una comparació. Es pot 
explicar que fa algun temps la situació 
era similar, però que ha anat canviant 
gràcies a la lluita de les dones per 
aconseguir la igualtat. Tot així, encara 
queda molt per fer.

Aplicació                 ➤ 10 MIN 

> Diapositiva 3 del Power Point 

Per acabar, es torna a projectar la 
imatge del principi i es recuperen les 
respostes inicials. S’analitza si ara 
respondrien el mateix que al principi, i 
es reflexiona sobre com canvia el futur 
de les nenes si poden acabar la seva 
educació.

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es realitza 
del bloc “Gènere”, en acabar-la es 
reparteix a l’alumnat el Diari de viatge. 
Conté unes preguntes que han de 
respondre de manera individual amb 
les seves impressions i reflexions 
sobre la situació de la dona a l’Índia 
rural. L’alumnat haurà de guardar 
aquest document, ja que el 
necessitarà per desenvolupar l’última 
activitat (5.2. Com veig l’Índia rural?).

>> DINÀMICA ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

Estructuració ➤ 10 MIN Diari de viatge

MATERIAL
> Rols de família

Rols dels 6 personatges de la 
família amb els seus arguments. 
1 joc per cada grup de 5 o 6 persones.

> Full de treball Decisió

Perquè cada grup escrigui 
la seva decisió final i els seus motius.  
1 joc per cada grup de 5 o 6 persones. 

> Power Point

5 diapositives 
 

> Diari de viatge 
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Gènere”
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ACTIVITAT 2.2 FULL DE ROLS
QUÈ SERÉ QUAN SIGUI GRAN?: ROLS DE LA FAMÍLIA

ETS LA LAKSHMIDEVI, LA FILLA

ETS EN SASI, EL GERMÀ GRAN

ETS EN NAGARAJU, EL PARE

ETS LA BHANUJA, L’ÀVIA

ETS LA RAMADEVI, LA MARE

ETS L’ARUNA, LA GERMANA PETITA

Vols estudiar medicina 

☞ Vols continuar estudiant secundària, perquè 
vols estudiar medicina. 

☞ No vols haver de dependre de ningú i 
vols tenir una feina quan siguis gran.

☞ No vols casar-te si això implica deixar 
els estudis i no poder treballar.

Creus que la teva germana hauria de continuar 
amb els estudis 

☞ Penses que la teva germana hauria de continuar 
estudiant per tenir més oportunitats. 

☞ Penses que si estudia, podrà aconseguir 
una bona feina i això li permetrà no 
dependre de cap home.

☞ Penses que els temps estan canviant i les 
dones tenen tant dret a estudiar com els 
homes.

Vols que la teva filla deixi els estudis 

☞ Penses que la teva opinió és la més important de la 
família, ja que ets el pare i ets el responsable de tots els 
membres de la família. 

☞ Penses que l’educació és només per als nois; ho 
demostra el fet que a les classes de secundària 
gairebé no hi ha noies. 

☞ La teva filla s’haurà de casar d’aquí a poc, 
i, per tant, és més útil que es quedi a casa i 
aprengui a fer les feines de casa.

Penses que la teva néta no ha d’estudiar 

☞ Penses que la teva néta ha de preparar-se per ser una 
bona esposa i mare, i que ha d’aprendre a fer les feines de 
casa, ajudant a casa, etc. 

☞ Penses que estudiar no li servirà per a 
res, perquè quan es casi estarà a casa 
cuidant la seva família.

☞ Penses que tota la gent de la comunitat 
mirarà malament la família si una noia 
estudia secundària.

Vols que la teva filla pugui continuar estudiant 

☞ Vols que la teva filla faci el que ella vulgui i sigui feliç.

☞ Penses que la teva filla és molt valenta i dónes 
suport la seva decisió. 

☞ No t’atreveixes a donar la teva opinió 
de por que el teu marit et renyi.

Vols que la teva germana estudiï 

☞ A tu també t’agrada estudiar i quan siguis gran vols ser 
mestra.

☞ Vols que permetin estudiar a la teva 
germana per poder fer-ho tu també quan 
arribi el moment.
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GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

ACTIVITAT 2.2 FULL DE TREBALL
QUÈ SERÉ QUAN SIGUI GRAN?: DECISIÓ

ACTIVITAT 2.2  |   INICI ACTIVITAT   |  ACTIVITAT 2.1  |   ACTIVITAT 2.3
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GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

La Lakshmidevi continuarà els estudis de 
secundària? 

DECISIÓ:

MOTIUS:

ACTIVITAT 2.2

ACTIVITAT 2.2 FULL DE TREBALL
QUÈ SERÉ QUAN SIGUI GRAN?: DECISIÓ
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FINALITAT
Conèixer rituals culturals com 
el matrimoni i el paper de les 
núvies en els casaments indis 
per prendre consciència de les 
diferències culturals.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 10 min. Exploració

+ 25 min. Introducció 

+ 15 min. Estructuració

+ 10 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

> Post-it

Es reparteix un post-it per persona i 
se’ls demana que escriguin la primera 
paraula que els vingui al cap quan els 
diuen la paraula “casament”. 
Després que l’hagin escrit es pengen 
els post-its en un mural, i es veu 
quines paraules o expressions han 
sortit. Segurament sortiran paraules 
com amor, ritual, feliç, per sempre, 
fills, etc. Segurament seran paraules 
relacionades amb la concepció 
occidental del casament.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 10 MIN Estructuració                  ➤ 15 MIN

ACTIVITAT 2.3
PER SEMPRE?

> Diapositiva 1 del Power Point

A continuació s’explica a l’alumnat que 
s’ha fet la mateixa pregunta a noies i 
nois indis, i que coneixerem les seves 
respostes. 

✏ Amb cada resposta es pot treballar 
un element dels casaments indis, hi 
ha algunes respostes que 
ofereixen una visió més positiva 
i n’hi ha de més negatives, amb 
la intenció d’oferir una visió més 
complexa. 

Introducció  ➤ 25 MIN

Amor Festa

Visca els nuvis!

Família

Ritual

Purna ♀ Dot
Antigament la família de la núvia pagava 
uns diners, anomenats “dot”, a la família 
del nuvi per concertar el matrimoni. Avui 
és una pràctica prohibida, però es continua 
fent com abans.

Dasarath ♂ Celebració
Pot durar diversos dies: se celebra una 
festa de compromís, una altra festa de 
dones amb ritual d’henna per preparar 
la núvia i un ritual del bon auguri en què 
s’aplica sàndal i cúrcuma a la cara dels 
nuvis. El dia del casament el nuvi circula 
pel carrer a cavall o en carruatge. Els 
nuvis es reuneixen, la gent balla i cap a 
mitjanit se celebra el casament religiós.

Indhira ♀ Abandonament de la família
Un cop casades, les dones passen a 
dependre de la família del marit. Si 
el marit mor, de vegades la família la 
repudia i pot ser que acabi pidolant.

Tippeswammy ♂  
Matrimoni concertat
El 80% dels casaments a l’índia són 
matrimonis concertats. Són les famílies 
les encarregades de concertar (és a 
dir, d’arreglar mitjançant un acord) els 
matrimonis dels seus fills i filles.

Aruna ♀ Matrimoni concertat
Els pares de l’home busquen una noia 
que sigui de la mateixa casta i que hagi 
crescut en un entorn similar, perquè 
ella anirà a viure a casa seva. Els pares 
d’ella busquen un home amb feina i 
que pugui mantenir-la econòmicament. 
També es tenen en compte qüestions 
econòmiques i de posició social.

Sheeba ♀ Matrimoni infantil
A l’Índia rural hi ha un 56% de casos 
de matrimoni precoç i un 29% a l’àrea 
urbana. El 68% de les dones índies són 
mares per primera vegada entre els 15 
i 19 anys. 

ELEMENTS PER 
TREBALLAR EN LES 

RESPOSTES

Se celebra un debat sobre els casaments i les diferències que 
hi ha entre els d’aquí i els de l’Índia.

✏ Si entre l’alumnat hi ha algú que conegui de situacions com 
l’índia, pot ser interessant escoltar la seva opinió. 

Pot ser útil per al debat comparar si a occident escollim 
realment la persona amb qui ens casem, i reflexionar sobre el 
paper que té l’entorn a l’hora de triar parella.

> Diapositiva 3 del Power Point + Fitxa tècnica de Gènere

A continuació s’expliquen les accions que s’estan impulsant des 
de la Fundación Vicente Ferrer per afavorir l’apoderament de 
les dones en relació amb el matrimoni.
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> Full de premisses

L’activitat s’acaba amb un joc 
d’elaboració d’històries de casaments 
índis. Es distribueix la classe en 6 grups, 
i a cada grup se li reparteix una premis-
sa; alguns grups tenen una premissa 
repetida. 

> Full de treball Joc de casaments

> Diapositiva 4 del Power Point

A partir de la premissa que els ha tocat, 
cada grup ha d’inventar-se una història 
d’un casament escollint quines 
persones es casarien d’entre una elecció 
de personatges. En el full de treball hi 
haurà una silueta en blanc, per deixar 
entendre que, a part dels personatges 
del full de treball, l’alumnat pot incloure 
els personatges que vulgui. 

A la taula següent s’ofereixen unes 
orientacions sobre com poden influir 
les premisses a l’hora de configurar la 
història. Aquestes orientacions són per 
oferir idees a l’alumnat si no saben com 
inventar-se la història, però cal tenir en 
compte que són només orientacions, és 
a dir, que no tenen perquè ser aquestes 
concretament; l’alumnat pot tenir altres 
idees i també ser correctes. 

>> DINÀMICA

Aplicació ➤ 10 MIN

Es pot completar l’aplicació, i 
representar la història del casament 
de forma més teatralitzada. Es pot 
obtenir més informació de les 
celebracions a l’Índia en aquest vincle 
al tema “La família” del programa 
School to School1.

Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es fa del 
bloc “Gènere”, en acabar-la es 
reparteix a l’alumnat el Diari de viatge. 
Conté unes preguntes que han de 
respondre de manera individual amb 
les seves impressions i reflexions 
sobre la situació de la dona a l’Índia 
rural. L’alumnat haurà de guardar 
aquest document, ja que el necessitarà 
per desenvolupar l’última activitat (5.2 
Com veig l’Índia rural?).

1  School to School: programa d’intercanvi cultural 
entre escoles d’Espanya i l’Índia. Més informació a  
www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

Teatralització

MATERIAL
> Post-It

Un per alumne/a 
 

> Full de treball 
Joc de casaments

1 full per cada grup de 5 o 6 persones 

> Full de premisses 
Joc de casaments

Es retalla i es reparteix una premissa 
a cada grup de 5 o 6 persones 
 

> Power Point

11 diapositives 
 
 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Gènere”

  |   INICI ACTIVITAT   |  ACTIVITAT 2.2  |  ACTIVITAT 3.1 ACTIVITAT 2.3

ACTIVITAT 2.3
PER SEMPRE?
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 ACTIVITAT 2.3 FULL DE TREBALL
QUI ES CASA AMB QUI? 

♂ HOMES ♀ DONES ⚐ PREMISSA

✏ HISTÒRIA

1 HOME DE 50 ANYS 
Vidu. Treballa al camp. 

2 HOME DE 24 ANYS 
Estudia a la universitat. Viu a la ciutat. 

3 NOI DE 17 ANYS 
Dàlit. Germà gran. Ha de 
treballar per ajudar la família 
econòmicament. 

4 HOME DE 20 ANYS
Germà petit. Treballa a la 
construcció. 

5 NOI DE 15 ANYS

Estudia secundària.

6 HOME DE 20 ANYS

És el germà més petit d’una 

família de comerciants. Treballa 

en el negoci familiar.

7 ...?

1 DONA DE 30 ANYS
Vídua. És venedora ambulant. 

2 DONA DE 22 ANYS
Estudia a la universitat.  Viu a la ciutat.

3 NOIA DE 13 ANYS
Dàlit. No ha estudiat. Treballa 

per estalviar per pagar el dot.

4 DONA DE 22 ANYS
Dàlit. La més gran 6 germans. 
Ajuda la seva mare a casa.

5 NOIA DE 16 ANYS
El seu pare té una petita parcel·la de terra que els permet viure modestament.

6 NOIA DE 13 ANYS
Estudia secundària. 

7 DONA DE 20 ANYS
Pertany a una família de 

comerciants. Ajuda la seva mare 

a casa. 

8 ...?
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 ACTIVITAT 2.3 FULL DE PREMISSES
QUI ES CASA AMB QUI?: PREMISSES

QUI ES CASA AMB QUI?

QUI ES CASA AMB QUI?

QUI ES CASA AMB QUI?

QUI ES CASA AMB QUI?

QUI ES CASA AMB QUI?

QUI ES CASA AMB QUI?

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ A LA VOSTRA HISTÒRIA EL 
SANGHAM1 HA DE TENIR UN 
PAPER MOLT IMPORTANT.
1Associacions de 15 a 20 dones que es reuneixen per 
donar-se suport i fomentar el seu lideratge.

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ LA VOSTRA HISTÒRIA TRANSCORRE EN 
EL CONTEXT DE L’ÍNDIA RURAL, ON LA 
TRADICIÓ TÉ UN PES MOLT IMPORTANT. 

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ A LA VOSTRA HISTÒRIA LA NÚVIA 
VOL ESTUDIAR I ACABAR ELS 
ESTUDIS ABANS DE CASAR-SE.

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ LA VOSTRA HISTÒRIA TÉ UN FINAL 
FELIÇ; ÉS A DIR, NO HI HA NI 
AGRESSIONS NI DISCRIMINACIONS.

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ LA VOSTRA HISTÒRIA TRANSCORRE 
EN EL CONTEXT DE L’ÍNDIA URBANA, 
EN FAMÍLIES QUE JA NO ES 
REGEIXEN TANT PER LA TRADICIÓ.

Aquesta és la vostra premissa per elaborar la 
història d’un casament indi:

☞ LA VOSTRA HISTÒRIA TRANSCORRE 
A EUROPA, EN UNA FAMÍLIA 
ÍNDIA EN QUÈ LA TRADICIÓ TÉ 
UN PES MOLT IMPORTANT.

ACTIVITAT 2.3  |   INICI ACTIVITAT   |  ACTIVITAT 2.2  |  ACTIVITAT 3.1
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FINALITAT
Ser conscient de com actua cada 
persona davant la diferència 
per minimitzar les situacions de 
discriminació en el nostre entorn.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 5 min. Exploració

+ 20 min. Introducció 

+ 20 min. Estructuració

+ 15 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

Es formula a l’alumnat 
la pregunta “Què és una 
persona amb capacitats 
diferents?” per veure si 
coneixen el concepte, i, 
si no el coneixen, servirà 
per explorar què els 
suggereix.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 5 MIN

ACTIVITAT 3.1
POSES ETIQUETES?

> Targetes amb les 
situacions i rols

> Full de treball 
Preparació de rols

> Full de treball  
Persona observadora

S’introdueix el concepte de 
capacitats diferents (mireu la 
fitxa tècnica), i s’explica que 
es realitzarà un joc de rol en 
què es representaran diverses 
actituds davant les persones 
amb capacitats diferents. 

La classe es divideix en quatre 
grups: en cada grup hi ha 2 
persones amb el rol d’observadors. 
La resta del grup es dividirà en 
dos: subgrup A i subgrup B. A cada 
grup se li presenta una situació i 
cada subgrup defensa una posició 
contraposada: els del subgrup A 
aposten per la integració, i els del 
grup B per la discriminació. Les 
persones observadores anoten les 
reaccions i arguments que exposen 
els companys/es.

A cada grup se li assigna una 
situació:

Situació 1 
Selecció de personal. Han 
d’escollir un lloc d’informàtic, 
decidint entre una persona sorda i 
una que no ho és. 

Situació 2 
Parc d’atraccions. Han guanyat 5 
entrades però en el grup d’amics 
són 6. Han d’escollir qui es queda 
sense entrada, tenint en compte 
que a la colla hi ha una amiga 
invident. 

Situació 3 
Festa major. Han d’escollir qui 
puja al cotxe per anar a la festa 
major del poble veí, tenint en 
compte que hi ha una persona que 
va en cadira de rodes i que no hi 
ha places per a tot el grup. 

Situació 4 
Equip de futbol. Falta una persona 
per completar l’equip de futbol. 
Han d’escollir qui forma part de 
l’equip de la classe, decidint si 
conviden o no un noi amb 
síndrome de Down. 

Cada subgrup té 5 minuts per 
preparar els arguments del seu 
rol, amb l’ajuda del full de treball. 
Un cop elaborats els arguments, 
han de representar la situació i 
tenen 10 minuts per arribar a una 
conclusió. 

✏ En el full de distribució de 
rols s’inclouen un parell 
d’arguments per facilitar la 
dinàmica. En funció de les 
característiques del grup, es 
pot treballar sense aquests 
exemples. En aquest cas, es 
reparteixen els subgrups A i B 
oralment.

Les persones observadores han de 
fixar-se sobretot en els prejudicis 
que fomenten la discriminació i en 
les actituds que potencien la 
integració. El seu paper 
d’observadors pot començar des 
del moment que cada grup es 
prepara els rols.

✏ En cas que el grup sigui molt 
nombrós, es pot dividir en més 
de 4 grups i repartir les 4 
situacions que es plantegen a 
més d’un grup.

Introducció  ➤ 25 MIN

 |   ACTIVITAT 2.3   |   ACTIVITAT 3.2
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> Full de treball 
Poses etiquetes?

Es formula a l’alumnat la pregunta:

 Poses etiquetes?

L’objectiu és que reflexionin sobre si 
a la seva vida s’han trobat en alguna 
situació en què s’hagi jutjat una 
persona a partir d’un prejudici i no 
per les seves qualitats com a persona. 
Se’ls anima també que pensin com 
hauria d’haver-se desenvolupat la 
situació si no hi hagués entrat en joc el 
prejudici. 

Es conclou l’activitat amb la reflexió 
que convivim amb la diversitat, i que 
la diferència no ha de ser motiu de 
discriminació. És més, l’heterogeneïtat 
genera creativitat per la necessitat de 
buscar noves formes de cooperació 
des de valors com el respecte i dret a 
la diferència.

Cada grup exposa la situació que ha 
representat i la conclusió a què han 
arribat. Es pot analitzar si la solució 
que han pres és més o menys inclu-
siva. Per exemple, en la situació del 
parc d’atraccions, el millor seria que 
hi anés tota la colla i que paguessin 
l’entrada que els falta entre tots/es. A 
mesura que cada grup va comentant 
les seves conclusions, es poden fer 
propostes i buscar una solució 
inclusiva per a cada situació. 

La persona observadora complementa 
l’explicació del grup amb les seves 
observacions, i recalca les actituds 
positives (d’integració) o les negatives 
(de discriminació) que hagi observat. 
En aquest punt és important fer la 
reflexió que, a l’hora de valorar les 
persones, no s’ha de fer partint d’un 
prejudici, sinó en funció de les seves 
habilitats com a persona.

>> DINÀMICA

Aplicació ➤ 15 MINEstructuració ➤ 20 MIN Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es fa del 
bloc “Capacitats diferents”, en 
acabar-la, es reparteix a l’alumnat el 
Diari de viatge. Conté unes 
preguntes que han de respondre de 
forma individual amb les seves 
impressions i reflexions sobre la 
situació de les persones amb 
capacitats diferents a l’Índia rural. 
L’alumnat haurà de guardar aquest 
document, ja que el necessitarà per 
desenvolupar l’última activitat (5.2 
Com veig l’Índia rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 2.3   |   ACTIVITAT 3.2

MATERIAL
> Targetes amb les situacions i rols

Una còpia per grup de 
treball, cada grup té una 
situació diferent 

> Full de treball Preparació de rols

Dos per grup de treball (vuit en total) 
 
 

> Full de treball Persona observadora

Dos per grup de treball (vuit en total) 
 
 

> Full de treball Poses etiquetes

Una còpia per persona 
 
 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. Per completar al 
final del bloc “Capacitats diferents” 
 
 
 

ACTIVITAT 3.1
POSES ETIQUETES?
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ACTIVITAT 3.1 FULL DE SITUACIÓ I ROLS 1
POSES ETIQUETES? 

SITUACIÓ 1: SELECCIÓ DE PERSONAL ROL EN LA SELECCIÓ DE PERSONAL

Sou els 
responsables de 
recursos humans 
d’una gran 
empresa. 

Heu de contractar 
una persona per 
ocupar el càrrec 
d’informàtic/a, i hi 
ha dos currículums 
finalistes. 

Qui es quedarà amb 
el lloc?

A FAVOR D’EN   
JOAN MARTÍNEZ 

Penseu que la persona que millor compleix 
el perfil és en Joan Martínez, té millor 
formació i més experiència laboral.

Penseu que la seva discapacitat auditiva no 
suposa un problema per ocupar el càrrec.

A

A FAVOR D’EN   
PERE FERNÁNDEZ

Penseu que la persona que millor 
compleix el perfil és en Pere Fernández.

Penseu que la discapacitat de l’altre 
candidat pot ser un problema per ocupar 
el càrrec.

B

	☞ Nom i cognoms 
Joan Martínez

	☞ Dades personals 
30 anys 
Persona amb discapacitat auditiva

	☞ Formació acadèmica 
Grau en Enginyeria Informàtica. 
Màster Universitari en Investigació 
i Innovació en Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions

	☞ Experiència laboral 
Ha treballat dos anys d’informàtic en una 
empresa de telecomunicacions

	☞ Altres dades d’interès 
Llenguatge de signes. 
Llengua materna: castellà (nivell alt 
escrit i capacitat per llegir els llavis en 
aquest idioma). 
Idiomes complementaris: anglès nivell 
First Certificate

	☞ Nom i cognoms 
Pere Fernández 

	☞ Dades personals 
28 anys 
 

	☞ Formació acadèmica 
Grau en Enginyeria Informàtica 
 
 

	☞ Experiència laboral 
Ha treballat 6 mesos de becari en una 
empresa de tecnologia

	☞ Altres dades d’interès 
Llengua materna: castellà. 
Idiomes complementaris: anglès nivell 
First Certificate 
 
 

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 2.3   |   ACTIVITAT 3.2
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SITUACIÓ 2: PARC D’ATRACCIONS ROL EN EL REPARTIMENT D’ENTRADES

Sou un grup 
d’amics. Heu 
participat en 
un sorteig i heu 
guanyat entrades 
per a un parc 
d’atraccions.

Us regalen 5 
entrades però 
a la colla sou 6 
persones.

Qui es quedarà 
sense entrada?

A FAVOR QUE L’ANNA 
ES QUEDI AMB UNA ENTRADA 

Penseu que l’Anna té el mateix dret que la 
resta del grup a anar al parc d’atraccions.

L’Anna hauria de quedar-se amb una 
entrada.

A

A FAVOR QUE L’ANNA 
ES QUEDI ENTRADA

Penseu que un parc d’atraccions no es 
gaudeix de la mateixa manera amb una 
discapacitat visual. 

L’Anna hauria de quedar-se sense entrada.

B

	☞ En Francesc 
Li van les emocions fortes. Fa molt 
temps que no va a cap parc d’atraccions. 
 
 

	☞ La Sandra 
Li agraden molt les cadires voladores. 
Té un examen dilluns. 
 
 
 

	☞ La Marta 
Li agrada molt l’atracció del vaixell 
pirata. 
Els seus pares no tenen gaires diners, i 
fa molt que no va a cap parc d’atraccions 
perquè és molt car. 

	☞ En Sergi 
Li agrada molt estar amb els seus amics 
i amigues. 
Li agrada anar a la muntanya i fer 
excursions. 
Hi ha algunes atraccions que li fan una 
mica de por. 

	☞ L’Anna 
Li agraden molts els parcs d’atraccions. 
Li agrada la música. 
És invident i es desplaça amb l’ajuda 
d’un gos guia. 

	☞ En Kevin 
Fa poc que ha arribat a Espanya i no ha 
estat mai en aquest parc d’atraccions. 
Té ganes de descobrir llocs nous. 
 

ACTIVITAT 3.1 FULL DE SITUACIÓ I ROLS 2
POSES ETIQUETES? 
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SITUACIÓ 3: FESTA MAJOR ROL EN LA DISTRIBUCIÓ DE PLACES DE COTXE

Aquesta nit se celebra la festa major 
al poble del costat del vostre. 

Hi anireu amb cotxe i només hi ha 3 
places lliures. Les persones que hi 
voleu anar sou quatre, una de les quals, 
l’Andreu, va en cadira de rodes.

L’alternativa és anar-hi en autobús o 
buscar un altre mitjà de transport. 

 Qui es quedarà fora del cotxe?

 
 
 
 

A FAVOR QUE L’ANDREU 
VAGI AL COTXE 

Penseu que l’Andreu té prioritat a l’hora d’anar en cotxe. 

A l’Andreu li pot resultar més complicat desplaçar-se sol i 
buscar alternatives.

A

A FAVOR QUE L’ANDREU 
ES QUEDI FORA DEL COTXE

Penseu que no es pot anar en cadira de rodes a un ball de 
festa major.

L’Andreu hauria de quedar-se a casa perquè no podrà 
ballar i no s’ho passarà bé.

B

ACTIVITAT 3.1 FULL DE SITUACIÓ I ROLS 3
POSES ETIQUETES? 
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SITUACIÓ 4: EQUIP DE FUTBOL ROL EN LA CONFIGURACIÓ DE EL EQUIP

Esteu formant un equip 
de futbol amb la classe.

Us falta només una 
persona per completar 
l’equip, i dubteu entre 
dues persones: en 
Lluís i en Ferran. 

 Qui formarà part de 
l’equip de futbol?

A FAVOR QUE EN LLUÍS 
FORMI PART DE L’EQUIP 

Penseu que en Lluís seria un bon jugador per a l’equip. 

Esteu molt acostumats a jugar junts. 

A

A FAVOR QUE EN FERRAN 
FORMI PART DE L’EQUIP

Penseu que en cap equip hi ha un jugador amb síndrome de Down. 

Per no ser diferents, el millor seria quedar-se amb en Ferran. 

B

EN LLUÍS
	☞ Li agrada molt 

jugar a futbol. 

	☞ A l’hora del pati 
sempre jugueu junts.

	☞ Té síndrome 
de Down.

	☞ Té molta 
disponibilitat per 
als entrenaments.

EN FERRAN
	☞ Li agrada molt la 

música i en les 
estones lliures 
toca el piano.

	☞ No és gaire 
bon jugador.

	☞ És molt amic 
de tots.

ACTIVITAT 3.1 FULL DE SITUACIÓ I ROLS 4
POSES ETIQUETES? 
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www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


Mandala IGUALTAT INICI   |   MENÚ D’ACTIVITATS ACTIVITAT 3.1  PÀG. 7

SITUACIÓ

POSICIÓ PER DEFENSAR

ARGUMENTS

Escriu tres o quatre arguments que us ajudin a defensar la vostra posició durant la representació.

PREPARACIÓ DEL ROLS

ACTIVITAT 3.1 FULL DE TREBALL 1
POSES ETIQUETES? 
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PERSONA OBSERVADORA

El teu paper 
consisteix a 
observar i anotar 
els comentaris 
dels teus 
companys/es.

Hauràs de 
fixar-te sobretot 
en dos aspectes:

ETIQUETES O PREJUDICIS 
que fomenten la discriminació de les 
persones amb capacitats diferents

ACTITUDS POSITIVES 
que afavoreixen la integració de les 
persones amb capacitats diferents

ALTRES OBSERVACIONS D’INETRÈS1 2

ACTIVITAT 3.1 FULL DE TREBALL 2
POSES ETIQUETES? 
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Individualment, pensa en una 
situació en què s’hagi jutjat una 
persona per un prejudici i no per les 
seves qualitats com a persona.

Pot ser una situació que hagis 
viscut tu personalment, que hagis 
presenciat o que t’hagin comentat.

QUIN PREJUDICI HI HA ENTRAT EN JOC? PODRIA HAVER-SE RESOLT LA SITUACIÓ D’UNA MANERA 
MÉS RESPECTUOSA? COM?

POSES ETIQUETES?

ACTIVITAT 3.1 FULL DE TREBALL 3
POSES ETIQUETES? 
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FINALITAT
Simular què implica tenir una 
discapacitat amb la intenció 
de facilitar l’empatia cap a les 
persones amb capacitats diferents.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 30 min. Exploració

+ 15 min. Introducció i estructuració

+ 15 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

DINÀMICA  >>

ACTIVITAT 3.2
COM HO ACONSEGUEIXO?

En aquesta activitat es pretén que l’alumnat 
visqui de primera mà com seria anar a classe 
si es tingués alguna 
discapacitat. L’alumnat ha de represen-
tar alguna de les simulacions següents. 

✏ Es pot dividir la classe en tres grups 
perquè cada grup experimenti una de les 
situacions, o bé que tota la classe faci les 
tres simulacions.

Simulació 1 
Arribar a la pròxima classe simulant una 
discapacitat visual. Per parelles, una persona 
s’embena els ulls i l’altra ha de guiar-la. En 
aquest cas, imaginarem que han de canviar 
de classe i anar a una altra aula; per 
exemple, és l’hora d’educació física i han 
d’anar al gimnàs. 

Simulació 2 
Seguir una classe simulant una discapacitat 
auditiva. El professor o professora 
presenta un tema recolzant-se amb 
l’explicació i la projecció d’un vídeo. Per 
presentar-lo, el professor/a no ha de 
pronunciar cap so i el vídeo ha de veure’s 
sense veu. A continuació, s’ha de convidar 
l’alumnat que formuli alguna pregunta, 
però sense poder parlar. Per a la simulació 
d’aquesta activitat es pot projectar algun 
vídeo de la Fundación Vicente Ferrer. 

Simulació 3 
Desplaçar-se per l’institut simulant una 
discapacitat motora. L’alumnat ha de 
recórrer l’institut com si anés en cadira de 
rodes. Aquesta discapacitat es pot 
representar de la següent manera: en 
parelles, una persona se seu en una cadira 
que tingui rodes i l’altra ha d’arrossegar-la. 
Aquesta simulació pot ser complicada de dur 
a terme, i queda subjecta a les possibilitats de 
cada centre. En cas que no es pugui fer amb 
les cadires de rodes, proposem la següent 
adaptació: es col·loca l’alumnat al final de 
la classe i a sobre la taula del professor/a 
posem un telèfon mòbil sonant. Se’ls diu que 
imaginin que no poden moure les cames i 
que han d’anar a agafar el telèfon, i després 
tornar al seu lloc.

Exploració  ➤ 30 MIN

Un cop s’hagin fet les activitats de simulació, 
es reuneix l’alumnat a l’aula i es fa un petit 
debat sobre com s’han sentit. Les preguntes 
que poden orientar el debat són: Com ens hem 
sentit? Quines dificultats hem tingut? Com les 
hem superat?

En aquest punt, podem aprofitar per explicar 
a l’alumnat que aquestes simulacions 
suposen el dia a dia de moltes persones. 
També, podem explicar les dificultats que 
suposen el fet d’aconseguir una cadira de 
rodes (perquè són molt cares, tant per a les 
comunitats desafavorides de l’Índia rural com 
per a molta gent a Espanya), o la problemàtica 
que hi ha respecte les barreres arquitectòniques 
que impedeixen a les persones que van en 
cadira de rodes moure’s amb facilitat. 

Introducció / Estructuració  ➤ 15 MIN
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MATERIAL
> Mocadors per embenar els ulls

Un per parella 
 

> Cadires amb rodes

Tipus de despatx. 
Una per parella 

> Vídeo sobre l’Índia

De la Fundación Vicente Ferrer 
 

> Conte El cassó d’en Lorenzo

 
 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Capacitats diferents”

> Conte: El cassó d’en Lorenzo

L’activitat acaba amb la projecció d’un 
conte. Aquest conte explica què implica 
tenir una discapacitat, els obstacles que 
cal superar, com es comporten les altres 
persones davant d’una persona amb 
capacitats diferents, etc. Aquest conte 
permet relacionar els continguts que 
s’han treballat durant el 
desenvolupament en aquesta activitat i 
en l’activitat “Poses etiquetes?”

>> DINÀMICA

Aplicació ➤ 10 MIN Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es fa del 
bloc “Capacitats diferents”, en 
acabar-la es reparteix el “Diari de 
viatge”. Conté unes preguntes que 
l’alumnat ha de respondre 
individualment amb les seves 
impressions i reflexions sobre la 
situació de les persones amb 
capacitats diferents a l’Índia rural. 
L’alumnat ha de guardar aquest full, ja 
que el necessitarà per desenvolupar 
l’última activitat (5.2 Com veig l’Índia 
rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA
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FINALITAT
Conèixer exemples persones amb 
capacitats diferents que superen 
les dificultats que es troben en el 
seu dia a dia per afavorir actituds 
positives i de respecte.

TEMPORIZACIÓ
120 minuts 
Amb el visionat de tota la pel·lícula 
60 minuts 
Amb el visionat de fragments de la 
pel·lícula

= 5 min. Exploració

+ 35 min. Introducció

+ 10 min. Estructuració

+ 15 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

DINÀMICA  >>

ACTIVITAT 3.3
QUIN ÉS EL TEU SOMNI?

> Diapositiva 1 del Power Point

Es formula la pregunta:

☞ Quin és el seu somni? 

L’alumnat ha de respondre-la per a 
diverses persones: una persona 
invident, una persona amb 
discapacitat física, una persona que 
no tingui cap d’aquestes discapacitats, 
etc. Es reflexiona sobre si el fet de 
tenir alguna discapacitat ha modificat 
les respostes. S’explica que en 
aquesta activitat es treballarà en 
relació amb l’experiència real de dues 
noies cegues, que compartien un 
mateix somni: anar a l’Índia.

Exploració  ➤ 5 MIN Introducció  ➤ 35 MIN - 2 H Estructuració    ➤ 10 MIN    

> Pel·lícula1 El camí dels somnis o vídeo 
amb fragments2

> Full de treball: El camí dels somnis

> Guia per emplenar el full de treball El 
camí dels somnis

Aquesta activitat gira al voltant de la pel•lícula El 
camí dels somnis. Es pot fer de dues 
maneres: veient la pel·lícula sencera (de 2 hores 
de durada), o veient únicament alguns fragments 
del film. En cas d’escollir aquesta segona opció, 
s’ha elaborat un vídeo amb fragments clau que 
permeten seguir el fil de la pel•lícula i transmetre 
les idees principals de la història. 

✏ Es recomana que la persona que guiï 
l’activitat miri tota la pel·lícula per si cal fer 
algun comentari d’aclariment. 

Després de veure el vídeo, es divideix la 
classe en grups, que han de respondre a la 
pregunta:

☞ Quines dificultats es troben l’Alba i la 
Núria en el seu dia a dia a causa de la 
seva discapacitat? Com les superen? 

Es reparteix el full de treball i cada grup ha 
d’emplenar-lo amb almenys 3 exemples. 

✏ En el document guia hi ha exemples sobre 
com emplenar el full de treball a partir del 
visionat del vídeo de fragments.

Després que cada grup hagi escrit les seves idees, 
es fa una posada en comú i es destaquen els 
elements que permeten a l’Alba i la Núria superar 
les dificultats que es troben a l’hora d’estudiar, 
treballar i viatjar a l’Índia.

S’aconsella que durant la posada en comú 
s’escriguin a la pissarra tots els elements que 
vagin sortint, organitzats per grups. Una proposta 
d’organització dels elements pot ser: 

Tecnològics: aparells que ajuden a compensar 
la discapacitat 
Personals: personalitat, actitud, etc. 
Entorn pròxim: amistats, companys/es, etc. 
Societat: adaptació de transports, escoles 
inclusives, etc. 
Altres

També pot fer-se una agrupació genèrica entre els 
aspectes que depenen únicament de la persona 
(personalitat, actitud, etc.) i aquells que depenen de 
l’entorn (adaptació de transports, etc.). Amb relació a 
l’entorn, la pel·lícula mostra la diferència d’oportunitats 
que té una persona amb discapacitat que viu a 
Espanya respecte a una altra que viu a l’Índia. Es pot 
explicar que la Fundación Vicente Ferrer intenta crear 
un entorn amb més possibilitats per a la gent amb 
alguna discapacitat a Andhra Pradesh. Amb relació 
als aspectes individuals, es pot comentar que l’actitud 
individual de la persona és clau per poder superar 
qualsevol dificultat. 

1 Pel·lícula completa: disponible amb subtítols en 
català, castellà i anglès. Com? Obrint la pel•lícula en 
el reproductor VLC (baixada gratis en línia) i anant 
al menú superior: Vídeo - pista de subtítols (la pista 
1 és en català, la 2 en castellà i la 3 en anglès). 

2 Versió reduïda: subtítols en castellà.
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MATERIAL
> Power Point

3 diapositives  

> Pel·lícula El camí dels somnis 

120 minuts  

> Vídeo de fragments 
d’El camí dels somnis 
35 minuts 

> Full de treball 
El camí dels somnis

Un full per grup 

> Full de treball 
Altres experiències

Un per grup 

> Vídeo de la Yellamma

> Guia per emplenar la full de treball El camí dels somnis

Un per grup

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Capacitats diferents”

> Full de treball: Altres experiències

> Power Point

> Vídeo de la Yellamma

A continuació es treballa amb altres 
exemples, de quatre persones que tenen 
discapacitats diferents amb la finalitat 
d’obtenir una visió més àmplia i poder 
completar la llista elaborada a l’activitat 
anterior.

✏ Es pot decidir si l’activitat es fa 
conjuntament i es projecta el Power 
Point a tota la classe, o es treballa en 
grups i es reparteix la història d’una 
persona a cada grup. En funció del 
nombre d’estudiants a l’aula, alguns 
grups poden treballar la mateixa 
història.

✏ L’experiència de la Yellamma es pot 
complementar amb un vídeo. 

Per acabar l’activitat es formula la 
pregunta inicial Quin és el teu somni? i 
s’analitza si després de veure la pel·lícula 
i conèixer altres experiències l’alumnat 
respondria d’una manera diferent. El 
més probable és que la història de l’Alba, 
la Núria, etc. hagi servit per ampliar les 
fronteres de les seves respostes. 

>> DINÀMICA

Aplicació ➤ 10 MIN

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es realitza 
del bloc “Capacitats diferents”, en 
acabar-la es reparteix el “Diari de 
viatge”. Conté unes preguntes que 
l’alumnat ha de respondre 
individualment amb les seves 
impressions i reflexions sobre la 
situació de les persones amb 
capacitats diferents a l’Índia rural. 
L’alumnat ha de guardar aquest full, ja 
que el necessitarà per desenvolupar 
l’última activitat (5.2 Com veig l’Índia 
rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

Diari de viatge
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Després de veure el vídeo El camí dels 
somnis, responeu a la pregunta:

Quines dificultats es troben l’Alba i 
la Núria en el seu dia a dia a causa 
de la seva discapacitat i com les 
superen?

DIFICULTAT
Exemple:  

Fer servir l’ordinador 

SUPERACIÓ
Exemple:  

Té un ordinador especial  
que escriu en braille

EL CAMÍ DELS SOMNIS

ACTIVITAT 3.3 FULL DE TREBALL 1
QUIN ÉS EL TEU SOMNI

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Aquí teniu exemples d’algunes de 
les dificultats es troben l’Alba i la 
Núria en el seu dia a dia i com les 
superen.

EXEMPLES DE DIFICULTAT

Llegir un llibre

Veure la pissarra des de lluny

Caminar sola  pel carrer

Prendre apunts a classe

Pelar patates

Encendre el foc de la cuina

Agafar el tren

Córrer

Imaginar com és una pantalla l’ordinador

Conèixer el teclat l’ordinador

Saber on són les taques a la roba bruta

Acceptació de les dificultats de visió

Comunicar-se amb gent d’una altra cultura

Triar la talla de la roba

Conèixer les persones

EXEMPLES DE SUPERACIÓ

Acostar-se al llibre

Fer servir una lent d’augment

Amb gos guia y bastó

Utilizar un ordinador personal adaptat

Tacte curós

Tacte i oïda

Oïda i transport adaptat

Anar amb una persona que guia

Tacte d’una simulació de pantalla

Memoritzar-lo

Memoritzar el lloc on se les ha fet

Desdramatització, positivisme, humor, normalitat

Interès per aprendre, esforç

Tacte

Tacte

EL CAMÍ DELS SOMNIS

ACTIVITAT 3.3

ACTIVITAT 3.3 GUIA PER A LA FULL DE TREBALL 1
QUIN ÉS EL TEU SOMNI
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ALTRES EXPERIÈNCIES

LA YELLAMMA LA MONICA

Té 29 anys i viu a Yarrayapalli.

La Yellamma va contreure la poliomielitis 
als cinc anys per manca d’assistència 
sanitària. Les seqüeles d’aquesta malaltia 
li van reduir la mobilitat d’una cama.

La Yellamma no va poder acabar els seus 
estudis de primària perquè, des de molt 
petita, va haver de cuidar els seus nebots. 
Això, sumat a l’estigma de la seva 
discapacitat, la va recloure a l’àmbit 
domèstic. Als tres anys de casar-se, el 
seu marit la “va retornar” a la seva 
família perquè la Yellamma no podia 
treballar per la seva discapacitat.

Avui la Yellamma treballa a casa 
elaborant productes de jute per als tallers 
artesanals de la Fundación. Tenir una 
feina remunerada no només li garanteix 
autonomia i accés a recursos econòmics, 
sinó que la posiciona socialment, ja que 
ha recuperat el respecte de la comunitat i 
la seva autoestima.

La Yellamma és cap del sangham de 
Yarrayapalli i també treballa 
sensibilitzant persones amb discapacitat 
de pobles veïns. Els sanghams per a 
persones amb discapacitat són 
associacions de suport mutu. Les 
persones que els integren es reuneixen 
periòdicament per compartir una mateixa 
problemàtica i fer-li front. Mitjançant la 
unió, el grup troba la força per 
reivindicar els seus drets i els 
shangams es converteixen en un espai 
d’apoderament individual i col·lectiu.

La vida de la Yellamma ha canviat des 
que va començar a treballar en el centre 
de jute. Amb els estalvis ha pogut 
comprar una casa on viu amb la seva 
mare i, gràcies al shangam, ha 
recuperat la confiança en si mateixa. Ara 
la Yellamma és una persona autònoma 
amb capacitat de decidir sobre la seva 
pròpia vida.

Té 10 anys. 

La Monica té una discapacitat intel·lectual 
i fins ara no coneixia cap altra vida que 
la d’estar-se aïllada en una habitació 
mentre els seus pares anaven a treballar. 
Les persones amb discapacitat formen 
un dels col·lectius més castigats entre 
l’extensa població de l’Índia que viu sota 
el llindar de la pobresa. Encara que la 
dificultat per accedir a recursos agreuja 
les seves malalties, la seva pena més 
gran és el repudi social, ja que sovint 
les seves pròpies famílies en reneguen i 
deixen de cuidar-les per incompatibilitat 
laboral, ignorància o estigma social.

Però ara, la Monica va al centre del poble 
de Veerannapalli, un dels tres que la 
Fundación ha iniciat a la zona de 
Peddavadrugu, al sud d’Andhra Pradesh. 

En aquests centres, les cuidadores els 
estimulen amb jocs bàsics i exercicis de 
rehabilitació que els permeten 
progressar, augmentar la seva autonomia 
i sobretot, no empitjorar. “El simple fet 
d’haver de vestir-se, sortir de casa i estar 
amb altres persones que els presten 
atenció ja és molt per a ells”, explica la 
directora del programa, la Zulekha Islam.

Especialment conscienciades, dues dones 
mares de nens amb discapacitat s’han 
convertit en monitores a temps complet 
al centre. “Després de treballar durant 
mesos, el meu ja s’asseu, escolta i fa 
cas. També ha guanyat habilitat amb les 
mans”, expressa la Siddharma. Animades 
pels progressos aconseguits, també es 
dediquen a parlar amb altres famílies que 
tenen persones amb capacitats diferents 
a càrrec seu per convèncer-les que 
trenquin tabús i que també participin en 
aquest programa. 

ACTIVITAT 3.3

ACTIVITAT 3.3 FULL DE TREBALL 2
QUIN ÉS EL TEU SOMNI
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ALTRES EXPERIÈNCIES

LA PHAKRUNNISA I LA REVATHI LA SARA CRESPO

La Phakrunnisa i la Revathi són dues 
atletes amb discapacitat intel·lectual 
especialistes en velocitat i llançament de 
pes que viuen en un dels centres de la 
Fundación Vicente Ferrer. Formen part de 
la selecció que ha representat l’Índia a la 
competició Special Olympics celebrada a 
Atenes.

L’equip d’atletes amb discapacitat 
intel·lectual que representa l’Índia a la 
competició ha aconseguit l’or en els relleus 
(4 x 100). A més, la Phakrunnisa ha guanyat 
la medalla de plata de la seva categoria en la 
prova de llançament de pes (3 kg) i el bronze 
en la prova de 100 m llisos.

L’anunci d’aquestes victòries s’ha rebut a 
Anantapur amb alegria i esperança. “El que 
ha passat a Atenes és un gran 
ensenyament per a nosaltres i confirmació 
que hem de continuar treballant dur”, ha 
declarat Anna Ferrer, presidenta i directora 
executiva de la FVF. “Veure aquests 
resultats és saber que la nostra feina 
dóna fruits, i que ho fa gràcies a joves amb 
discapacitat, pobres i d’àmbits rurals a qui, 
simplement, se’ls dóna una oportunitat. 
Amb constància en els entrenaments, fe i 
afecte, poden aconseguir qualsevol cosa 
que es proposin”, ha afegit.

Són les primeres esportistes 
olímpiques d’Anantapur. “Es tracta d’una 
gran empenta per a l’esport i per a la 

discapacitat”, comenta en Martí Parets. 
Parets, l’entrenador de les dues atletes, 
pensa que “ara s’obre el camí per donar 
l’oportunitat a molts altres nens i nenes 
amb discapacitat. Ha quedat demostrat que 
a través de la motivació de l’esport, poden 
arribar molt amunt”. En Martí Parets ha 
iniciat un projecte d’educació física per a 
persones amb discapacitat a la Fundación. 
“El millor —comenta— és com han 
progressat en aquest any d’entrenament 
i la capacitat que tenen actualment de fer 
qualsevol cosa si hi ha persones que les 
motivin. Els premis són secundaris. Només 
mirant com es preparen abans de córrer 
ja és prou per sentir-se orgullós de totes 
dues”.

Des del juliol de 2010, a tots els centres de 
persones amb discapacitat de la Fundació, 
es duu a terme un programa d’educació 
física per afavorir el 
desenvolupament físic, psíquic, 
emocional i social. El programa té en 
compte els següents objectius: conèixer i 
experimentar les possibilitats d’una 
discapacitat física i sensorial,  descobrir 
que la gran majoria d’esports es poden 
adaptar a les seves limitacions, 
conscienciar sobre la discapacitat a la 
societat, proporcionar les cures 
necessàries i, finalment, desenvolupar 
habilitats en jocs i esports en persones 
sense mobilitat.

Nascuda a Santander fa 35 anys, la 
Sara pateix el que s’anomena síndrome 
d’Usher, una malaltia congènita que 
comporta una pèrdua progressiva de la 
visió i que ha reduït fins al 80% la seva 
capacitat auditiva. La sordesa i el camp 
visual minvant de la Sara mai no li han 
suposat un obstacle. La vinculació de 
la Sara amb associacions de persones 
sordes li ha ensenyat que les seves 
capacitats li permetran aconseguir tot el 
que es proposi.

La Sara és educadora infantil i professora de 
llenguatge de signes. Ha treballat com a 
assessora d’estudiants sords en escoles 
i fent classes de llenguatge de signes a 
persones adultes, seguint la seva gran 
vocació: contribuir a la millora de les 
condicions de vida de les persones 
sordes i mostrar-los, amb el seu exemple, 
que tot és possible. Ha viatjat a l’Índia, un 
país que la fascina, en tres ocasions. El 
primer viatge va ser per col·laborar amb 
les Germanes de la Caritat de Teresa de 
Calcuta. El segon, per passar les 
vacances al costat d’unes amigues i 
descobrir el país en motxilla. 

El 2007 va posar-se en contacte amb la 
Fundación Vicente Ferrer, i un any més 
tard estava treballant en una escola per a 
nens i nenes sordes a Anantapur, l’Índia. 
Durant tres anys, la Sara es va centrar 
a millorar la qualitat de vida dels nens i 

nenes sords de l’Índia rural, per a qui va 
crear, juntament amb un equip voluntari, 
un nou diccionari en llenguatge de signes 
adaptat al telugu, l’idioma local. La seva 
tasca com a cooperant a la Fundación ha 
contribuït a millorar la qualitat 
educativa de les escoles d’estudiants 
sords, ha donat suport als processos 
d’identificació i atenció d’alumnat 
sordcec, i, sobretot, ha promogut el 
coneixement sobre el llenguatge de sig-
nes a l’organització. 

Quan va tornar, es va dedicar a difondre la 
tasca de l’organització fent conferències i 
concedint entrevistes per tot Espanya. El 
2010, la Confederació Estatal de Persones 
Sordes (CNSE) va concedir a la Sara el 
premi Juan Luís Marroquín per la seva 
tasca de promoció a les persones sordes. 
Aquest guardó és un reconeixement i un 
agraïment pel treball ha fet i que continua 
fent a favor d’aquest col·lectiu.

Actualment és professora en una escola 
per a nens i nenes sordes a Madrid, on 
viu.

Més informació:  
Entrevista amb Sara Crespo des d’Anantapur:  
http://www.youtube.com/watch?v=lOlJkfAbPJM

ACTIVITAT 3.3
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FINALITAT
Viure en primera persona una 
distribució injusta de recursos 
per ser més conscients de les 
desigualtats que hi ha a l’Índia.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= Preparació de la sal

+ 30 min. Exploració

+ 20 min. Introducció  
i estructuració

+ 10 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Aquesta activitat és una adaptació de 
“L’esmorzar del món” de la iniciativa Teixint 
Xarxes de la Universitat Internacional de la Pau

DINÀMICA  >>

ACTIVITAT 4.1
UN ESMORZAR A L’ÍNDIA1

Per a aquesta activitat cal una preparació prèvia, ja que 
l’aula es convertirà en un menjador en què cada taula 
representa un grup social de l’Índia. Abans de començar 
l’activitat és important haver preparat l’espai i haver 
comprat els aliments per a l’esmorzar.

L’alumnat es distribueix en quatre grups, cadascun 
format per un nombre diferent de persones. A cada grup li 
correspon un esmorzar diferent, d’acord amb el seu nivell 
socioeconòmic o la seva casta. A la taula es pot veure la 
informació més detallada:

Les persones que no tinguin color assignat fan la funció de 
“persona observadora”. Més endavant se n’explica la funció. 
Per poder fer l’assignació de rols, es preparen uns adhesius 
o etiquetes de colors. 

Per a un grup de 30 alumnes cal:

> 3 adhesius verds, 3 adhesius grocs, 7 adhesius 
blaus, 13 adhesius vermells i 4 adhesius amb el nom 
“Persona observadora”.

Preparació de la sala  ➤ Previa

Grup Grup social Esmorzar

Verd
3 persones

Persones de l’elit política i econòmica de l’Índia; per 
exemple, membres de l’equip directiu d’empreses de 
tecnologia de grans ciutats, etc. La majoria pertany a una 
casta alta. 

Taula molt ben parada amb estovalles, coberts, 
tovallons, tasses, etc. Per esmorzar tenen llet, 
cacau, pa, melmelada, crema de cacau, 
croissants, etc.

Blau
7 persones

Professionals liberals que viuen en grans ciutats o en 
nuclis urbans de les zones rurals, com per exemple 
metges, etc. La majoria pertany a una casta alta. 

Taula parada amb tovallons de paper, coberts 
i tasses. Per esmorzar tenen 1 gerra amb llet 
i cacau i 3 plats amb galetes.

Groc
3 persones

Persones que treballen al servei de l’elit, que pertanyen 
a castes baixes amb un nivell socioeconòmic baix, com a 
xofers, personal de cuina, de neteja, etc.

Se situen en un extrem de la taula en què hi 
ha el grup verd. Per esmorzar tenen 3 gots de 
llet i 5 galetes.

Vermell
13 persones

Persones que pertanyen a castes desafavorides o 
excloses del sistema de castes, com els grups dàlits o 
tribals, amb un nivell socioeconòmic molt baix.

S’asseuen directament a terra, sense taula ni 
tovallons. Per esmorzar tenen una gerra amb 
llet, 5 gots i 1 plat amb 6 galetes.
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 >>

> Adhesius de colors i de les persones 
observadores

> Cadires i taules

> Esmorzar 

> Tovallons, gerres, gots, coberts

> Full de treball “Persona observadora”

Abans que l’alumnat entri a l’aula, es 
distribueixen les etiquetes de les 
persones observadores i se’ls explica les 
seves funcions: han d’apuntar en el full 
que se’ls lliuri les reaccions, comentaris i 
comportaments dels membres dels grups 
que se’ls assignin durant el 
desenvolupament de l’activitat.

A continuació, es distribueixen 
aleatòriament les etiquetes de colors 
entre l’alumnat, i se’ls indica que han de 
seure en el lloc que els ha tocat. En cap 
moment se’ls explica què representa cada 
color o cada taula.

Quan tota la classe sigui al seu lloc, es 
dóna una única indicació: que comencin a 
esmorzar. L’alumnat pot decidir 
lliurement com es comporta davant la 
situació donada: pot intentar canviar de 
lloc, intercanviar o compartir productes 
amb altres grups, abstenir-se de 
participar, etc. L’única condició és que 
respectin el desenvolupament de 
l’activitat. El paper de l’educador/a durant 
la dinàmica es limita a l’observació.

✏ Quan acabi l’esmorzar es despara la 
taula i es forma un cercle per iniciar 
la posada en comú. És molt important 
reubicar l’alumnat perquè abandoni el 
rol que ha tingut durant el 
desenvolupament de l’activitat. 

En la posada en comú, els diversos grups 
han d’explicar com s’han sentit durant la 
dinàmica, quina ha estat la seva reacció 
respecte el rol que se’ls ha assignat, què 
han fet, etc. Amb l’ajuda de les persones 
observadores, s’analitzaran els diversos 
comportaments i reaccions.

Exploració  ➤ 30 MIN

> Power Point

Un cop acabada la posada en comú, ens 
centrarem a intentar comparar els grups del 
joc amb la situació del món real, i, en concret, 
amb les desigualtats que hi ha a l’Índia. Es 
pregunta a l’alumnat si sap què representa 
cada grup. Després que l’alumnat hagi fet 
les seves propostes, es donen exemples de 
persones que poden pertànyer a cada classe 
social. 

✏ Perquè comprenguin què implica 
pertànyer a una casta desafavorida, cal fer 
una breu introducció al sistema de castes. 
S’explica breument que a l’Índia la societat 
està dividida en castes que vénen 
determinades des que es neix, i que amb 
el pas del temps aquesta divisió ha 
conviscut amb una distribució que es 
regeix pel nivell socioeconòmic: les 
classes socials.

A continuació, es presenten unes xifres que 
reflecteixen les desigualtats a l’Índia.

Introducció / Estructuració  ➤ 20 MIN

>> DINÀMICA

Per generar un debat, es formulen les 
preguntes següents: 

☞ Totes les persones tenen les 
mateixes oportunitats?

☞ Es pot canviar de grup? 

☞ En cas que sigui així, resulta fàcil?

☞ Quines estratègies o accions poden 
contribuir a canviar la situació? 

En aquest punt es poden explicar 
accions que es duen a terme des de 
la FVF. 

Per finalitzar l’activitat, es demana 
a l’alumnat que pensi en diversos 
exemples de cadascun dels grups 
aplicats al nostre país. Hem vist que a 
l’Índia hi ha desigualtats, també n’hi ha 
a Espanya?

Aplicació ➤ 10 MIN

 |  INICI ACTIVITAT  |   ACTIVITAT 3.3  |  ACTIVITAT 4.2
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MATERIAL
> Power Point

4 diapositives  

> Adhesius 

Per a 30 persones: 3 de verds, 3 de grocs, 7 de blaus, 
13 de vermells i 4 amb el nom “persona observadora”  
 

> Cadires i taules 
Tovallons, gerres, vasos, coberts

 

> Esmorzar

Llet, cacau, pa, melmelada, 
crema de cacau, croissants, etc. 

> Full de treball 
Persona observadora

Un full per persona observadora 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Castes”

Construeix una casa

> Cartolines, regle, pega, tisores, llapis

En cas que el centre educatiu tingui 
dificultats per aconseguir l’esmorzar, es 
pot fer l’activitat “Construeix una casa” 
com a alternativa. En aquest cas, cada 
grup ha de construir una casa amb el 
material següent: 

Grup verd. Elit social: cartolines, regle, 
pega, tisores, llapis. 
Grup blau. Professionals liberals: 
cartolines, tisores, llapis, pega. 
Grup groc. Persones al servei del grup 
verd: cartolines i pega. 
Grup vermell. Persones que pertanyen a 
castes desafavorides que tenen molt pocs 
recursos: paper fet servir o cartolines 
trencades.

En aquest cas, la dinàmica es desenvolupa 
de la mateixa manera que amb l’esmorzar: 
el dinamitzador/a només explica que cada 
grup ha de construir una casa. Quan hagin 
acabat, es posa en comú el que ha passat, 
com s’han sentit, com s’han organitzat, etc.

Diari de viatge

> Diari de viatge 
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es fa del bloc 
“Castes”, en acabar-la es reparteix el 
“Diari de viatge”. Conté unes preguntes 
que l’alumnat ha de respondre 
individualment amb les seves 
impressions i reflexions sobre les castes 
a l’Índia rural. L’alumnat ha de guardar 
aquest full, ja que el necessitarà una 
altra vegada durant l’última activitat (5.2 
Com veig l’Índia rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA
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ACTIVITAT 4.1 FULL DE TREBALL
UN ESMORZAR A L’ÍNDIA

La teva tasca és 
observar, això 
significa que 
has de fixar-te 
en el que fan els 
teus companys 
i companyes, 
com reaccionen, 
què diuen. No 
pots parlar ni 
intervenir en 
la dinàmica 
que s’està 
desenvolupant. 

Et donem una 
sèrie de preguntes 
per guiar-te en la 
teva observació, 
no fa falta que 
les responguis 
totes; la teva 
tasca és veure 
com reaccionen i 
anotar tot el que 
passa a l’aula.

PERSONA OBSERVADORA

GRUP VERD GRUP BLAU GRUP GROC GRUP VERMELL

Quin és la primera 
reacció? 
 

 

Què opinen dels altres 
grups? 
 

Proposen idees 
cooperatives (compartir, 
seure tots/es junts/es a 
terra, etc.)?

Proposen idees 
negatives (robar, 
enfadar-se, etc.)? 

Tothom hi participa 
o hi ha gent que no 
s’involucra en la 
dinàmica?

Consideren justa la 
situació? 
 
 

Veuen real la situació? 
 
 

 |  INICI ACTIVITAT  |   ACTIVITAT 3.3  |  ACTIVITAT 4.2
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FINALITAT
Conèixer la complexitat del 
sistema de castes per ser 
conscients de les causes que 
generen discriminació per motiu 
de casta.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 5 min. Exploració

+ 35 min. Introducció

+ 10 min. Estructuració

+ 15 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

ACTIVITAT 4.2
DÀLIT PER UN DIA

> Diapositiva 1 del Power Point 

Es projecten unes imatges de diverses 
persones i es pregunta a l’alumnat 
quines diferències creu que hi ha entre 
elles. Pot ser que es faci al·lusió a 
qüestions econòmiques, de casta, del 
lloc on viuen, d’edat, de religió, etc.

✏ Totes les respostes han de ser 
benvingudes: és una pregunta per 
explorar les diferències que detecta 
l’alumnat (el més provable és que 
siguin diferents en funció de si s’ha 
dut a terme l’activitat 4.1 o no).

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 5 MIN

> Diapositives 2, 3 i 4 del Power 
Point

> Etiquetes: tipus de casta

> Full de suport: explicació de les 
castes

S’explica que una de les diferències 
que hi ha entre les persones que 
hem vist és que pertanyen a castes 
diferents. Per entendre millor què 
són les castes, es reparteix a cada 
persona una etiqueta amb el nom 
d’una determinada casta. L’alumnat 
ha d’informar-se sobre què implica 
pertànyer a aquesta casta. Per fer-ho, 
totes les persones d’una mateixa casta 
s’han d’agrupar i consultar 
conjuntament el document de suport. 
Després, una persona representant de 
cada grup explica les característiques 
de la seva casta. 

✏ El nombre de persones per casta 
no és equitatiu. Això és perquè a 
l’activitat que es desenvoluparà a 
continuació cal aquesta distribució 
concreta per casta. 

 Es pot completar l’explicació amb 
el Power Point com a suport. La 
presentació consta de tres 
diapositives i, en funció del temps 
de què es disposi i de les 
característiques de la classe es 
pot aprofundir més o menys. Per 
obtenir més informació sobre el 
sistema de castes a l’Índia, podeu 
consultar la fitxa tècnica.

Introducció / Estructuració ➤ 20 MIN

ACTIVITAT 4.2  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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> Cadires per a l’ambientació

> Bitllets de tren

Per aplicar els continguts que s’han 
treballat, es juga a un joc de rol que té lloc 
en una estació de tren. Aquesta activitat 
ajuda a comprendre la situació actual del 
sistema de castes i la discriminació que 
pateix el col·lectiu dàlit. 

Es converteix l’aula en una estació de 
tren, amb taquilles i tres vagons, de 
classes diferents. Per preparar la sala, 
es marquen a l’aula els diversos es-
pais: les taquilles i tres vagons de tren. 
Vagó 1 (es pot representar amb l’ajuda 
de 4 cadires, bitllets més cars); vagó 2 
(6 cadires, bitllets de preu mitjà); vagó 
3 (10 cadires, bitllets més econòmics).

L’alumnat es distribueix entre 
passatgers/es i personal de l’estació, i 
la simulació es divideix en dues parts: 
els passatgers han de comprar els 
bitllets i després anar a buscar el seu 
lloc al vagó. En el rol, cada personatge 
pertany a una determinada casta, ha 
de tenir unes actituds definides i un 
objectiu per complir. 

A la taula següent s’expliquen les 
característiques, objectius i rols de 
cada personatge. En alguns casos 
s’especifica el sexe, per fer més 
significativa la representació. 

>> DINÀMICA

Aplicació ➤ 35 MIN

Taquilles

Vagó 1 (car) Vagó 2 (mitjà) Vagó 3 (econòmic)

Personatge Casta Objectiu Rol

3 venedors 
de bitllets 
(2 homes i 1 
dona) 

Vaishyes Vendre els bitllets Dos d’ells manifesten actituds discriminatòries cap 
a les persones dàlits, i únicament volen vendre’ls 
bitllets del vagó 3 per evitar que es barregin amb 
altres passatgers/es

2 revisors (2 
homes)

Vaishyes Comprovar que tothom té 
bitllet i fer fora del tren les 
persones que no en tinguin

Les primeres persones a qui van a demanar el 
bitllet són els dàlits, perquè, a causa dels seus 
prejudicis, pensen que no en tenen

3 responsables 
del vagó (3 
homes)

Shudres Respondre els dubtes que 
puguin tenir els passatgers/es 
i vetllar perquè trobin el seu lloc

Pensen que les persones dàlit no haurien de 
viatjar en primera ni en segona classe per no 
barrejar-se amb gent d’un altre estatus social

2 passatgers/es Bramanes Comprar bitllets del vagó 1 Un d’ells no vol barrejar-se amb gent d’altres 
castes

2 passatgers/es Bramanes Comprar bitllets del vagó 2 No volen barrejar-se amb gent d’altres 
castes

1 passatger/a Bramán No té diners i ha de 
comprar-se un bitllet del 
vagó 3

A l’hora de seure ha d’anar amb cura per no 
seure al costat de persones dàlits, a qui 
considera extremadament impures

2 passatgers/es Dàlits No tenen diners per 
comprar bitllet, però han 
d’agafar el tren

Van descalços i segurament hauran de 
colar-se al tren

2 passatgers/es Dàlits Tenen pocs diners i volen 
comprar-se el bitllet més 
econòmic del vagó 3

1 passatger/a Dàlit Comprar bitllets del vagó 1 Ha de lluitar pels seus drets, perquè tindrà 
dificultats per viatjar en el vagó 1 donat que hi 
haurà persones que no voldran asseure’s al 
seu costat

1 passatger/a Dàlit És estudiant i té diners. Vol 
viatjar en el vagó 2

Ha de lluitar pels seus drets, perquè tindrà 
dificultats per viatjar en el vagó 2 donat que hi 
haurà persones que no voldran asseure’s al 
seu costat

2 passatgers/es Ksatriyes Comprar bitllets del vagó 1 Un d’ells no vol compartir vagó amb una 
persona dàlit

2 passatgers/es Vaishyes Comprar bitllets del vagó 2 Un d’ells no vol compartir vagó amb una 
persona dàlit

2 passatgers/es Shudra Comprar bitllets del vagó 2 No té gaires diners, però ha comprat un bitllet 
de segona classe pensant que no hi haurà cap 
dàlit

4 passatgers/es Shudres Comprar bitllets del vagó 3 Un d’ells intenta no seure al costat d’una 
persona dàlit

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2
DÀLIT PER UN DIA
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✏ Es recomana que a cada alumne/a 
se li assigni un personatge de la 
casta sobre la qual ha buscat la 
informació. Així els serà més fàcil 
fer la representació. A més, serà 
més senzill fer el repartiment de 
personatges. 

✏ Durant la representació, cada 
persona ha d’enganxar-se l’etiqueta 
en un lloc visible perquè la resta de 
persones sàpiguen de quina casta 
és. 

En la caracterització de personatges 
s’ha propiciat que es produeixin 
conflictes per simbolitzar la 
discriminació que pateix el col·lectiu 
dàlit. Per exemple, en el vagó 1 hi ha 4 
cadires i tanmateix 5 persones que volen 
seure-hi: dos són bramans, dos són 
ksatriyes i un dàlit. També poden 
aparèixer conflictes derivats de 
prejudicis que comporten una 
discriminació en el tracte, etc.

Després de la simulació se’ls 
preguntarà com s’han sentit durant el 
joc. Pot resultar interessant 
reflexionar sobre com s’han resolt els 
conflictes que han aparegut (si algú ha 
cedit el seu bitllet, si alguna persona 
dàlit ha hagut d’abandonar el seu vagó, 
etc.).

>> DINÀMICA

>> Aplicació ➤ 35 MIN Més importància al joc de rol

Si es vol dedicar més temps a la 
representació del joc de rol, es pot 
reduir el temps d’introducció de 
continguts. En aquest cas, se suprimeix 
la cerca d’informació per grups i 
únicament s’expliquen les 
característiques del sistema de castes 
amb el suport de la presentació Power 
Point.  

I si no són 30 estudiants?

L’activitat està pensada per a un grup de 
30 persones. Si es vol fer la dinàmica amb 
menys persones, s’han d’ometre els 
personatges assenyalats amb una creu. Si, 
al contrari, el grup és més gran, pot 
crear-se el rol de persona 
observadora. Aquestes persones 
s’encarregaran d’observar les reaccions 
que es produeixen durant la representació.

Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es fa del bloc 
“Castes”, en acabar-la es reparteix el 
“Diari de viatge”. Conté unes preguntes 
que l’alumnat ha de respondre 
individualment. Han de guardar aquest 
full. ja que el necessitarà una altra 
vegada durant l’última activitat (5.2 Com 
veig l’Índia rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA MATERIAL
> Power Point

4 diapositives  

> Etiquetas 

Tipus de castes. 
1 per persona  

> Cadires

 

> Bitllets de tren

 
 

> Personatges

Un per persona 
 

> Full de suport 
Explicació castes

 

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Castes”

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2
DÀLIT PER UN DIA
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ACTIVITAT 4.2 FULL DE SUPORT 1
DÀLIT PER UN DIA

CASTA DELS BRAMANS CASTA DELS KSATRIYES CASTA DELS VAISHYES

Què representen?

Els bramans representen el poder intel·lectual i sacerdotal. 

Quins oficis tenen tradicionalment?

Són els sacerdots hindús, la seva ocupació 
consisteix a aprendre els textos sagrats i 
ensenyar-los a la resta de les persones. 

Com han de viure segons els textos sagrats?

Han de portar una vida senzilla i austera. 
Han d’evitar el contacte amb les castes inferiors. 
Han de fer banys i portar roba neta. 
Són vegetarians. 
Quan mengen fan rituals per purificar el menjar.

Què representen?

La casta dels ksatriyes és la d’administrar 
i governar la societat. 

Quins oficis tenen tradicionalment?

Desenvolupen oficis relacionats amb l’administració 
i la justícia. Antigament eren guerrers i reis. El seu 
deure consisteix a protegir la resta de la població.

Com han de viure segons els textos sagrats?

Han d’evitar el contacte amb les castes inferiors.
Poden menjar carn. 

Què representen?

La casta dels vaishyes és la de generar riquesa. 

Quins oficis tenen tradicionalment?

Són els treballadors per compte propi, 
artesans, mercaders, etc.

Com han de viure segons els textos sagrats?

Han d’evitar el contacte amb les castes inferiors.
Poden menjar carn. 

ACTIVITAT 4.2  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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CASTA DELS SHUDRES DÀLITS (OPRIMITS)

Què representen?

La tasca dels shudres se centra a fer el 
treball físic i a servir les castes altes. 

Quins oficis tenen tradicionalment?

Són treballadors per compte d’altri, i s’ocupen 
principalment de les tasques agrícoles. En 
aquesta casta hi ha la majoria de la població. 

Com han de viure segons els textos sagrats?

Han de ser humils.
Han d’evitar el contacte amb els grups desafavorits que 
estan fora del sistema de castes, com la comunitat dàlit o 
els grups tribals. 
Poden menjar carn. 

Què representen?

Són considerats impurs en el màxim grau 
i estan fora del sistema de castes. 

Quins oficis tenen tradicionalment?

Se’ls assignen les feines pitjor considerades i més 
impures, com la incineració de cadàvers, neteja de 
latrines, de pous sèptics, feines amb cuir, tasques que 
impliquen contacte físic amb sang o excrements, etc.

¿Cómo viven?

En moltes zones de l’Índia, la comunitat dàlit continua sense 
poder accedir a alguns dels drets humans més bàsics, com 
l’educació, la sanitat o l’ocupació. Per això, la comunitat dàlit 
continua lluitant per reclamar els seus drets. 
Poden menjar carn. 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 FULL DE SUPORT 2
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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ACTIVITAT 4.2 BITLLETS DE TREN
DÀLIT PER UN DIA

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

ACTIVITAT 4.2  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 BITLLETS DE TREN
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 BITLLETS DE TREN
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 BITLLETS DE TREN
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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VENEDOR DE BITLLET
Casta: vaishya

El teu objectiu és vendre els bitllets

✏ Penses que les persones dàlit no han de viatjar en 
primera ni en segona classe, així que únicament els vens 
bitllets de tercera classe (vagó 3).

REVISOR DE TREN
Casta: vaishya

El teu objectiu és comprovar que tothom tingui bitllet. Qui 
no en tingui haurà de baixar del vagó.

✏ Penses que les persones dàlit mai no tenen diners per 
comprar el bitllet, així que són les primeres a qui vas a 
demanar-los-el.

VENEDOR DE BITLLET
Casta: vaishya

El teu objectiu és vendre els bitllets

✏ Penses que les persones dàlit no han de viatjar en 
primera ni en segona classe, així que únicament els vens 
bitllets de tercera classe (vagó 3).

REVISOR DE TREN
Casta: vaishya

El teu objectiu és comprovar que tothom tingui bitllet. Qui 
no en tingui haurà de baixar del vagó.

✏ Penses que les persones dàlit mai no tenen diners per 
comprar el bitllet, així que són les primeres a qui vas a 
demanar-los-el.

VENEDOR DE BITLLET
Casta: vaishya

El teu objectiu és vendre els bitllets

✏ Penses que totes les persones tenen els mateixos drets, 
i no mostres cap discriminació cap a membres de castes 
inferiors. 

RESPONSABLE DEL VAGÓ 1
Casta: shudra

El teu objectiu és resoldre els dubtes dels passatgers i 
passatgeres i comprovar que totes les persones troben el 
seu vagó.

✏ Penses que les persones dàlit mai no haurien de viatjar 
en primera classe perquè no poden barrejar-se amb 
gent d’altres castes.

ACTIVITAT 4.2 PERSONATGES 1
DÀLIT PER UN DIA

ACTIVITAT 4.2  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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RESPONSABLE DEL VAGÓ 2
Casta: shudra

El teu objectiu és resoldre els dubtes dels passatgers i 
passatgeres i comprovar que totes les persones troben el 
seu vagó.

✏ Penses que les persones dàlit mai no haurien de viatjar 
en primera classe perquè no poden barrejar-se amb 
gent d’altres castes.

PASSATGER/A BRAMAN
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 1.

Ets braman i no vols barrejar-te amb persones dàlits. 

✏ Tot i així, consideres que no passa res si 
has de compartir vagó amb alguna persona 
que pertany a una casta inferior. 

RESPONSABLE DEL VAGÓ 3
Casta: shudra

El teu objectiu és resoldre els dubtes dels passatgers i 
passatgeres i comprovar que totes les persones troben el 
seu vagó.

✏ Ets de la casta dels shudres i no vols relacionar-te amb 
gent de castes inferiors. Intentes relacionar-te el mínim 
amb persones dàlit.

PASSATGER/A BRAMAN
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 2.

Ets braman i no vols barrejar-te amb persones dàlits. 

✏ Vols evitar seure al costat d’una persona dàlit. 

PASSATGER/A BRAMAN
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 1.

Ets braman i no vols barrejar-te amb persones dàlits. 

✏ Has comprat un bitllet de primera classe 
pensant que no hi hauria cap persona dàlit. 

PASSATGER/A BRAMAN
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 2.

Ets braman i no vols barrejar-te amb persones dàlits. 

✏ Vols evitar seure al costat d’una persona dàlit. 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 PERSONATGES 2
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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PASSATGER/A BRAMAN
No tens gaires diners i has de comprar-te un 
bitllet de tercera classe en el vagó 3. 

Ets braman i la teva família sempre ha volgut 
evitar que et barregis amb dàlits. 

✏ Saps que en el vagó 3 serà difícil, però intentaràs 
no seure al costat de cap persona dàlit. 

PASSATGER VAISHYA
Vols comprar un bitllet de segona classe en el vagó 2.

Ets de la casta dels vaishyes i prefereixes no 
barrejar-te amb membres de la comunitat dàlit. 

✏ Procuraràs no seure al costat de cap persona dàlit. 

PASSATGER/A KSATRIYA
Vols comprar un bitllet de segona classe en el vagó 1.

Ets de la casta dels ksatriyes i prefereixes 
no barrejar-te amb dàlits. 

✏ Vols comprar un bitllet de primera classe pensant 
que no trobaràs a cap dàlit en aquest vagó. 

PASSATGER VAISHYA
Vols comprar un bitllet de segona classe en el vagó 2.

Ets de la casta dels vaishyes i la teva família t’ha ensenyat 
a no barrejar-te amb membres de la comunitat dàlit.

✏ Tot i així, consideres que no passa res si 
has de compartir vagó amb alguna persona 
que pertany a la comunitat dàlit.

PASSATGER/A KSATRIYA
Vols comprar un bitllet de segona classe en el vagó 1.

Ets de la casta dels ksatriyes i la teva família t’ha ensenyat 
a no barrejar-te amb membres de la comunitat dàlit. 

✏ Tot i així, consideres que no passa res si 
has de compartir vagó amb alguna persona 
que pertany a una casta inferior. 

PASSATGER SHUDRA
Vols comprar un bitllet de segona classe en el vagó 2.

Ets de la casta dels shudres i prefereixes 
no barrejar-te amb persones dàlits.

✏ Malgrat que no tens gaires diners, has intentat comprar 
un bitllet de segona classe per evitar compartir vagó 
amb persones de castes desafavorides com les dàlits. 

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 PERSONATGES 3
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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PASSATGER/A SHUDRA
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 3.

Ets de la casta dels shudres i la teva família t’ha ensenyat 
que és preferible no barrejar-te amb persones dàlits. 

✏ En el vagó 3 serà difícil, però no t’importa compartir un 
viatge de tren amb una persona d’aquesta comunitat. 

PASSATGER/A SHUDRA
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 3.

Ets de la casta dels shudres i prefereixes no 
barrejar-te amb cap persona dàlit.

✏ En el vagó 3 serà difícil, però no t’importa compartir un 
viatge de tren amb una persona d’aquesta comunitat. 

PASSATGER/A SHUDRA
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 3.

Ets de la casta dels shudres i la teva família t’ha ensenyat 
que és preferible no barrejar-te amb persones dàlits.

✏ En el vagó 3 serà difícil, però no t’importa compartir un 
viatge de tren amb una persona d’aquesta comunitat. 

PASSATGER/A DÀLIT
Has de pujar al tren però no tens prou 
diners per comprar-te el bitllet.

Hauràs de fer de polissó. 

✏ Acostumes a anar descalç/a perquè no tens 
diners per comprar-te unes sabates.

PASSATGER/A SHUDRA
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 3.

Ets de la casta dels shudres i la teva família t’ha ensenyat 
que és preferible no barrejar-te amb persones dàlits.

✏ En el vagó 3 serà difícil, però no t’importa compartir un 
viatge de tren amb una persona d’aquesta comunitat. 

PASSATGER/A DÀLIT
Has de pujar al tren però no tens prou 
diners per comprar-te el bitllet.

Hauràs de fer de polissó. 

✏ Acostumes a anar descalç/a perquè no tens 
diners per comprar-te unes sabates.

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 PERSONATGES 4
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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PASSATGER/A DÀLIT
No tens gaires diners. 

Has de comprar-te un bitllet en el vagó de tercera 
classe perquè és l’únic que et pots permetre.

PASSATGER/A DÀLIT
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 1.

Vius a la ciutat, treballes en una empresa de tecnologia i 
tens un bon sou. T’ha costat molt esforç arribar fins aquí. 

✏ Penses que, malgrat que ets dàlit, has de tenir 
els mateixos drets que la resta de persones. 

PASSATGER/A DÀLIT
No tens gaires diners. 

Has de comprar-te un bitllet en el vagó de tercera 
classe perquè és l’únic que et pots permetre.

PASSATGER/A DÀLIT
Vols comprar un bitllet de primera classe en el vagó 2.

Vius a la ciutat perquè estàs estudiant 
una carrera universitària. 

✏ Penses que, malgrat que ets dàlit, has de tenir 
els mateixos drets que la resta de persones.

ACTIVITAT 4.2

ACTIVITAT 4.2 PERSONATGES 5
DÀLIT PER UN DIA

  |  INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.1  |  ACTIVITAT 4.3
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ACTIVITAT 4.3
CASTES SÍ, CASTES NO

FINALITAT
Conèixer el sistema de castes de 
l’Índia per poder construir-se una 
opinió pròpia sobre el tema.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 10 min. Exploració

+ 15 min. Introducció

+ 20 min. Estructuració

+ 15 min. Aplicació

+ Opcional: adaptacions de la 
dinàmica

Es formula la pregunta “Castes sí, 
castes no?” a l’alumnat per conèixer 
la seva opinió sobre la pregunta. Per 
exemple, poden aixecar el braç tothom 
que opini que sí i se’ls pregunta per 
què, i al revés. S’explica que durant 
l’activitat coneixerem opinions 
diverses sobre el tema i que en 
acabar-la tornarem a formular la 
mateixa pregunta.

✏ Com que es tracta d’una pregunta 
d’exploració, la dinàmica ha de ser 
àgil. De moment no aprofundirem 
en els arguments a favor i en contra 
de les castes. Durant tota l’activitat 
s’aniran treballant els arguments i 
al final cada estudiant construirà la 
seva pròpia opinió.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 10 MIN Introducció ➤ 15 MIN Estructuració ➤ 15 MIN

> Cinc documents sobre les castes

> Full de treball  
Pauta anàlisi documents

S’analitzen cinc documents que 
ofereixen punts de vista diferents 
sobre el sistema de castes. Els 
documents s’analitzaran seguint una 
pauta, amb la intenció d’organitzar 
la informació del text, ressaltant els 
arguments a favor i en contra del 
sistema de castes. 

✏ Es divideix la classe en cinc grups, i 
a cada grup se li lliura una notícia o 
text diferent, així com una pauta per 
a l’anàlisi. 

Quan hagin acabat l’anàlisi, es fa la 
posada en comú, en què cada grup 
exposa els arguments a favor o en 
contra que apareixen en el seu text. 

✏ S’aniran apuntant a la pissarra els 
arguments a favor i en contra del 
sistema de castes en dues 
columnes. 

ACTIVITAT 4.3  |   ACTIVITAT 4.2   |   ACTIVITAT 5.1
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MATERIAL
> Cinc documents que ens parlen 

sobre les castes a l’Índia

☞ Enterria, A; De Olañeta, J. (2006) 
L’índia per dins: una guia cultural per al viatger. Pàgina 320-321

☞ Enterria, A; De Olañeta, J. (2006) 
L’índia per dins: una guia cultural per al viatger. Pàgina 326

☞ Fundación Vicente Ferrer (2011) 
Els dàlits vivien en una situació d’esclavitud.  
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias  

☞ Fundación Vicente Ferrer (2011)  
L’infern dels dàlits a les universitats índies.  
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias  

☞ Higueras, Gerogina (2006) 
Revolta a l’Índia contra les quotes per a “intocables’ 
Diumenge 21 de maig. Diari El País 

> Full de treball 
Pauta anàlisi documents

Cinc còpies per grup aula

> Full de treball 
Castes sí, castes no

Una còpia per persona

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Un full per alumne/a. 
Per completar al final del bloc “Castes”

> Full de treball 
Castes sí, castes no

Després d’analitzar tots els pros i les 
contres dels cinc documents, l’alumnat 
ha de formar-se la seva pròpia opinió. 
Es reparteix el full de treball i cada 
estudiant reflexiona durant uns minuts 
per redactar-la. Per acabar, es pot fer un 
debat conjunt per compartir els punts 
de vista.

✏ Pot resultar interessant 
comprovar si durant l’activitat s’ha 
canviat l’opinió inicial, i per què. 

✏ És important traslladar a l’alumnat 
la idea que el sistema de castes està 
molt arrelat a la societat índia, i que 
és imprescindible que desaparegui 
la discriminació per motiu de casta.

Aplicació ➤ 15 MIN Investigar més documents

Si es vol, es pot animar l’alumnat a cercar més documents a la 
biblioteca o via Internet per incloure més arguments a favor i 
en contra del sistema de castes. Si es fa així, es recomana fer 
l’activitat en dues sessions. També, pot animar-se l’alumnat a 
posar-se en contacte amb la comunitat Índia (si n’hi ha) de la 
seva població i fer entrevistes als membres d’aquest col·lectiu.

Escriure un article

Si teniu més temps, es pot animar l’alumnat a escriure un 
article sobre el sistema de castes a l’Índia. Aquest article pot 
publicar-se al web, blog o revista del centre. 

Si és l’única activitat del bloc que es fa

Si només es fa aquesta activitat dins el bloc “Castes”, haureu 
d’aplicar-hi algunes modificacions, ja que no s’haurà fet una 
introducció prèvia al tema. En aquest cas, s’aconsella utilitzar 
el Power Point de l’activitat 4.2 per a l’exploració i la 
introducció de continguts, i a partir d’aquí seguir amb la 
dinàmica d’anàlisi de documents.

Diari de viatge

> Diari de viatge  
Qüestionari de tancament de bloc

Si és l’última activitat que es realitza del bloc “Castes”, en 
acabar-la es reparteix el “Diari de viatge”. Conté unes 
preguntes que l’alumnat ha de respondre individualment. 
Han de guardar aquest full, ja que el necessitaran una altra 
vegada durant l’última activitat (5.2 Com veig l’Índia rural?).

ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

ACTIVITAT 4.3

ACTIVITAT 4.3
CASTES SÍ, CASTES NO

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 4.2   |   ACTIVITAT 5.1
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ACTIVITAT 4.3 FULL DE TREBALL 1
CASTES SÍ, CASTES NO

Escriu la teva opinió sobre la situació de les castes a l’Índia. Escriu la teva opinió sobre la situació de les castes a l’Índia. 

QUINA ÉS LA MEVA OPINIÓ? QUINA ÉS LA MEVA OPINIÓ?

ACTIVITAT 4.3  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 4.2   |   ACTIVITAT 5.1
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A continuació, 
analitzarem 
un document 
(web, notícia, 
text, etc.) que 
ens ofereix 
informació 
sobre el 
sistema de 
castes. 

Hem 
d’identificar 
els arguments 
que apareixen 
en el text a 
favor i en 
contra del 
sistema de 
castes.

PAUTA PER ANALITZAR ELS DOCUMENTS

FONT Tipus de document (llibre, notícia, web, etc.):

DADES DEL DOCUMENT (títol, dia, any, pàgina, autor, editor, etc.):

TEMA Resum de cinc o sis paravles per explicar en què consisteix el document:

 

IDEES PRINCIPALS Llista dels arguments més importants que parlin a favor i en contra del sistema de castes:

A FAVOR EN CONTRA

ACTIVITAT 4.3

ACTIVITAT 4.3 FULL DE TREBALL 2
CASTES SÍ, CASTES NO
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ACTIVITAT 4.3 TEXTOS
CASTES SÍ, CASTES NO

És indubtable que el sistema de castes ha provocat i 
continua provocant moltes injustícies i abusos. Però, 
quin sistema d’organització social no els provoca? 
En qualsevol cas, un sistema d’organització 
social que ha perdurat durant molts mil·lennis (i 
no hi ha dubte que ha estat aquesta organització 
la que ha donat una estabilitat inusitada a la 
civilització índia) sense provocar grans revoltes 
ni revolucions ha d’ajustar-se d’alguna manera a 
la natura humana i bé mereix almenys el nostre 
respecte. Si ha causat que alguns homes siguin 
menyspreats i desposseïts de qualsevol oportunitat, 
si de vegades ha provocat l’orgull de casta, l’abús 
i l’opressió, també ha permès a gent diferent viure 
de manera diferent en una mateixa societat, a 
cada comunitat mantenir formes de vida, costums 

i religions diferents. És l’organització de castes la 
que ha produït l’enorme varietat que hi ha a l’Índia, 
salvaguardant el dret de cada comunitat a viure 
segons les seves pròpies regles i costums; i també 
és una de les raons de la gran tolerància que hi ha 
hagut sempre en aquest país-continent. 

Davant la uniformització cultural, religiosa i social 
que Occident ha afavorit gairebé sempre per 
mitjans pacífics o violents, a l’Índia hi ha tot tipus de 
pràctiques, costums, cultures i religions; la societat 
és capaç d’absorbir una multiplicitat sorprenent. 
Així, des de fa mil·lennis, a l’Índia hi ha petites 
comunitats de jueus, cristians, parsis (seguidors de 
Zaratustra que van fugir de la islamització a Pèrsia), 
etc., integrades en la població com una altra jati* 

més, sense que ningú no els hagi negat mai el seu 
dret a seguir la seva pròpia religió i formes de vida. 
L’Índia ha estat terra d’asil per a moltes minories 
perseguides, com han comprovat recentment els 
refugiats tibetans. 

Text extret d’Enterria, A; De Olañeta,  J (2006): L’Índia 
per dins: una guia cultural per al viatger. Pàg. 326
* La jati es refereix a una comunitat social que està per damunt de la família. 
En català, el terme “casta” es fa servir indistintament per parlar de jati i 
varna. A nivell més teòric, els varna són els quatre estaments en què es 
divideix la societat: els bramans, els ksatriyes, els vaishyes i els shudres.

VALORACIÓ DE LES CASTES 
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“Casta” no és una paraula índia, sinó portuguesa. 
Els portuguesos que van arribar a l’Índia el 1498 
amb Vasco da Gama i van romandre a Goa fins al 
1961, van donar aquest nom als estaments en què, 
segons van advertir, es dividia la societat índia. 
Tanmateix, aquesta paraula té, d’entrada, un gran 
inconvenient, ja que es refereix indistintament a 
dues realitats diferents: els varna i les jati.

Els varna són la primera gran divisió-organització 
social de la societat índia des de temps molt antics. 
Els homes pertanyen a quatre varnas diferents: els 
bramans, els ksatriyes, els vaishyes i els shudres. 
Tanmateix, aquesta divisó-organització en quatre 
varnas és i ha estat sempre altament teòrica. (…) 
Les comunitats socials que, per damunt de la 
família, organitzen la societat índia són les jati. 

La jati constitueix una espècie de gran família. 
Després de la família, la jati és la comunitat que 
integra l’individu en la societat. En un país sense 
seguretat social, la família primer i la casta després 
proporcionen seguretat. La jati funciona com una 
comunitat d’entreajuda. Les jati són solidàries: els 
membres s’ajuden en els casaments, funerals, 
i, a l’hora que controlen la manera de viure dels 
seus membres, també ofereixen suport quan el 
necessiten. Quan una persona emigra a la gran 
ciutat, el primer que busca són altres membres de 
la seva jati, que l’ajudaran a integrar-se i a buscar 
allotjament, feina, etc. Així mateix, la jati proporciona 
una bona defensa davant els abusos de l’Estat i 
l’Administració.

Sovint s’ha comparat el funcionament de les jatis 
al de les confraries de treballadros de l’Europa 

medieval. Sovint, en un poble o en una zona, les 
jatis tenen un pancháyat o consell de cinc persones, 
que decideixen els temes que afecten la comunitat 
i fins i tot administren justícia fora dels tribunals 
ordinaris. El pancháyat té l’última paraula sobre les 
normes de la jati, i pot canviar-les quan ho cregui 
necessari. Si, per exemple, la casta dominant d’un 
poble es nega a pagar a un barber el que aquest 
creu que li deuen, el pancháyat pot prendre-hi 
mesures, com, per exemple, transferir-lo a un altre 
poble, i deixa el primer poble sense perruquer, o 
alguna una altra mesura de pressió. Així, les jatis 
formen un contrapoder amb què intentar posar 
resistència a l’explotació dels poderosos.

Text extret d’Enterria, A; De Olañeta,  J (2006): L’Índia 
per dins: una guia cultural per al viatger. Pàg. 311-
321

ELS VARNA I LES JATI

ACTIVITAT 4.3

ACTIVITAT 4.3 TEXTOS
CASTES SÍ, CASTES NO

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 4.2   |   ACTIVITAT 5.1

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


Mandala IGUALTAT INICI   |   MENÚ D’ACTIVITATS ACTIVITAT 4.1  PÀG. 7

10/12/2011

Hi ha 166 milions de persones a l’Índia que són dàlits, 
és a dir, més de tres vegades la població d’Espanya. Des 
de fa més de 40 anys, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) 
treballa per aconseguir el desenvolupament d’aquesta 
comunitat, exclosa històricament del sistema de castes, 
relegada a les feines més servils i humiliants i despresa 
dels drets humans més bàsics.

“Quan la FVF va arribar a Anantapur, la comunitat dàlit 
vivia, literalment, en una situació d’esclavitud. Fins i tot 
se’ls obligava a lliurar els seus fills/es als terratinents 
perquè treballessin als seus camps, de vegades per 
tota la vida, i pagar així els deutes abusius que se’ls 
imposaven”, explica l’Anna Ferrer, directora executiva de 
la Fundació Vicente Ferrer. La llista d’“atrocitats” contra 
el col·lectiu dàlit (així ho anomena la Constitució en la 
seva Llei “Prevention of Atrocities Act” de 1989) és llarga: 
abans les persones eren ridiculitzades i humiliades en 
públic impunement i no podien ni tan sols mirar a la cara 
a les castes superiors, ni beure dels mateixos pous, ja 
que contaminaven l’aigua. Ni tan sols tenien dret de viure 
en els mateixos pobles i les seves vides eren possessió 
dels terratinents, que podien disposar-ne al seu gust.

En moltes zones de l’Índia, la comunitat dàlit continua 
sense accedir a alguns dels Drets Humans més bàsics, 
com l’educació, la sanitat i l’ocupació; el col·lectiu dàlit 
ha estat vetat de les aules i alguns metges, encara 
avui, continuen rebutjant atendre’ls. De vegades, la 
discriminació passa per coses molt més subtils. “Hi 
ha qui sent gelosia que una persona sigui dàlit i estigui 
estudiant, tingui un bon lloc de treball i una bona vida 
perquè, per a ells, els i les dàlits no tenim dret a res 
d’això”, comenta en Xavier Eeli, director del Departament 
de Cultura i Esports de la Fundació.

Malgrat que la Constitució índia de 1949 prohibeix la 
“intocabilitat”, el col·lectiu dàlit continua sent víctima de 
tractes cruels i degradants. Segons el registre indi del 
crim, Andhra Pradesh és el segon estat de l’Índia amb 
la ràtio de crims contra la comunitat dàlit més elevada 
i on s’han presentat més de 4.300 denúncies. Segons 
un informe del govern indi de 2005, filtrat a la premsa 
aquest any, S. K. Thorat, director de l’Institut Indi d’Estudis 
Dàlits, afirma que la intocabilitat es continua practicant 
a l’Índia rural i hi ha una discriminació laboral flagrant, 
tant en l’entorn rural com en l’urbà. Segons ell, el 70% de 
la comunitat dàlit viu en zones rurals, i el 90% d’aquests 
treballa en el sector de l’agricultura.

La lluita pels drets de la comunitat dàlit

Una de les actuacions de la FVF que més ha contribuït a 
empoderar aquest col·lectiu és gràcies a la Land Ceiling 
Act que, a mitjans dels ays 70, va limitar la quantitat de 
terra que podien tenir els terratinents i lliurava la sobrant 
al col·lectiu dàlit. “Fa anys, quan no tenien res, la Fundació 
els va animar que reclamessin al Govern les terres que 
els corresponien per llei. Encara avui, quan seleccionem 
una comunitat dàlit per construir els seus habitatges, ells 
mateixos s’encarreguen de demanar a les autoritats les 
terres”, explica Anna Ferrer.

Durant el Dia Mundial dels Drets Humans, la comunitat 
dàlit lluita, com cada dia, per netejar la pols de la seva 
història i reclamar els seus drets. Diversos activistes 
com Ambedkar, un dels pares de la Constitució, van 
donar exemple amb la seva lluita per la igualtat de les 
persones. Avui els dàlits ja han conquerit importants llocs 
en la política, com K. R. Narayanan, president de l’Índia 
entre 1997 i 2002. Però les conquestes més importants 
són, en canvi, les que menys es veuen. Segons l’Anna 
Ferrer, “actualment, a les zones en què fa anys que 
treballem, els dàlits ja són lliures: poden parlar cara a 
cara amb la resta de castes, reclamar els seus drets 
davant el Govern i portar una vida digna”.

Article consultat a: 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias

“LA COMUNITAT DÁLIT VIVIA EN UNA SITUACIÓ D’ESCLAVITUD”
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El govern indi reserva el 50% de les 
places a les universitats públiques 
per a les castes més baixes

Georgina Higueras, Madrid  
Diumenge, 21 de maig de 2006. El País

Dos mil anys d’història separen l’Índia actual d’aquella 
que va dividir a la seva societat en castes, però ara, 
més que mai, les castes desuneixen el país. La decisió 
del Govern de reservar per als dàlits (anomenats 
“intocables”), les tribus i els més pobres el 50% de les 
places a les universitats públiques ha posat en peu de 
guerra bona part de la nació, sobretot els metges i els 
estudiants universitaris.

Milions d’indis s’han quedat sense atenció mèdica des 
de dilluns, quan el ministre d’educació, Arjun Singh, va 
anunciar la mesura. La vaga es va desfermar en els 
hospitals públics, encara que molts sanitaris del sector 
privat la secunden per solidaritat. La protesta ha assolit 
de ple a aquest sector per l’àmplia popularitat que té la 
carrera de medicina entre la població rural, que intentarà 
immediatament accedir a les places reservades.

El 30% dels 1.100 milions d’indis viu amb menys d’un 
euro al dia, segons el Banc Mundial, i ni somia a entrar 
en una universitat privada. “Només les quotes permeten 

als pobres assolir la classe mitjana”, afirma el professor 
Nandu Ram, de la Universitat Jawarharlal Nehru, a Nova 
Delhi.

La protesta, que va començar a la capital, on dos 
centenars d’estudiants universitaris romanen en vaga 
de fam des de dimarts, s’ha estès per diversos estats, 
malgrat els intents del Govern per desactivar-la amb 
la promesa que s’ampliaran les places universitàries 
de manera que no se’n redueixi el nombre de què 
actualment disposen. Les universitats públiques tenen ja 
una quota del 22,5% per als dàlits.

Igual que en Nandu Ram, que ha escrit diversos llibres 
sobre els “intocables”, els partidaris de la discriminació 
positiva asseguren que el terrible desenvolupament 
que l’Índia experimenta des de fa uns anys ha convertit 
en abisme la bretxa que separa rics de pobres. Per això 
argumenten que només l’adopció d’una política que forci 
la sortida de la marginació de molts dels desheretats pot 
facilitar la modernització d’Índia.

Els vaguistes, tanmateix, sostenen que s’ha d’accedir 
a la universitat per mèrits propis i no per naixement. 
Assenyalen que l’Índia només arribarà a ser una gran 
potència si aprofita els avantatges d’una classe mitjana 
que domina l’anglès, i afirmen que si s’estableixen 
aquestes quotes es deteriorarà sensiblement el nivell 
d’ensenyament.

El Partit del Congrés, que governa amb el suport dels 
comunistes i altres partits d’esquerres, va guanyar les 
eleccions el 2004 amb la promesa de repartir entre els 
desheretats la riquesa que porta el desenvolupament 
econòmic, i les quotes formen part d’aquesta promesa. 
Segons el Ministeri d’Educació, la mesura obeeix els 
principis d’igualtat que garanteix la Constitució. El 
Congrés també estudia una llei que obligui les empreses 
privades a reservar llocs de treball per als membres de 
les classes més desafavorides.

La vaga dels metges està atiant el debat de les quotes, 
ja que fa gairebé una setmana que només funcionen els 
serveis d’urgències i les cartes que s’’han enviat des del 
Govern als facultatius exigint-los que s’incorporin no han 
servit de res. La por d’un esclat de violència creix cada 
dia. La policia s’ha vist obligada a intervenir en diverses 
ocasions per calmar els ànims, a l’hora que creix el 
ressentiment entre els que se senten apartats de la nova 
riquesa que la indústria del programari i les TIC reporten 
a l’Índia.

REVOLTA A L’ÍNDIA CONTRA LES QUOTES PER A ‘INTOCABLES’
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Malgrat els progressos i la integració de les castes 
desafavorides en el sistema educatiu des de la 
Independència el 1947, la discriminació que pateixen 
actualment molts joves dàlits i tribals de l’Índia a les 
universitats es materialitza en casos de suspensos 
arbitraris, burles i ofenses verbals. Així ho denuncia 
aquest trimestre la Insight Foundation (IF), una 
organització índia que agrupa estudiants de castes 
baixes i posa sobre la taula l’assetjament que 
encara parteix aquest grup per part del professorat i de 
l’alumnat.

La discriminació que pateixen certs estudiants dàlit*, ha 
derivat en molts casos en estrès continuat, canvis de 
nom i nombrosos suïcidis, especialment a les 
universitats del nord del país. Una sèrie de nous 
documentals amb el nom The Death of Merit, expliquen 
també les dificultats d’estudiants que, com en Jaspreet 
Singh o en Manis Kumar, van posar fi a les seves vides 
el 2008 i 2010 per la pressió social. La polèmica ha 
esquitxat fins i tot la Universitat d’Informàtica de Delhi 
(IIT-D), on avui s’imparteixen classes de comportament i 
“saber estar” per als estudiants d’aquestes castes.

Dàlits a la universitat

La presència de les castes baixes a l’educació superior 
ha augmentat considerablement des de l’època del 

polític dàlit Ambedkar, que va lluitar pels drets d’aquest 
col·lectiu. Actualment es reserven quotes perquè 
estudiants d’aquestes castes tinguin l’oportunitat 
d’accedir a la universitat i altres llocs públics. “Aquesta 
“discriminació positiva” permet que en alguns casos 
aconsegueixin places inabastables per a altres 
alumnes”, ha explicat l’Anna Ferrer, directora executiva 
de la Fundación Vicente Ferrer (FVF). El 16% dels dàlits 
i tribals d’Andhra Pradesh entre 15 i 24 anys estudien a 
la universitat, davant del 26% de joves d’altres castes.

Amb l’objectiu d’impulsar el seu accés a la universitat, 
la Fundació desenvolupa des de 2004 el Programa 
d’Educació Especial per als/les millors estudiants de 
cada promoció. Va ser durant aquest any quan la Latha 
Sake, la primera estudiant universitària de la seva 
família, va iniciar la carrera d’Enginyeria 
Informàtica. Per a ella, “l’educació és la millor manera 
de fer avançar les castes desafavorides”.

“Els casos d’assetjament que pateixen els dàlits a la 
universitat acostumen a tenir lloc al nord del país, no a 
Andhra Pradesh”, ha aclarit en Chandrasekhara Naidu, 
director del Sector d’Educació de la FVF. També, una 
amiga de la Latha, la Visaya Lakshmi, pensa que quan 
tingui un fill o una filla l’animarà a estudiar com els 
seus pares han fet amb ella. Des de 2004, 1.521 
alumnes de les àrees rurals, majoritàriament dàlits i 
tribals, han accedit a l’educació superior.

Escoles complementàries

Els processos integradors han de començar ja en fases 
anteriors. Quan la FVF va arribar a Anantapur fa més de 
40 anys, hi havia un abisme entre la preparació 
educativa del col·lectiu dàlit i la resta de castes. 
Aquestes diferències derivaven en generacions 
d’alumnes no aptes per a molts dels estudis superiors. 
La Fundació va crear el 1978 un sistema de classes de 
reforç extraescolar que complementaven la formació 
de les castes més desafavorides per anivellar-se amb 
la resta. Des de llavors, l’accés als estudis primaris 
a Andhra Pradesh ha augmentat del 10% al 99%, i la 
taxa d’abandonament escolar ha disminuït del 70% al 
7% actual. A més, “des de 1969, la FVF lluita contra la 
discriminació d’aquestes castes mitjançant processos 
d’empoderament, sensibilització i formació de líders”, 
ha afirmat en Chandrasekhara Naidu.

Article consultat a: 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias

* En algunes ocasions, el cognom revela la casta a la qual pertany una persona.

L’INFERN DE LA COMUNITAT DÀLIT A LES UNIVERSITATS ÍNDIES
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FINALITAT
Conèixer les accions que la FVF 
duu a terme a l’Índia rural per 
poder identificar estratègies i 
eines que afavoreixen la igualtat 
d’oportunitats.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

= 10 min. Exploració

+ 30 min. Introducció

+ 20 min. Estructuració i aplicació

ACTIVITAT 5.1
UN VIATGE CAP A LA IGUALTAT?

Es fa un breu recordatori del 
recorregut fet fins al moment, que ens 
ha permès aprofundir en aspectes 
com la discriminació per qüestions de 
gènere, la discriminació de persones 
amb capacitats diferents o per motiu 
de casta. Si durant el treball de cada 
bloc hem vist que hi ha situacions 
que generen desigualtats, ara és 
el moment d’aprofundir en les vies 
que hi ha per minimitzar aquestes 
desigualtats i aconseguir la igualtat 
d’oportunitats. 

Per aquest motiu, formulem una nova 
pregunta: Un viatge cap a la 
igualtat? Abans de començar l’activitat, 
es pregunta a l’alumnat quines eines, 
estratègies i accions s’han treballat 
que contribueixen a aconseguir la 
igualtat d’oportunitats.

✏ Els aspectes que surtin es poden 
apuntar en la pissarra perquè 
després es tornaran a recuperar.

DINÀMICA  >>

Exploració ➤ 10 MIN Introducció ➤ 30 MIN

> Vídeo Un viatge cap a la igualtat

> Full de treball

Es projecta el vídeo Un viatge cap a la 
igualtat de la FVF, que ens explica la 
història de persones d’Andhra Pradesh 
que han hagut d’enfrontar-se a alguna 
desigualtat. Abans de veure el vídeo, 
s’explica a l’alumnat que han de 
fixar-se sobretot en les accions que els 
han permès millorar la seva situació 
inicial. Després, es divideix la classe 
en grups d’unes quatre persones i 
poden emplenar el full de treball. 

✏ Es recomana repartir el full de 
treball abans de veure el vídeo per 
si volen fer anotacions mentre el 
miren. 

> Diapositiva 1 del Power Point 
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> Diapositives 2-9 del Power Point

Es fa una posada en comú en què cada 
grup exposa les seves conclusions. 
Per completar la informació, es projecta 
el Power Point que explica les accions que 
la FVF duu a terme a l’Índia rural i tot el 
que encara queda per fer.

✏ Segons les activitats que s’hagin fet 
i les aportacions de l’alumnat, es 
pot posar més èmfasi en un aspecte 
o en un altre. La diapositiva 2 del 
Power Point ens serveix de menú de 
totes les àrees d’actuació de la FVF 
(educació, sanitat, ecologia, dona, 
habitatge, persones amb 
discapacitat i Col·laboració Activa).

>> DINÀMICA

Estructuració i aplicació ➤ 20 MIN

  |   INICI ACTIVITAT  |  ACTIVITAT 4.3  |  ACTIVITAT 5.2

MATERIAL
> Vídeo Un viatge cap a la igualtat

 
 

> Full de treball Un viatge cap a la igualtat

Un per grup. 
Grups de quatre persones  

> Power Point

9 diapositives 
 

ACTIVITAT 5.1
UN VIATGE CAP A LA IGUALTAT?
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http://www.fundacionvicenteferrertv.org/2012/03/un-viaje-hacia-la-igualdad/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad/MandalaigualdadActividad51Cat.ppt
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ACTIVITAT 5.1 FULL DE TREBALL
UN VIATGE CAP A LA IGUALTAT?

Quines opcions hi ha per aconseguir 
més igualtat d’oportunitats a l’Índia 
rural?

Escriu almenys cinc opcions que 
hagin permès als i les protagonistes 
del vídeo millorar la seva situació:

OPCIONS

DESPRÉS DE VEURE EL VÍDEO...

1.

2.

3.

4.

5.
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FINALITAT
Elaborar una postal.

TEMPORIZACIÓ
60 minuts

 Aquesta activitat és la que aplica 
tots els continguts del curs, per 
tant no té cicle d’ensenyament-
aprenentatge.

ACTIVITAT 5.2
COM VEIG L’ÍNDIA RURAL

S’explica que durant el 
desenvolupament de les activitats 
és com si haguessin anat de viatge a 
l’Índia. Quan es viatja, s’envien postals 
per explicar què s’ha vist, on s’ha 
estat, què és el que més ens ha 
agradat, què ens ha sorprès... Així, 
doncs, en aquesta activitat, també 
s’escriu una postal per explicar les 
mateixes experiències, conclusions, 
etcètera viscudes durant tot el curs. 

Es pot elaborar la postal en grups de 
tres o quatre persones; així el treball 
serà més enriquidor. Per 
fer-la, es recuperen les respostes a 
les preguntes dels diaris de viatge i el 
full de treball del l’activitat Un viatge 
cap a la igualtat? Aquests documents 
recullen les impressions de l’alumnat 
i ens serveixen de base per elaborar 
la postal. 

Per fer la postal cal seguir les instruc-
cions que s’adjunten. El format de la 
plantilla està en Power Point. A partir 

de la plantilla, cada grup o estudiant 
en decidirà la imatge i els continguts.

Abans de començar aquesta activitat 
és important decidir qui serà el 
destinatari de la postal. Es pot escollir 
entre:

✏ Intercanviar les postals amb 
l’alumnat d’un altre grup que hagi 
fet la proposta Mandala Igualdad 
(d’una altra classe de l’institut, per 
exemple). Així es poden comparar 
les conclusions.

✏ Exposar totes les postals al passadís 
de l’institut, per compartir les 
conclusions amb la resta de la 
comunitat educativa.

✏ Enviar alguna de les postals a 
l’Institut de Bukkaraya Samudram, a 
l’Índia.

Altres modalitats de postal

La plantilla de la postal està 
elaborada en format Power Point, 
encara que es pot canviar i fer-la 
a mà o amb un altre programa de 
disseny.

Enviament de la postal a l’Índia

Si s’envia la postal a l’Índia, és 
preferible ficar-la dins un sobre, 
cosa que ens permetrà identificar el 
remitent.

L’adreça d’enviament és:

✏ R.D.T / FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
Comunicación India 
Bangalore Highway 
515001 ANANTAPUR (A.P. – INDIA) 

✏ From NOM DEL CENTRE EDUCATIU 
ESPANYOL to the Bukkaraya 
Samudram High School students 

És important que el remitent (és a dir, 
el nom del centre espanyol que 
realitza l’enviament) es vegi 
clarament.

DINÀMICA ADAPTACIONS DE LA DINÀMICA

> Plantilla per a postal

> Instruccions per elaborar la postal

MATERIAL
> Plantilla para postal 

 
 

 

> Instruccions per elaborar la postal 

 
 
 

ACTIVITAT 5.2 |   ACTIVITAT 5.1
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ACTIVITAT 5.2 INSTRUCCIONS PER ELABORAR LA POSTAL
COM VEIG L’ÍNDIA RURAL

  |   INICI ACTIVITAT   |   ACTIVITAT 5.1

ESCOLLIU LA IMATGE DE LA POSTAL

La imatge ha d’estar relacionada amb algun 
dels aspectes que us hi hagi sorprès i que 
hàgiu citat en el Diari de viatge.

Si voleu, podeu afegir un text breu que 
expressi per què us ha sorprès.

Escriviu sobre el que us agradaria 
que canviés a l’Índia rural. Què 
faríeu per canviar-ho? 

Exposeu algun aspecte que us hagi 
servit a nivell personal.

Redacteu un text lliure, sobre el que 
hàgiu après, us hagi impressionat, 
etc.

Si escriviu una postal per a 
l’alumnat de l’institut per a 
estudiants amb problemes auditius 
de Bukkaraya Samudram, podeu 
escriure les vostres impressions del 
material que us hagin enviat durant 
el curs. Si la postal s’envia a l’Índia, 
ha d’estar escrita en anglès.

PENSEU EN EL DESTINATARI

Afegiu un destinatari a 
la postal.

ANVERS DE LA POSTAL REVERS DE LA POSTAL

Text explicatiu de la imatge

EXPLIQUEU ALGUN ASPECTE DEL VOSTRE “VIATGE A L’ÍNDIA RURAL”. PODEU ESCOLLIR ENTRE:

ACTIVITAT 5.2
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UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SERVIT A 
NIVELL PERSONAL

DIARI DE VIATGE BLOC DE GÈNERE
COM VEIG LA 
SITUACIÓ DE LA DONA 
A L’ÍNDIA RURAL

UN ASPECTE QUE 
T’AGRADARIA QUE 
CANVIÉS 

UNA PARAULA QUE 
RESUMEIXI EL QUE HEM 
TREBALLAT

UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SORPRÈS
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DIARI DE VIATGE  
BLOC DE CAPACITATS DIFERENTS
COM VEIG LA SITUACIÓ DE LES 
PERSONES AMB CAPACITATS 
DIFERENTS A L’ÍNDIA RURAL

UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SERVIT A 
NIVELL PERSONAL

UN ASPECTE QUE 
T’AGRADARIA QUE 
CANVIÉS 

UNA PARAULA QUE 
RESUMEIXI EL QUE HEM 
TREBALLAT

UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SORPRÈS
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DIARI DE VIATGE BLOC DE CASTES
COM VEIG EL SISTEMA DE 
CASTES A L’ÍNDIA RURAL

 

UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SERVIT A 
NIVELL PERSONAL

UN ASPECTE QUE 
T’AGRADARIA QUE 
CANVIÉS 

UNA PARAULA QUE 
RESUMEIXI EL QUE HEM 
TREBALLAT

UN ASPECTE QUE 
T’HAGI SORPRÈS
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