EINES METODOLÒGIQUES

La controvèrsia
Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada: > 8 anys
Intenció educativa:
• Conèixer el concepte de
controvèrsia.
• Identificar aquells temes que
ens resulten controvertits.
•Identificar un tema que
permeti introduir un primer
diàleg controvertit a l’aula sense
gaire risc.
Resum: Es tracta de plantejar
el concepte de controvèrsia i
d’identificar temes d’interès pel
grup classe, a partir de recollir
en una diana en grups de 4 les
preocupacions de cadascú i
posar-les en comú.
Temps: Aproximadament 45
minuts.
Tipus: Reflexiva. Activitat
cooperativa 1-2-4.
Grup: En grups de 4.
Material: Una fitxa de la diana
per cada grup de 4. Es tracta de
fer una diana dividida en 4 parts
(un quart per persona). La diana
ha de tenir quatre cercles
concèntrics (sense comptar el del
mig on posen el nom). (Veure
annex)

Desenvolupament
• Comentem la definició de controvèrsia a partir d’algunes imatges, de buscar
junts la definició al diccionari o del que ens sembli més adequat pel grup.
• En grups de 4 persones, els donem la fitxa de la diana (impresa en A3), on
cadascú disposa d’un quart de diana per omplir aquells temes que li resulten
controvertits: al centre hi posen el nom, al segon cercle anoten els temes que
resulta controvertit parlar-ne amb els amics, al tercer cercle amb la família, al
quart amb l’escola i el cinquè amb activitats extraescolars. Cadascú anota els seus
temes al seu quart de diana.
• Comparteixen el que han posat per identificar temes comuns fins escollir-ne un
per iniciar un diàleg. Primer ho fan en parelles, després en els grups de 4,
finalment en gran grup.
Valoració i conclusions
Ha estat fàcil identificar temes? I compartir-los? Ha estat fàcil escollir un tema en
lloc dels altres? Quins criteris heu utilitzat per escollir?
Altres indicacions
El procés de la diana serveix per identificar els temes que preocupen a l’alumnat, i
alhora permet orientar el primer diàleg vers un tema suficientment fàcil per servir
de primera experiència.
Propostes d’acció:
Escolliu el tema que més consens generi per treballar una primera experiència de
diàleg controvertit a l’aula.

Font: Neus Bartrolí, col·laboradora de
l’Escola de Cultura de Pau i mestre
participant al curs “Temes controvertits a
l’aula (CRP Les Corts, 2018).
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Annex: La controvèrsia
Fitxa: Quins temes son controvertits per nosaltres?
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