NOMÉS D’ANADA
Visita dinamitzada a l’exposició
ACTIVITAT EDUCATIVA
Descobrim l’obra plàstica i abstracta que l’artista italià Piero Sacchetto va fer després del fort impacte que li
va provocar llegir el recull de poesia Solo Andata de l’escriptor Erri de Luca. A través de diferents estímuls
i dinàmiques socioafectives, experimentarem en pròpia pell les emocions i els processos consubstancials a
les migracions humanes, reviurem camins d’anada com els que ha fet l’artista i com els que ha fet cadascú
al llarg de la seva vida. Les experiències viscudes les contrastarem amb les dades facilitades sobre les implicacions del fenomen migratori i la crisi dels refugiats. Intentarem esbrinar les causes i motius que porten a
algú a emprendre un viatge només d’anada, què se sent fent aquest camí i com és l’arribada i acollida a una
nova cultura. Després d’adonar-nos del potencial de l’art per evocar totes aquestes reflexions, acabarem
creant les nostres pròpies obres d’art per expressar tot allò que hem après i viscut durant la sessió.
OBJECTIUS
• Conèixer el procés intel·lectual i creatiu de l’artista
Piero Sacchetto i de l’escriptor Erri de Luca.
• Apropar-se a l’art abstracte i a la seva capacitat de
generar impactes.
• Debatre i reflexionar a partir de l’art sobre els
processos migratoris i la crisi dels refugiats, en un
context d’emergència climàtica.
• Prendre consciència dels prejudicis i fronteres
simbòliques i treballar per la inclusió.
• Adonar-nos de la complexitat i interdependència
de les relacions entre humans i societats, i de com
els problemes que generem són complexos i cal
respondre-hi d’una manera també complexa i
holística.
• Fomentar l’esperit crític i el treball cooperatiu.
• Empoderar-se i esdevenir part activa de la solució
del problema.

IMATGES DE L’ACTIVITAT

DADES BÀSIQUES
Durada de
l’activitat
2 hores

Tarifa
3,90 € per alumne
*Consulteu tarifes COVID19

Nivell
CI, CM, CS, ESO, BAT, Cicles formatius,
Educació Especial
Número de participants per grup
Segons la normativa vigent.
Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat

NOMÉS D’ANADA
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
FI DE LA POBRESA. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes arreu del món
• L’alumne coneix les causes i els impactes de la pobresa, com la distribució desigual dels recursos
i el poder, la colonització, els conflictes, les catàstrofes naturals i altres impactes provocats pel
canvi climàtic, la degradació mediambiental i les catàstrofes tecnològiques, i la manca de sistemes
i mesures de protecció social.
• L’alumne comprèn com la pobresa i la riquesa extremes afecten els drets humans i les necessitats
més essencials.
• L’alumne és capaç de col·laborar amb altres per fer que els individus i les comunitats canviïn la distribució del
poder i els recursos a la comunitat i més enllà.
• L’alumne és capaç de mostrar sensibilitat per les qüestions relatives a la pobresa i empatia i solidaritat envers les
persones pobres i en situació de vulnerabilitat.
• L’alumne és capaç d’identificar les seves experiències personals i els seus prejudicis pel que fa a la pobresa.
• L’alumne és capaç de fer una reflexió crítica sobre el seu paper en el manteniment de les estructures de desigualtat
a escala mundial.

FAM 0. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l’agricultura sostenible
• L’alumne coneix els principals motors i les causes de la fam a escala individual, local, nacional i
mundial.
• L’alumne és capaç de comunicar sobre els problemes i les connexions entre la lluita contra la fam
i el foment de l’agricultura sostenible i la millora de la nutrició.
• L’alumne és capaç de crear una visió d’un món sense fam ni malnutrició.
• L’alumne és capaç de sentir empatia, responsabilitat i solidaritat per les persones que pateixen fam i malnutrició.

EDUCACIÓ DE QUALITAT. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i
promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom
• L’alumne coneix la desigualtat en l’accés a l’educació, especialment entre les nenes i els nens a
les zones rurals, i també els motius de la falta d’igualtat en l’accés a una educació de qualitat i les
oportunitats d’aprenentatge permanent.
• L’alumne comprèn que l’educació pot ajudar a crear un món més sostenible, equitatiu i pacífic.

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC. Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
• L’alumne coneix la distribució dels índexs d’ocupació formal per sector, la ocupació informal i la
desocupació a diferents regions o nacions del món i també quins grups socials estan especialment
afectats per la desocupació.
• L’alumne comprèn com els salaris baixos o decreixents per a la mà d’obra i els salaris i beneficis
molt elevats per als directius i propietaris o els accionistes porten cap a la desigualtat, la pobresa, el malestar social,
etc.
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REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. Reduir la desigualtat als països i entre països
• L’alumne entén que la desigualtat és un dels principals motors dels problemes socials i la
insatisfacció individual.
• L’alumne comprèn els processos a escala local, nacional i mundial que fomenten i obstaculitzen
la igualtat (polítiques de protecció fiscal, salarial i social, activitats corporatives, etc.).
• L’alumne comprèn els principis ètics relatius a la igualtat i és conscient dels processos psicològics
que impulsen les conductes discriminatòries i la presa de decisió.
• L’alumne és capaç de sentir empatia i mostrar solidaritat envers les persones que pateixen discriminació.
• L’alumne és capaç de mantenir una visió d’un món just i igual.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES. Aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
• L’alumne és capaç d’avaluar i comparar la sostenibilitat dels sistemes del seu assentament i d’altres
pel que fa a la satisfacció de les seves necessitats, particularment en els àmbits de l’alimentació,
l’energia, el transport, l’aigua, la seguretat, el tractament de l’aigua, la inclusió i l’accessibilitat,
l’educació, la integració dels espais verds i la reducció del risc de catàstrofes.
• L’alumne és capaç de reflexionar sobre la seva regió pel que fa al desenvolupament d’una identitat pròpia, tot
entenent la funció que els entorns naturals, socials i tècnics han tingut en la construcció de la seva identitat i la seva
cultura.
• L’alumne és capaç de contribuir a crear una comunitat inclusiva, segura, resilient i sostenible.

ACCIÓ CLIMÀTICA. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus
efectes
• L’alumne coneix les principals conseqüències ecològiques, socials, culturals i econòmiques del
canvi climàtic a escala local, nacional i mundial i comprèn com aquestes poden esdevenir factors
que catalitzin i fomentin el canvi climàtic.
• L’alumne coneix estratègies de prevenció, mitigació i adaptació a escales diferents (des de l’escala
mundial a la individual) i per a contextos diferents i les seves connexions amb la resposta a les catàstrofes i la
reducció del risc de catàstrofes.
• L’alumne és capaç d’explicar la dinàmica ecosistèmica i l’impacte mediambiental, social, econòmic i ètic del canvi
climàtic.
• L’alumne és capaç d’actuar a favor de les persones amenaçades pel canvi climàtic.
• L’alumne és capaç d’anticipar, calcular i valorar l’impacte de les decisions o activitats personals, locals i nacionals
sobre la resta de persones i regions del món.

VIDA TERRESTRE. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la
degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat
• L’alumne és capaç d’argumentar a favor de la conservació de la biodiversitat per diversos motius,
com els serveis ecosistèmics i el valor intrínsec.
• L’alumne és capaç de qüestionar el dualisme ésser humà/natura i comprèn que formem part de
la natura, que no en som aliens.
• L’alumne és capaç de crear una visió d’una vida en harmonia amb la natura.
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PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES. Promoure societats pacífiques i inclusives per
al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tothom i la construcció
d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
• L’alumne comprèn els conceptes de justícia, inclusió i pau i la seva relació amb la llei.
• L’alumne és capaç de comparar el seu sistema de justícia amb els d’altres països.
• L’alumne comprèn la importància del marc internacional dels drets humans.
• L’alumne és capaç de debatre sobre qüestions d’abast local i mundial relatives a la pau, la justícia, la inclusió i unes
institucions sòlides.
• L’alumne és capaç de mostrar empatia i solidaritat envers les persones que pateixen injustícies al seu país i a altres
països.
• L’alumne és capaç de reflexionar sobre el seu paper en qüestions relatives a la pau, la justícia, la inclusió i unes
institucions sòlides.
• L’alumne és capaç de reclamar públicament i donar suport al desenvolupament de polítiques que fomentin la pau,
la justícia, la inclusió i unes institucions sòlides.
• L’alumne és capaç d’esdevenir un agent del canvi en la presa de decisions a escala local i expressar-se contra la
injustícia.

ALIANÇA PELS OBJECTIUS. Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sosteniblealize the global partnership for sustainable development
• L’alumne comprèn qüestions d’abast mundial, com les qüestions del finançament per
al desenvolupament, les polítiques tributàries, comercials i de deute, i la interconnexió i
interdependència de països i poblacions diferents.
• L’alumne és capaç d’assumir responsabilitats pels ODS.
• L’alumne és capaç de sentir la pertinença a una humanitat comuna, que comparteix valors i responsabilitats,
basant-se en els drets humans.

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS)
• Competència de pensament sistèmic.
• Competència preventiva.
• Competència normativa.
• Competència estratègica.

• Competència de col·laboració.
• Competència de pensament crític.
• Competència de consciència d’un mateix.
• Competència de resolució de conflictes integrada.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DEL
MEDI
Dimensió del món actual
Competència 2. Interpretar el present a partir de
l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps,
per comprendre la societat en què vivim.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DELS
VALORS
Dimensió personal
Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentari per
superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els
configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Dimensió interpersonal
Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu
envers les persones, les seves idees, opcions, creences
i les cultures que les conformen.

Competència 5. Valorar problemàtiques rellevants
interpel·lant-ne les causes i les conseqüències per
plantejar propostes de futur.

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i
participació en les relacions entre les persones.

Dimensió salut i equilibri personal
Competència 7. Prendre consciència del propi cos, de
les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.
Dimensió ciutadania
Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a
partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
Continguts clau
• Problemes socials rellevants.
• Passat, present i futur de les societats i comunitats
culturals.
• Les civilitzacions: la societat, l’economia, la tecnologia, la cultura, les idees, les religions, les expressions artístiques, els invisibles (les dones, les minories, els infants)...
• Els drets, deures i responsabilitats de les persones.
• Els principis i valors democràtics: respecte, solidaritat, justícia, equitat...
• La lluita per la construcció de la democràcia i els
drets humans.
• Les normes i les lleis.
• Els conflictes econòmics i polítics del món actual

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les
actituds de convivència.
Dimensió social
Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics
per cercar solucions alternatives als problemes.
Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions
d’injustícia.
Continguts clau
• Autonomia i responsabilitat.
• Coherència.
• Implicació amb la pròpia conducta en l’entorn.
• Pensament crític i creatiu.
• Pensament argumentatiu.
• Dilemes ètics presents en l’entorn.
• Prevenció i resolució de problemes o conflictes.
• Estratègies per al diàleg.
• Prejudicis i estereotips.
• Situacions de marginació, discriminació i injustícia
social.
• Diferències de gènere, origen, creença o cultura.
• La pau i la violència.
• Solidaritat i altruisme.

NOMÉS D’ANADA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT ARTÍSTIC
Dimensió percepció, comprensió i valoració
Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per
comprendre i apreciar les produccions artístiques.
Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
Dimensió interpretació i producció
Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
Dimensió imaginació i creativitat
Competència 8. Improvisar i crear amb els elements
i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.
Continguts clau
• Funció i influència de les manifestacions artístiques
i dels seus elements.
• Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques.
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les
produccions artístiques pròpies i alienes.
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació
artístiques.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT CULTURA I VALORS
Dimensió personal
Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades
de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació
per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.
Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada
situació i donar-hi respostes adients i preferentment
innovadores.
Dimensió interpersonal
Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
Dimensió sociocultural
Competència 8. Copsar les dimensions ètiques dels
grans relats literaris i de les obres artístiques.
Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des
de la perspectiva ètica individualment i de manera
col·lectiva.
Competència 10. Realitzar activitats de participació i
de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.
Continguts clau
• La cultura de la pau. Violència directa i violència
estructural. Tipus de pau. Models i exemples de la
cultura de la pau...
• Les normes i els criteris del treball en grup i en
equip.
• El dubte i la formulació de les bones preguntes com
a inici de la reflexió.
COMPETÈNCIA BÀSIQUES EN LLENGUA CATALANA I CASTELLANA
Dimensió comunicació oral
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la
situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.
Continguts clau
• Cooperar amb l’interlocutor per fer fluir la conversa.
• Adequar-se a la situació i a la intenció comunicativa.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT ARTÍSTIQUES
Dimensió percepció, comprensió i valoració
Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal per
analitzar les produccions artístiques.
Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva
i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i culturalDimensió interpretació i producció.
Continguts clau
• Percepció visual i audiovisual.
• Art i societat.
• Art i compromís.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DIGITAL
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb
instruments i tècniques dels llenguatges artístics.
Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
Dimensió societat i cultura
Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal
i social.
Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de
les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció
prosocial.
Contingut clau
• Percepció visual i audiovisual.
• Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual.
• Procediments d’anàlisi de produccions artístiques.
• Aprenentatge permanents i entorns virtuals
d’aprenentatge i recursos per a l’aprenentatge formal
i no formal a la xarxa.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL
Dimensió històrica
Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats
dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la
causalitat històrica.
Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de
les decisions i accions actuals.
Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
Dimensió geogràfica
Competència 5. Explicar les interrelacions entre els
elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
Competència 7. Analitzar diferents models
d’organització política, econòmica i territorial, i les
desigualtats que generen, per valorar com afecten la
vida de les persones i fer propostes d’actuació.
Dimensió cultural i artística
Competència 10. Valorar les expressions culturals
pròpies, per afavorir la construcció de la identitat
personal dins d’un món global i divers.
Dimensió ciutadana
Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre
problemes socials rellevants per desenvolupar un
pensament crític.
Competència 12. Participar activament i de manera
compromesa en projectes per exercir drets, deures i
responsabilitats propis d’una societat democràtica.
Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en
la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre
homes i dones.

Contingut clau
• Estratègies comunicatives en situacions d’interacció
oral.
• Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.
• Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental.
Matèries primeres i fonts d’energia.
• Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del
món. Població i poblament. Migracions.
• Globalització i intercanvi desigual. Mecanismes de
cooperació internacional.
• Desenvolupament humà sostenible.
• Drets humans.
• Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació.
• Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.

