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ESO
ALUMNAT
Tallers
1r i 2n




És sempre dolenta la mort? Reflexió a partir del cas de la mort del Floquet de Neu.
És sempre dolenta la mort? Reflexió a partir del visionat de fragments de la
pel·lícula La decisión de Anne.
És sempre dolenta la mort? Reflexió a partir de la llegenda del cavaller de Milany

3r i 4t




La mort digna a partir del cinema Reflexió a partir del visionat de vídeos de
testimonis.
La mort digna a partir de casos reals Reflexió a partir del visionat de fragments de
documentals i pel·lícules.
La mort digna des de la literatura Reflexió a partir de de la lectura de fragments d’
obres literàries.

Cicles formatius


El dret a una mort digna, què podem fer com a professionals? Reflexió a partir de
material audiovisual de ficció i testimonis reals. (especialment per a cicles
sanitaris i de serveis socioculturals)

Els tallers suposen:
-treball abans del taller (40’ a l’aula amb el professorat del centre i després treball
individual a casa)
treball a l’aula de 90’ durant el taller amb especialistes de DMD-Cat.
El dret a la disponibilitat sobre la pròpia vida des de la Filosofia (batxillerat)
(4t d’ESO)
Xerrades

4t d’ESO i Batxillerat





El dret a morir dignament un dret humà Tenim drets al llarg de la vida i també al
final.
El dret a la disponibilitat sobre la pròpia vida des de la Filosofia Un repàs de les
diferents posicions sobre el tema al llarg de la història de la Filosofia.
És l’eutanàsia una mort digna? Anàlisi de la nova llei de regulació del dret a
l’eutanàsia.
El dret a la disponibilitat sobre la pròpia vida als dietaris de Salvador Pàniker.

Les xerrades suposen:
-treball abans de la xerrada (40’ a l’aula amb el professorat del centre i després treball
individual a casa)
60’ de xerrada amb especialistes de DMD-Cat.

PROFESSORAT
Exposició La mort Digna i Il·lustrada “La Mort, digna i il·lustrada”
Maleta pedagògica per treballar al centre amb presentació al Claustre.
Formació
Taller de sensibilització Trencar el tabú de la mort a l’aula pel Claustre i/o específica per
departaments: Literatura, Filosofia, Educació visual i Plàstica (60’)
AMPA
Taller de sensibilització Trencar el tabú de la mort amb les criatures (60’)

A continuació teniu recursos per si voleu fer vosaltres les activitats. També podem venir al
centre, són activitats gratuïtes realitzades per professionals amb llarga experiència a
l’aula. Per concertar activitats educacio@dmd.cat

