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00..  PPRRÒÒLLEEGG

EEll  ttrreebbaallll  qquuee  tteenniiuu  aa  lleess  mmaannss  ééss  eell  ffrruuiitt  ddee  llaa  ttaassccaa  rreeaalliittzzaaddaa  aa  ttrraavvééss  dd’’uunnaa  LLlliiccèènncciiaa
dd’’EEssttuuddiiss  RReettrriibbuuïïddaa,,  mmooddaalliittaatt  BB11,,  ppeell  ccuurrss  9999//0000..

EEnn  pprreesseennttaarr  uunn  pprroojjeeccttee  dd’’aaqquueesstt  ttiippuuss,,  sseemmpprree  hhii  hhaa  uunnaa  rraaóó,,  uunn  mmoottiiuu  ppeerrssoonnaall,,  qquuee  eennss
mmoouu  aa  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  aaqquueellll  tteemmaa,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass  llaa  mmoorrtt..  AA  ppaarrttiirr  dd’’uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa
eexxppeerriièènncciiaa,,  ppooddeemm  tteenniirr  uunnaa  aallttrraa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ssoobbrree  aaqquueellllaa  qqüüeessttiióó  ii  rreefflleexxiioonnaarr  ddeess  dd’’aallttrreess
ppuunnttss  ddee  vviissttaa..

AA  lleess  rraaoonnss  ppeerrssoonnaallss  ttaammbbéé  ss’’hhii  ssuummeenn  rraaoonnss  pprrooffeessssiioonnaallss..  AAll  ccaapp  ddeellss  aannyyss  ddee  ddeeddiiccaacciióó  aa
ll’’eennsseennyyaammeenntt,,  eenn  ddiivveerrsseess  ooccaassiioonnss  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt  hhaa  aappaarreegguutt  aa  ll’’aauullaa,,  bbéé  ddee  ffoorrmmaa
tteeòòrriiccaa,,  bbéé  ppeerrqquuèè  ss’’hhaa  vviissccuutt  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  pprrooppeerraa..  QQuuaann  aaiixxòò  ppaassssaa,,  uunn  ssee  sseenntt  ppoocc
pprreeppaarraatt,,  ddeessiinnffoorrmmaatt  ii  ééss  ccoonnsscciieenntt  qquuee  aassssuummeeiixx  eell  tteemmaa  ddee  ffoorrmmaa  iinnttuuïïttiivvaa,,  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess
vviivvèènncciieess  ii  ll’’ooppiinniióó  ppeerrssoonnaall..

LL’’oobbjjeeccttiiuu  dd’’aaqquueesstt  ttrreebbaallll  ééss  aapprrooffuunnddiirr  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ii  mmiirraarr  ddee  ccoommppaarrttiirr  rreefflleexxiioonnss  aammbb
pprrooffeessssiioonnaallss  ddee  ll’’eennsseennyyaammeenntt  qquuee  ttaammbbéé  ppooddeenn  eessttaarr  iinntteerreessssaattss  eenn  ppeennssaarr  ii  ttrroobbaarr  eeiinneess  ddee
ttrreebbaallll  ppeerr  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..  DDeeddiiccaarr  tteemmppss  aa  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt,,
qquuee  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddee  llaa  vviiddaa,,  aajjuuddaa  aall  ccrreeiixxeemmeenntt  ppeerrssoonnaall,,  aa  llaa  mmaadduurreessaa..

EEnn  aannaarr  ddeesseennvvoolluuppaanntt  eell  pprroojjeeccttee,,  uunn  ss’’aaddoonnaa  qquuee  nnoo  ppooddrràà  pprreesseennttaarr  uunnaa  oobbrraa  ttoottaallmmeenntt
aaccaabbaaddaa..  HHii  hhaa  ooccaassiioonnss  eenn  lleess  qquuee  sseemmbbllaa  qquuee  llaa  ffeeiinnaa  nnoo  ttiirraa  eennddaavvaanntt,,  ttoott  ii  ddeeddiiccaarr  hhoorreess  aa
lllleeggiirr,,  aa  ccoonnssuullttaarr  ddiivveerrsseess  ffoonnttss,,  aa  ppaarrllaarr  aammbb  ppeerrssoonneess  qquuee  ccoonneeiixxeenn  eell  tteemmaa..  TTaammbbéé  eess  vvaa
ddeessccoobbrriinntt  qquuee  hhii  hhaa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  ddeell  qquuee  sseemmbbllaavvaa  eenn  uunn  pprriinncciippii  ii  qquuee  mmoollttaa  ddee  llaa
ddooccuummeennttaacciióó  qquuee  eess  rreeccuullll,,  aa  ll’’hhoorraa  ddee  llaa  vveerriittaatt  nnoo  qquueeddaa  rreefflleeccttiiddaa  eenn  eell  pprroojjeeccttee,,  ppeerrqquuèè  ccaall
eessccoolllliirr,,  aaccoottaarr..  DDeesspprrééss,,  aa  mmiiddaa  qquuee  eess  vvaa  eessccrriivviinntt,,    ttoott  eess  vvaa  ccoonnccrreettaanntt  mmééss,,  ppeerròò  eenn  rreevviissaarr
eell  qquuee  ss’’eessccrriiuu,,  mmaaii  eessttàà  pprroouu  bbéé,,  sseemmpprree  ccaall  mmiilllloorraarr--hhoo..
TToott  pplleeggaatt  ccrreeaa  uunn  cceerrtt  sseennttiimmeenntt  ddee  ffrruussttrraacciióó..  PPoosstteerriioorrmmeenntt,,  eenn  ppeennssaarr--hhii  ddee  ffoorrmmaa  mmééss
rraacciioonnaall,,  nnoo  ttaanntt  eemmoocciioonnaall,,  ss’’eennttéénn  qquuee  aaqquueesstt  ttiippuuss  ddee  ttrreebbaallll  mmaaii  eessttàà  pprroouu  bbéé,,  pprroouu  aaccaabbaatt,,
pprroouu  mmaadduurr,,  nnoo  ééss  uunn  pprroodduuccttee  ffiinnaall,,  ssiinnóó  uunn  ppaass  mmééss  eenn  eell  pprrooccééss  ppeerr  aapprrooffuunnddiirr  ssoobbrree  llaa
mmaattèèrriiaa  qquuee  eennss  ooccuuppaa  ii  qquuee  eennccaarraa  qquueeddaa  mmoolltt  ppeerr  aapprreennddrree..  II  dd’’aaiixxòò  eess  ttrraaccttaa,,  dd’’aapprreennddrree..

PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  aall  llllaarrgg  ddeell  tteemmppss  ddee  lllliiccèènncciiaa,,  qquuaann  eess  vvaa  ttrreebbaallllaanntt  ssoobbrree  eell  pprroojjeeccttee,,
aappaarreeiixxeenn  uunn  sseegguuiitt  ddee  ddiiffiiccuullttaattss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  llaa  pprrooffeessssiióó..  ÉÉss  aa  ddiirr,,  ccaall
aaddaappttaarr--ssee  aa  uunn  ttiippuuss  ddee  ffeeiinnaa  qquuee  nnoo  ttéé  rreess  aa  vveeuurree  aammbb  llaa  ddee  ll’’eessccoollaa..
TTaall  ccoomm  ddiiuu  WWOOOODDSS,,  PP..  ((11998877))::  ““EEssccrriivviirr  eess  uunnaa  aaccttiivviittaadd  ttaann  ddiiffeerreennttee  ddee  oottrraass
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  eennsseeññaannaazzaa  yy  llaa  vviiddaa  aaccaaddeemmiiccaa,,  qquuee  eenn  ggeenneerraall  nnoo  nnooss  eennccoonnttrraammooss
eenn  eell  mmaarrccoo  mmeennttaall  aaddeeccuuaaddoo  ppeerraa  hhaacceerrlloo..““RReeddaaccttaarr””  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eess  aallggoo
ccoommpplleettaammeennttee  ddiiffeerreennttee  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  eessccoollaarreess..  HHaaccee  ffaallttaa  uunn  pprroocceessoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn
ppssííqquuiiccaa,,  ppaarraa  eevviittaarr  eell  bbllooqquueeoo  yy  uunnaa  bbuueennaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo  yy  llooss  rreeccuurrssooss,,  qquuee  eess
nneecceessaarriioo  iirr  rreeeessttrruuccttuurraannddoo  ccuuaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  aavvaannzzaa..  AA  mmeeddiiddaa  qquuee  vvaammooss  rreeddaaccttaannddoo,,  ssee
vvaa  rreeeellaabboorraannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  yy  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  ssee  vvaa  eessccrriivviieennddoo,,  aappaarreecceenn  iiddeeaass  mmeejjoorreess,,  qquuee
ppooddeemmooss  iirr    ppuulliieennddoo  ppooccoo  aa  ppooccoo””..

DDoonnccss  aaiixxòò  ééss  eexxaaccttaammeenntt  eell  qquuee  hhaa  ppaassssaatt,,  qquuee  eenn  uunnaa  pprriimmeerraa  ffaassee  ddee  llaa  lllliiccèènncciiaa,,  ccaall  uunnaa
aaddeeqquuaacciióó  aa  uunnaa  ffeeiinnaa  aabbssoolluuttaammeenntt  ddiiffeerreenntt  ddee  llaa  qquuee  eess  ffaa  aa  ll’’eessccoollaa..  EEss  ttrreebbaallllaa  ddee  ffoorrmmaa
iinnddiivviidduuaall,,  aammbb  eell  ssuuppoorrtt  ddeell  ssuuppeerrvviissoorr,,  ppeerròò  ssooll  aall  ccaapp  ii  aa  llaa  ffii..  MMeennttrree  qquuee  aa  ll’’eessccoollaa,,  eell
ttrreebbaallll  ééss  eenn  eeqquuiipp,,  ttaanntt  aall  cciiccllee  ccoomm  aall  ccllaauussttrree..  TTaammbbéé  hhii  hhaa  llaa  rreellaacciióó  aammbb  lleess  ffaammíílliieess  ii  aammbb
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eellss  aauuttèènnttiiccss  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  ll’’eessccoollaa,,  eellss  aalluummnneess..  UUnnaa  vveeggaaddaa  uunn  ééss  ccoonnsscciieenntt  ddeell  rriittmmee  ddee
ttrreebbaallll  qquuee  hhaa  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee,,  ttoott  ééss  mmééss  sseennzziillll,,  ppeerròò  jjaa  hhaa  ppaassssaatt  uunn  tteemmppss  ddee  llaa  lllliiccèènncciiaa,,  qquuee
sseemmbbllaa  ppoocc  aapprrooffiittaatt..

DDeesspprrééss  vvee  llaa  ffaassee  ddee  rreeccoolllliiddaa  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..  ÉÉss  uunnaa  ffaassee  ddee  mmoollttaa  ddiissppeerrssiióó,,  eess  vvaa  aaccuummuullaanntt
mmaatteerriiaall  ddee  ddiivveerrssaa  mmeennaa  ii  nnoo  ssee  ssaapp  eexxaaccttaammeenntt  qquuèè  ééss  eell  qquuee  sseerràà  rreeaallmmeenntt  úúttiill  ii  qquuèè  ééss  eell
qquuee  nnoo  ffaarràà  eell  sseerrvveeii  eessppeerraatt..  CCaall  lllleeggiirr  mmoolltt,,  sseennssee  mmeennyysspprreeàà  rreess  rreellaacciioonnaatt  aammbb  eell  tteemmaa
dd’’eessttuuddii,,  nnoo  ssee  ssaapp  mmaaii  qquuaann  uunn  mmaatteerriiaall  qquuee  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt  nnoo  eennss  iinntteerreessssaa,,  ppoott  sseerr  úúttiill
mmééss  eennddaavvaanntt,,  eenn  uunnaa  aallttrraa  ffaassee  ddeell  pprroojjeeccttee..  CCoonnssttaannmmeenntt  eess  ttéé  uunnaa  lllliissttaa  ddee  tteemmeess  ppeennddeennttss,,  ii
aa  mmiiddaa  qquuee  ssee’’nn  rreessoolleenn  uunnss,,  nn’’aappaarreeiixxeenn  uunnss  aallttrreess..  MMééss  eennddaavvaanntt  jjaa  eess  vveeuu  ttoott  mmééss  ccllaarr,,  ppeerròò
eess  vvaa  eessccuurrççaanntt  eell  tteemmppss..  ÉÉss  eell  mmoommeenntt  ddee  ccoommeennççaarr  aa  rreeddaaccttaarr  ii  aaiixxòò  nnoo  ééss  ffààcciill..  AArraa  bbéé,,  qquuaann
ss’’iinniicciiaa  llaa  ttaassccaa,,  ttoott  vvaa  mmééss  rrooddaatt  ddeell  qquuee  ss’’iinnttuuïïaa  eenn  uunn  pprriinncciippii,,  sseemmbbllaa  qquuee  ttoottaa  llaa  ffeeiinnaa  ffeettaa
ffiinnss  aarraa  ééss  rreeaallmmeenntt  pprrooffiittoossaa,,  eess  ccoonnccrreettaa  aa  mmiiddaa  qquuee  ss’’eessccrriiuu  ii  aappaarreeiixxeenn  lleess  iiddeeeess  ddee  ffoorrmmaa
fflluuiiddaa,,  eennccaarraa  qquuee  ddeesspprrééss  ccaall  rreevviissaarr  ii  ttoorrnnaarr  aa  rreevviissaarr  ppeerr  mmiirraarr  ddee  ffeerr  uunn  tteexxtt  ccoohheerreenntt..  UUnnaa
vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  ffeeiinnaa,,  llaa  sseennssaacciióó  ééss  ddee  ddeessccaannss  ii  dd’’hhaavveerr  aavvaannççaatt  eenn  eellss  ccoonneeiixxeemmeennttss..  LLaa
ssaattiissffaacccciióó  sseerràà  mmééss  ggrraann  ssii  ss’’hhaa  aaccoonnsseegguuiitt  ddoonnaarr  uunnaa  mmíínniimmaa  vviissiióó  ddee  ccoonnjjuunntt  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ii
ssii  eellss  mmeessttrreess  hhii  ttrroobbeenn  rreessppoosstteess  úúttiillss..

FFiinnaallmmeenntt  hhee  ddee  ppaarrllaarr  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann  ffeett  ppoossssiibbllee  qquuee  aaqquueesstt  pprroojjeeccttee  ttiirrééss  eennddaavvaanntt..
VVuullll  aaggrraaiirr  aa  llaa  CCoonncceeppcciióó  PPoocchh,,  llaa  ssuuppeerrvviissoorraa  ddeell  ttrreebbaallll  ii  aall  mmeeuu  mmaarriitt  IIggnnaassii  OOrróó,,  llaa
ccoonnffiiaannççaa  qquuee  hhaann  ppoossaatt  eenn  mmii..  EEllllss  vvaann  ccrreeuurree  eenn  lleess  mmeevveess  aappttiittuuddss,,  mmééss  qquuee  jjoo  mmaatteeiixxaa,,  ii
aaiixxòò  eemm  vvaa  ppeerrmmeettrree  pprreesseennttaarr  eell  pprroojjeeccttee  ii  mm’’hhaa  aauuttoorriittzzaatt  aa  ddeesseennvvoolluuppaarr--lloo..

LLaa  CCoonncceeppcciióó  PPoocchh,,  hhaa  ffeett  uunnaa  ttaassccaa  ccoonnssttaanntt,,  aaccuurraaddaa  ii  rriiggoorroossaa..  LLaa  sseevvaa  ddiissppoonniibbiilliittaatt  aa
ll’’hhoorraa  ddee  ttrroobbaarr--nnooss,,  eell  tteemmppss  qquuee  hhaa  ddeeddiiccaatt  aa  lllleeggiirr  ii  rreelllleeggiirr  eellss  tteexxttooss,,  eellss  ccoonnsseellllss  qquuee  mm’’hhaa
ddoonnaatt  ppeerr  mmiilllloorraarr  eellss  eessccrriittss,,  lleess  oorriieennttaacciioonnss  ppeerr  ddeessccoobbrriirr  nnoouuss  aauuttoorrss  ii  nnoouuss  rreeccuurrssooss,,  hhaann
eessttaatt  ppeerr  aa  mmii  uunn  ssuuppoorrtt  iimmmmiilllloorraabbllee..  HHaa  eessttaatt  sseemmpprree  ddiissppoossaaddaa  aa  ppaarrllaarr  ddeell  qquuee  aa  mmii
mm’’aammooïïnnaavvaa  ii  aammbb  eell  sseeuu  ttaarraannnnàà  ffeerrmm,,  ddiissccrreett  ii  ttrraannqquuiill  mm’’hhaa  aappoorrttaatt  llaa  sseegguurreettaatt  qquuee  ssoovviinntt
eemm  mmaannccaavvaa..

QQuuaann  aall  mmeeuu  mmaarriitt,,  hhaa  eessttaatt  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  mm’’hhaa  ffaacciilliittaatt  eellss  mmiittjjaannss  ppeerr  aacccceeddiirr  aa  mmoollttaa  ddee  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  qquuee  hhee  nneecceessssiittaatt  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  eell  pprroojjeeccttee..  EEllss  sseeuuss  ccoonneeiixxeemmeennttss  ssoobbrree
mmeettooddoollooggiiaa  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó,,  eell  sseeuu  bbaaggaattggee  eenn  ttrreebbaallllss  ddee  rreecceerrccaa  ii  eellss  sseeuuss  rreeccuurrssooss  eenn  eell
ddoommiinnii  ddee  llaa  iinnffoorrmmààttiiccaa,,  mm’’hhaa  ssoolluucciioonnaatt  mmoollttss  eennttrreebbaannccss  qquuee  sseennssee  eellll  mm’’hhaagguueessssiinn  ccoossttaatt
mmoolltt  ddee  rreessoollddrree..  HHaa  ddeeddiiccaatt  tteemmppss  aa  lllleeggiirr  aallgguunneess  ppaarrttss  ddeell  pprroojjeeccttee  ii  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó  ii  eellss  sseeuuss
ccoonnsseellllss  sseemmpprree  mm’’hhaann  ssiimmpplliiffiiccaatt  llaa  ffeeiinnaa..

TTaammbbéé  vvuullll  aaggrraaiirr  lleess  aappoorrttaacciioonnss  ddee  ttoottss  eellss  mmeessttrreess  ii  lleess  mmeessttrreess  qquuee  aammbb  eell  sseeuu  tteemmppss,,  lleess
sseevveess  rreefflleexxiioonnss  ii  eellss  sseeuuss  ssuuggggeerriimmeennttss  hhaann  ffeett  ppoossssiibbllee  uunnaa  ppaarrtt  dd’’aaqquueesstt  ttrreebbaallll..

FFiinnaallmmeenntt  rreeccoonnèèiixxeerr  aa  llaa  mmeevvaa  ggeerrmmaannaa,,  aallss  mmeeuuss  ppaarreess  ii  aallss  mmeeuuss  ffiillllss  eell  sseeuu  ssuuppoorrtt,,  ccaaddaa  uunn  
dd’’eellllss  eenn  llaa  mmeessuurraa  ddee  lleess  sseevveess  ppoossssiibbiilliittaattss,,  ppeerròò  sseemmpprree  aammbb  ll’’àànniimm  ddee  ffeerr--mmee  uunn  ccoopp  ddee  mmàà
ppeerr  aavvaannççaarr..

EEnn  llaa  rreeddaacccciióó  ddeell  tteexxtt  eess  ffaa  sseerrvviirr  eell  ggèènneerree  mmaassccuullíí,,  sseennssee  qquuee  aaiixxòò  vvuullgguuii  iimmpplliiccaarr  uunnaa
ddiissccrriimmiinnaacciióó  ppeerr  rraaóó  ddee  sseexxee..
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ

11..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  DDEELL  TTEEMMAA  OOBBJJEECCTTEE  DDEELL  TTRREEBBAALLLL

LLaa  mmoorrtt  ééss  uunn  ffeett  ddiirreeccttaammeenntt  lllliiggaatt  aa  llaa  vviiddaa,,  ppeerr  ttaanntt  aaffeeccttaa  aa  ttoottss  eellss  éésssseerrss  vviiuuss..  AArraa  bbéé,,
nnoommééss  ll’’hhoommee  eell  vviiuu  ccoomm  uunn  ffeett  eexxcceeppcciioonnaall,,  ppeerr  ttaanntt  llaa  mmoorrtt  ééss  eesssseenncciiaallmmeenntt,,  uunn  tteemmaa
hhuummàà..  TToottss  eellss  éésssseerr  vviiuuss  ssóónn  ffiinniittss,,  ppeerròò  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  sseeuu  ppaassssaatt,,  eell  sseeuu
pprreesseenntt  ii  eell  sseeuu  ffuuttuurr  ii  ppeerr  ttaanntt,,  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffiinniittuudd..

HHii  hhaa  ffoorrcceess  aauuttoorrss  qquuee  hhaann  aapprrooffuunnddiitt  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..  AArraa  bbéé,,  eenn  ssóónn  ppooccss  eellss  qquuee  hhaann  aabboorrddaatt
eell  tteemmaa  ddeess  ddeell  ppuunntt  ddee  vviissttaa  ddeellss  iinnffaannttss..  II  eennccaarraa  eenn  ssóónn  mmeennyyss  aaqquueellllss  qquuee  hhaa  ffeett  pprrooppoosstteess
ccoonnccrreetteess  ppeerr  ttrreebbaallllaarr  aaqquueesstt  tteemmaa  aammbb  eellss  nneennss,,  ttaann  ddeess  ddee  ll’’ààmmbbiitt  ffaammiilliiaarr  ccoomm  ddeess  ddee
ll’’ààmmbbiitt  eessccoollaarr..

EEll  mmaarrcc  ddee  rreeffeerrèènncciiaa  ddeell  ttrreebbaallll  ssóónn  lleess  iinnvveessttiiggaacciioonnss  ii  eellss  ttrreebbaallllss  ffeettss  ppeerr  ddiivveerrssooss  aauuttoorrss,,
ddeess  ddeell  ccaammpp  ddee  llaa  ffiilloossooffiiaa,,  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  ii  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  eenn  rreellaacciióó  aa  llaa  mmoorrtt..

JJAASSPPEERRSS,,  KK..  ((  11888833--11996699))::  vvaa  sseerr  uunn  ffiillòòssooff  aalleemmaannyy,,  eexxppoonneenntt  ddee  ll’’eexxiisstteenncciiaalliissmmee..  VVaa
ppaassssaarr  ddeell  ccaammpp  ddee  llaa  ppssiiqquuiiaattrriiaa  aa  llaa  ffiilloossooffiiaa..  CCoonncceepp  llaa  ffiilloossooffiiaa  ccoomm  uunnaa  rreefflleexxiióó  ttoottaall  ddee  llaa
ccoonnddiicciióó  hhuummaannaa  ccoonnccrreettaa,,  nnoo  aabbssttrraaccttaa..  AAqquueessttaa  ccoonnddiicciióó  hhuummaannaa  ccoonnccrreettaa  eess  rreevveellaa  eenn  lleess
““ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt””::  ppaattiimmeenntt,,  mmoorrtt......  AAqquueessttaa  eexxiissttèènncciiaa  iimmpplliiccaa  ccoommuunniiccaacciióó  eennttrree  eexxiisstteennttss,,  oo
ssiigguuii  ssuuppeerraarr  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  iinnddiivviidduuaall  oo  ccoonnccrreettaa  ii  oorriieennttaarr--ssee  aall  mmóónn..

MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11996611))::  ééss  lllliicceenncciiaatt  eenn  FFiilloossooffiiaa  ii  ddooccttoorr  eenn  CCiièènncciieess  ddee  ll’’EEdduuccaacciióó..  EEllss  sseeuuss
ttrreebbaallllss  ss’’hhaann  cceennttrraatt  eenn  ddooss  ccaammppss::  llaa  ddiiddààccttiiccaa  ddee  llaa  ffiilloossooffiiaa  ii  llaa  ffeennoommeennoollooggiiaa  ddee
ll’’eedduuccaacciióó..  AAqquueesstt  aauuttoorr  ddiiuu  qquuee  ccaall  eedduuccaarr  ppeerr  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ddeell  ppaattiimmeenntt  ii  ddee  llaa
lllluuiittaa..  EEdduuccaarr  ppeerr  llaa  mmoorrtt,,  rreessuullttaa  iinnsseeppaarraabbllee  dd’’eedduuccaarr  ppeerr  llaa  vviiddaa,,  ii  aa  ll’’iinnrreevvééss..  MMééss  eennccaarraa::  ééss
ll’’úúnniiccaa  mmaanneerraa  ppoossssiibbllee  ii  ssiinncceerraa  dd’’eedduuccaarr  ppeerr  llaa  vviiddaa..  MMèèlliicchh  aaffiirrmmaa  qquuee  eell  pprreesseenntt,,  ll’’aarraa  ii
aaqquuíí,,  ttéé  sseennttiitt  eenn  llaa  mmeessuurraa  eenn  qquuèè  aallgguunn  ddiiaa  ss’’aaccaabbaarràà..

TTOORRRRAALLBBAA,,  FF..  ((11996677))::  ééss  ddooccttoorr  eenn  ffiilloossooffiiaa  ii  tteeoollooggiiaa  ii  ddiirreeccttoorr  aaccaaddèèmmiicc  ddee  llaa  CCààtteeddrraa
RRaammoonn  LLlluullll  BBllaannqquueerrnnaa..  DDuurraanntt  llaa  sseevvaa  ttrraajjeeccttòòrriiaa  pprrooffeessssiioonnaall  hhaa  rreebbuutt  ddiiffeerreenntt  pprreemmiiss  ii
gguuaarrddoonnss..  SSeeggoonnss  TToorrrraallbbaa,,  eell  ssooffrriimmeenntt,,  iigguuaall  qquuee  llaa  mmoorrtt,,  hhaa  eessddeevviinngguutt  uunn  tteemmaa  ttaabbúú  eenn  llaa
nnoossttrraa  ssoocciieettaatt..  PPeerròò  eell  ppaattiimmeenntt  ii  llaa  mmoorrtt  ttaammbbéé  eennsseennyyeenn,,  eennsseennyyeenn  vvaalloorrss  mmoorraallss..  UUnnaa  ddee  lleess
rreecceerrqquueess  ddee  TToorrrraallbbaa  ttéé  ccoomm  aa  ffiinnaalliittaatt  pprriinncciippaall  pprrooppoossaarr  uunn  nnoouu  eessttiill  ddee  ffeerr  eedduuccaacciióó..  LLaa
iiddeeaa  ééss  ll’’eellaabboorraacciióó  dd’’uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  eenn  llaa  qquuaall  eell  cceennttrree  ddee  ttoott  ll’’aaccttee  eedduuccaattiiuu  ssiigguuii  llaa  ppeerrssoonnaa
eedduuccaaddaa,,  eell  nneenn  oo  ll’’aaddoolleesscceenntt  qquuee  eessttàà  ccrreeiixxeenntt..  PPeerr  TToorrrraallbbaa  nnoo  hhii  hhaa  eedduuccaacciióó  sseennssee
ttrraannssmmiissssiióó  ddee  vvaalloorrss..

PPOOCCHH,,  CC..  ::  ééss  pprrooffeessssoorraa  ddee  ffiilloossooffiiaa  ii  èèttiiccaa  dd’’EEnnsseennyyaammeenntt  SSeeccuunnddaarrii,,  mmeemmbbrree  ddeell  GGrruupp
dd’’IInnvveessttiiggaacciióó  eenn  VVaalloorrss  ddee  llaa  uunniivveerrssiittaatt  RRaammoonn  LLlluullll  ii  ddee  ll’’EEqquuiipp  ddee  RReecceerrccaa  eenn  VVaalloorrss  ddee
ll’’IICCEE  ddee  ll’’UUAABB..  HHaa  aapprrooffuunnddiitt  eenn  eell  sseennttiitt  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  hhaa  ddeesseennvvoolluuppaatt  uunnaa
ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd  qquuee  ppoott  aajjuuddaarr  aallss  iinnffaannttss,,  jjoovveess,,  eedduuccaaddoorrss  ii  ppaarreess..  PPoocchh  ooffeerreeiixx
iinnssttrruummeennttss  ddee  rreefflleexxiióó  ii    pprrooppoossaa  qquuee  uunnaa  eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  mmoorrtt,,  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa,,  hhaa
ddee  ccoommeennççaarr  ddeess  ddee  bbeenn  ppeettiitt,,  ccoomm  aallllòò  mmééss  nnaattuurraall  ddeell  mmóónn..  PPoocchh  ddiiuu  qquuee  ttoott  aaiixxòò  ééss  hhuummàà,,  ii
ssii  eedduuccaarr  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ééss  aallgguunnaa  ccoossaa,,  ssoobbrreettoott,,  ééss  eedduuccaarr  hhuummaannaammeenntt..
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KKÜÜBBLLEERR--RROOSSSS,,  EE..  ::  ééss  uunnaa  ppssiiqquuiiaattrraa  nnaassccuuddaa  aa  SSuuïïssssaa..  VVaa  ppaarrttiicciippaarr  vvoolluunnttààrriiaammeenntt  eenn  llaa
rreeccuuppeerraacciióó  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  aalllliibbeerraaddeess  ddeell  ccaammpp  ddee  ccoonncceennttrraacciióó  ddee  MMeeiiddaanneecckk,,  aa  PPoollòònniiaa..
AAiixxòò  llaa  vvaa  ppoorrttaarr  aa  iinntteerreessssaarr--ssee  ppeell  ccoommppoorrttaammeenntt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann  vviissccuutt  llaa
pprrooxxiimmiittaatt  ddee  llaa  sseevvaa  mmoorrtt..  VVaa  mmaarrxxaarr  aa  EEssttaattss  UUnniittss  ii  hhaa  eessttaatt  ttrreebbaallllaanntt  dduurraanntt  vviinntt--ii--cciinncc
aannyyss  eenn  ddiiffeerreennttss  hhoossppiittaallss,,  aammbb  mmaallaallttss  tteerrmmiinnaallss..
HHaa  ppuubblliiccaatt  ddiivveerrssooss  lllliibbrreess,,  eennttrree  eellllss  uunnaa  qquuee  ppoorrttaa  ppeerr  ttííttooll  LLooss  nniiññooss  yy  llaa  mmuueerrttee  ((11999922))..
AAqquueesstt  lllliibbrree  ooffeerreeiixx  rreefflleexxiioonnss  ii  rreeccuurrssooss  úúttiillss  ppeerr  aappoorrttaarr  ccoonnssooll  aa  lleess  nneecceessssiittaattss  eemmoocciioonnaallss
ddeellss  nneennss  mmaallaallttss..

PPAANNGGRRAAZZZZII,,  AA..  ::  ééss  ccaappeellllàà  ii  hhaa  ttrreebbaallllaatt  mmoolltt  tteemmppss  aammbb  ggrruuppss  dd’’aajjuuddaa  mmúúttuuaa  qquuee  hhaann
ssoorrggiitt  ppeerr  ooffeerriirr  uunn  ccoopp  ddee  mmàà  aa  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann  ppaattiitt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa..
AAqquueesstt  aauuttoorr  hhaa  aapprrooffuunnddiitt  eenn  eell  pprrooccééss  ddee  ddooll  qquuee  aaccoommppaannyyaa  aa  ttoott  ccoommiiaatt  ii  hhaa  ccoonnccrreettaatt
aallgguunneess  eessttrraattèèggiieess  dd’’aaccttuuaacciióó  aammbb  eellss  iinnffaannttss..  
UUnn  ddeellss  lllliibbrreess  qquuee  hhaa  ppuubblliiccaatt  eess  ddiiuu  LLaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo  ((11999911))..  EEnn  eellll  ll’’aauuttoorr
iinntteennttaa  ttrraannssmmeettrree  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt,,  qquuee  ééss  uunnaa  ppaarrtt  mmééss  ddee  llaa  nnoossttrraa  eexxiissttèènncciiaa..  PPaarrllaa  ddee  llaa
ddiinnààmmiiccaa  ddeell  ddooll  ii  ddeeddiiccaa  uunn  ccaappííttooll  aa  ppaarrllaarr  ddeell  ddooll  ddeellss  nneennss..

LLEEEE,,  CC..  ::  ééss  uunnaa  aauuttoorraa  aammeerriiccaannaa  qquuee  hhaa  eessttuuddiiaatt  ssoobbrree  lleess  rreeaacccciioonnss  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann
ppeerrdduutt  aallggúú  aa  qquuii  eessttiimmaavveenn..  HHaa  eessccrriitt  uunn  lllliibbrree::  LLaa  mmuueerrttee  ddee  llooss  sseerreess  qquueerriiddooss  ((11999955))  eenn  eell
qquuee  bbaassaanntt--ssee  eenn  cceenntt--ttrreennttaa  eennttrreevviisstteess  aa  pprrooffeessssiioonnaallss  ii  vvííccttiimmeess  dd’’aallgguunnaa  ppèèrrdduuaa,,  aannaalliittzzaa  lleess
rreeaacccciioonnss  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  ii  pprrooppoorrcciioonnaa  aallgguunneess  ppaauutteess  ppeerr  eennffooccaarr  eell  ddooll  ddee  ffoorrmmaa  ppoossiittiivvaa..

AARRIIÈÈSS,,  PP..    ééss  ssoocciiòòlleegg  ii  hhaa  dduutt  aa  tteerrmmee  uunnaa  eexxhhaauussttiivvaa  iinnvveessttiiggaacciióó  eennttoorrnn  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..
HHaa  eessccrriitt  ddiivveerrssooss  lllliibbrreess,,  eell  mmééss  rreelllleevvaanntt  rreellaacciioonnaatt  aammbb  eell  tteemmaa  qquuee  eennss  ooccuuppaa  ééss  EEll  hhoommbbrree
aannttee  llaa  mmuueerrttee  ((11998833))  oonn  ddóónnaa  uunnaa  vviissiióó  aannttrrooppoollòòggiiccaa  mmoolltt  ààmmpplliiaa  ddee  llaa  mmoorrtt..

11..22..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  DDEELL  TTEEMMAA

PPaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  nnoo  ttéé  bboonnaa  pprreemmssaa..  SSoocciiaallmmeenntt  ééss  uunn  tteemmaa  qquuee  ss’’aammaaggaa..  LLaa  mmoorrtt  ééss
iinneevviittaabbllee  ii  iinntteennttaarr  eevvaaddiirr--nnooss  dd’’aaqquueessttaa  rreeaalliittaatt  nnoo  eennss  ppoorrttaa  eennlllloocc..  LLaa  mmoorrtt  nnoo  eessttàà  aa
ll’’eexxttrreemm  ddee  llaa  vviiddaa,,  eessttàà  pprreesseenntt  eenn  ccaaddaa  mmoommeenntt,,  eenn  eell  mmaatteeiixx  aaccttee  ddee  vviiuurree..  LL’’eexxppeerriièènncciiaa
qquuoottiiddiiaannaa  eennss  mmoossttrraa  qquuee,,  ttaarrdd  oo  dd’’hhoorraa  llaa  mmoorrtt  aappaarreeiixx  eenn  lleess  nnoossttrreess  vviiddeess..  AAqquueessttaa
eexxppeerriièènncciiaa  llaa  vviiuurreemm  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  oo  aallttrraa  eenn  ffuunncciióó  ddee  llaa  nnoossttrraa  eessccaallaa  ddee  vvaalloorrss..

CCoomm  aaffiirrmmaa  OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  ““AAvvuuii  nnoo  ééss  ggaaiirree  ffrreeqqüüeenntt  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  oo  eell  mmoorriirr..  EEnn
aallttrreess  èèppooqquueess  llaa  mmoorrtt  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddee  llaa  qquuoottiiddiiaanniittaatt..  AArraa  eell  ccoonnttaaccttee  aammbb  eellllaa  eessddeevvéé
iinnssòòlliitt,,  aatteennuuaatt  ppeerr  uunnaa  ddiiffoossaa  ccuullttuurraa  ddeell  ssiilleennccii  ii  ooccuullttaacciióó..  LLaa  mmoorrtt  ééss  mmeennyyss  pprreesseenntt  eenn  llaa
vviiddaa  ddiiààrriiaa,,  hhaa  ppaassssaatt  aa  éésssseerr  mmaattèèrriiaa  rreesseerrvvaaddaa,,  oobbjjeeccttee  dd’’eemmmmaassccaarraammeenntt..  NNoo  ssaabbrriiaa  ddiirr  ssii
ééss  mmiilllloorr  oo  ppiittjjoorr..  SSoollss  ééss  ppoossssiibbllee  ccoonnssttaattaarr--hhoo..  ((......))..  LL’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ggaaiirreebbéé  hhaa
ddeessaappaarreegguutt..  ((......))  LLaa  mmoorrtt  ééss  ii  sseerràà  sseemmpprree  uunn  mmiisstteerrii..  QQuueeddaa  ll’’aacccceeppttaacciióó  ddeell  qquuee  ssee  ssaapp
iinneevviittaabbllee..  LLaa  mmoorrtt  iinneelluuddiibbllee  qqüüeessttiioonnaa  rraaddiiccaallmmeenntt  eell  sseennttiitt  ddee  llaa  vviiddaa””..

QQuuaann  ppaarreess  oo  mmeessttrreess  hhaann  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  nneennss,,  nnoo  ééss  ppaass  sseennzziillll  ttrroobbaarr  llaa  mmaanneerraa
ddee  ffeerr--hhoo,,  ééss  ppeerr  aa  ttoottss  uunnaa  ttaassccaa  ddiiffíícciill  dd’’aabboorrddaarr..  EEssttàà  ccllaarr  qquuee  eell  ppaappeerr  ddee  ll’’eessccoollaa  nnoo  ééss
nnoommééss  ttrraassppaassssaarr  uunn  sseegguuiitt  ddee  ccoonnttiinngguuttss  iinnffoorrmmaattiiuuss,,  ssiinnóó  ddoonnaarr  ssuuppoorrtt  aa  llaa  ttoottaalliittaatt  ddee  llaa
ppeerrssoonnaa,,  eenn  ttootteess  lleess  sseevveess  ddiimmeennssiioonnss..    ÉÉss  aa  ddiirr,,  aa  ll’’aalluummnnee  ii  aa  ttoott  eell  qquuee  ll’’eennvvoollttaa,,  ppeerr  ttaanntt,,
ttaammbbéé  aall  sseeuu  ccoonntteexxtt  ffaammiilliiaarr..  LL’’eedduuccaaddoorr,,  eenn  ddeesseennvvoolluuppaarr  llaa  sseevvaa  ttaassccaa  ttuuttoorriiaall,,  hhaa  ddee  ssaabbeerr
oorriieennttaarr  ttaanntt    aall  nneenn  ccoomm  aall  sseeuu  eennttoorrnn  ffaammiilliiaarr  ii  eenn  uunn  tteemmaa  ccoomm  eell  qquuee  eennss  ooccuuppaa,,  aaiixxòò  ééss
ffrraannccaammeenntt  ccoommpplleexx  ii  iimmpprreesscciinnddiibbllee  aallhhoorraa..



77

11..33..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  QQUUEE  EESS  PPRREETTEENNEENN  AASSSSOOLLIIRR

AAqquueesstt  ttrreebbaallll  pprreettéénn  ooffeerriirr  eeiinneess  qquuee  ccoonnvviiddiinn  aa  llaa  rreefflleexxiióó,,  qquuee  ppeerrmmeettiinn  eellaabboorraarr  mmiilllloorr
lleess  pprròòppiieess  iiddeeeess  ii    ggeenneerraarr  uunnaa  ooppiinniióó  ssòòlliiddaa  ssoobbrree  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..
DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess  ppooddrràà  ddeesseennvvoolluuppaarr  uunnaa  iinntteerrvveenncciióó  eedduuccaattiivvaa  mmééss  aaddeeqquuaaddaa..

--  DDeetteeccttaarr  qquuiinneess  ssóónn  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  rreeaallss  ddeellss  eedduuccaaddoorrss  aa  ll’’hhoorraa  dd’’eennffrroonnttaarr--ssee  aammbb
aaqquueesstt  tteemmaa  eenn  llaa  sseevvaa  ttaassccaa  ddiiààrriiaa,,  ttaanntt  eenn  llaa  sseevvaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  aalluummnneess,,  ccoomm  aammbb
lleess  ffaammíílliieess  ddeellss  aalluummnneess  ii  aammbb  eellss  aallttrreess  mmeemmbbrreess  ddeell  ccllaauussttrree..

--  DDeelliimmiittaarr  lleess  tteennddèènncciieess  aaccttuuaallss  ddeellss  aauuttoorrss  qquuee  hhaann  ttrreebbaallllaatt  ssoobbrree  aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa..

--  OOffeerriirr  oorriieennttaacciioonnss  ppssiiccooppeeddaaggòòggiiqquueess  aall  mmeessttrree  ppeerr  aabboorrddaarr  llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  mmoorrtt  qquuee  ttéé
ll’’iinnffaanntt,,  eenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  lleess  sseevveess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss,,  eessppeecciiaallmmeenntt  ccoomm  aa  ttuuttoorr..

                        --  LLooccaalliittzzaarr  rreeccuurrssooss  ddiiddààccttiiccss  qquuee  ffaacciinn  rreeffeerrèènncciiaa  aall  tteemmaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..

                    --  PPrrooppoossaarr  aaccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee  ii  aaccttiivviittaattss  dd’’aavvaalluuaacciióó,,  ppeerr  ll’’eettaappaa
dd’’EEdduuccaacciióó    PPrriimmààrriiaa..

11..44..  HHIIPPÒÒTTEESSII  IINNIICCIIAALL  DDEE  TTRREEBBAALLLL

AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  eess  pprreesseenntteenn  eellss  aarrgguummeennttss  ppeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  aaqquueesstt  pprroojjeeccttee  dd’’eessttuuddii..

11..44..11..MMiilllloorraa  ddee  ll’’eennsseennyyaammeenntt  ii  RReeffoorrmmaa  EEdduuccaattiivvaa..

LLaa  RReeffoorrmmaa  EEdduuccaattiivvaa  ccoonntteemmppllaa  ttrreess  ttiippuuss  ddee  ccoonnttiinngguuttss  eedduuccaattiiuuss  qquuee  ccaall  tteenniirr  pprreesseennttss  aa
ll’’hhoorraa  dd’’eellaabboorraarr  eell  PPCCCC  ii  ddee  ddiisssseennyyaarr  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó::  ccoonnttiinngguuttss  ddee  ccoonncceepptteess,,
ccoonnttiinngguuttss  ddee  pprroocceeddiimmeennttss  ii  ccoonnttiinngguuttss  dd’’aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess..  ÉÉss  eenn  aaqquueesstt  ddaarrrreerr
ttiippuuss  ddee  ccoonnttiinngguuttss  oonn  ssoovviinntt  eellss  eedduuccaaddoorrss  ttrroobbeenn  mmééss  ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  ccoonnccrreettaarr  aaccttiivviittaattss
dd’’aapprreenneennttaattggee  ii  aavvaalluuaacciióó  qquuee  eellss  ppeerrmmeettiinn  aassssoolliirr  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  pprreevviissttooss..

SSii  ss’’eennttéénn  ppeerr  vvaalloorr  eell  ccoonnjjuunntt  ddee  qquuaalliittaattss  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  ccoossaa  qquuee  llaa  ffaann  eessttiimmaabbllee,,  llaa  mmoorrtt
ppeerr  eellllaa  mmaatteeiixxaa  nnoo  ééss  uunn  vvaalloorr..  PPeerròò,,  iigguuaall  qquuee  eell  ssooffrriimmeenntt,,  ppoott  sseerr  ggeenneerraaddoorraa  ddee  vvaalloorrss,,
sseeggoonnss  llaa  mmaanneerraa  ddee  vviiuurree--aa..  EEnn  ffuunncciióó  eellss  vvaalloorrss,,  lleess  ppeerrssoonneess  ccoonnssttrruueeiixxeenn  ccrriitteerriiss,,
ccoonnvviicccciioonnss  ii  ooppcciioonnss  ddee  sseennttiitt  qquuee  rreeggeeiixxeenn  llaa  sseevvaa  vviiddaa  ii  ccoonndduuccttaa..  SSeeggoonnss  eellss  vvaalloorrss  qquuee
iimmppeerreenn  eenn  ccaaddaa  ccuullttuurraa,,  eell  ffeett  ddee  llaa  mmoorrtt,,  iinnhheerreenntt  aa  llaa  vviiddaa,,  eess  vviiuu  ddee  mmaanneerreess  mmoolltt  ddiivveerrsseess..

CCoomm  ddiiuu  MMAATTAABBOOSSCCHH  ((11999977))::  ““EEll  mmiisstteerrii  ddee  llaa  mmoorrtt  hhaa  aaccoommppaannyyaatt,,  sseennss  dduubbttee,,  ll’’hhoommee
ddeess  qquuee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  dd’’eexxiissttiirr..  CCaaddaa  ccuullttuurraa,,  ccaaddaa  cciivviilliittzzaacciióó,,  ccaaddaa  ssiisstteemmaa  ffiilloossòòffiicc,,  hhaa
mmiirraatt  ddee  ddoonnaarr--hhii  rreessppoossttaa,,  aammbb  ll’’aassppiirraacciióó  qquuee  aaqquueessttaa  rreessppoossttaa  iinntteeggrrééss  eenn  llaa  mmeessuurraa  qquuee
ffooss  ppoossssiibbllee  eell  ffeett  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  ddiinnààmmiiccaa  ddee  llaa  vviiddaa..””

AAqquueesstt  ttrreebbaallll  ttéé  ppeerr  pprrooppòòssiitt  ooffeerriirr  aallss  eedduuccaaddoorrss  eeiinneess  rreeaallss  ii  ccoonnccrreetteess  ppeerr  ppooddeerr
ddeesseennvvoolluuppaarr  llaa  sseevvaa  ttaassccaa  ttuuttoorriiaall  ii  ttrreebbaallllaarr  aa  ll’’aauullaa  llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  mmoorrtt    dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  ffrraannccaa,,
ccllaarraa  ii  oobbeerrttaa,,  aapprrooffuunnddiinntt  aaiixxíí  eenn  eellss  ccoonnttiinngguuttss  aaccttiittuuddiinnaallss..
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11..44..22..  IInnnnoovvaacciióó

Quan es busca bibliografia sobre el tema de la mort, es posa de manifest que hi ha persones
que han dedicat temps i esforços a reflexionar-hi. Ara bé, són ben poques les que han fet
propostes didàctiques concretes. Per aquesta raó aquest treball de recerca pot ser una aportació
útil pels mestres, per ajudar-los a educar per la mort, que al cap i a la fi és educar per la vida.

EEnn  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ddee  PPrriimmààrriiaa  aappaarreeiixxeenn  ssiiss  eeiixxooss  ttrraannssvveerrssaallss::  eell  ccoonnssuumm,,  ll’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa
ssaalluutt,,  ll’’eedduuccaacciióó  vviiààrriiaa,,  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó,,  llaa  ddiivveerrssiittaatt  iinntteerrccuullttuurraall  ii  llaa  nnoo
ddiissccrriimmiinnaacciióó  ppeerr  rraaoonnss  ddee  sseexxee..

LL’’eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  ll’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  ssaalluutt,,  ttooccaa  aassppeecctteess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  eell
tteemmaa  eenn  qqüüeessttiióó..  SSeeggoonnss  llaa  OOMMSS  ((11994488)),,  ss’’eennttéénn  ppeerr  ssaalluutt::  ““uunn  eessttaatt  ccoommpplleett  ddee  bbeenneessttaarr  ffííssiicc,,
mmeennttaall  ii  ssoocciiaall  ii  nnoo  ssoollaammeenntt  llaa  mmeerraa  aabbssèènncciiaa  ddee  mmaallaallttiiaa  oo  ddoollèènncciiaa..””

LLaa  mmoorrtt  ttéé  uunnaa  rreellaacciióó  ccllaarraa  aammbb  llaa  ssaalluutt  ddee  ll’’iinnddiivviidduu..  DDaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunn  éésssseerr  eessttiimmaatt,,
eellss  nneennss  ii  lleess  nneenneess  ppooddeenn  tteenniirr  iinnffiinniittaatt  ddee  rreeaacccciioonnss,,  ppeerròò  ssii  ssee’’llss  hhaa  ooffeerrtt  uunnaa  bbaassee  ddee  vvaalloorrss  ii
aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess,,  aaqquueessttaa  ppèèrrdduuaa  eess  ppooddrràà  aannaarr  aassssuummiinntt  ddee  llaa  ffoorrmmaa  mmeennyyss  ttrraauummààttiiccaa
ppoossssiibbllee,,  sseennssee  qquuee  aarrrriibbii  aa  aaffeeccttaarr  llaa  sseevvaa  ssaalluutt,,  ffííssiiccaa,,  mmeennttaall  oo  ssoocciiaall..

TTaall  ccoomm  ddiiuu  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ddee  ll’’EEPP::  ““LLaa  ffuunncciióó  ddee  ll’’eessccoollaa  hhaa  dd’’oorriieennttaarr--ssee  vveerrss  eell
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  ccaappaacciittaattss  qquuee  ffaacciilliittiinn  aa  lleess  ppeerrssoonneess  llaa  sseevvaa  iinntteeggrraacciióó  ii  aaddaappttaacciióó  aa
uunnaa  ssoocciieettaatt  ccoommpplleexxaa  ii  ccaannvviiaanntt..  EEll  ccoommppoorrttaammeenntt  rreessppeeccttee  aa  llaa  ssaalluutt  eessttàà  iinnfflluuïïtt  ppeerr  ddiivveerrssooss
ffaaccttoorrss,,  ccoomm  ssóónn  lleess  aaccttiittuuddss,,  ccoonneeiixxeemmeennttss,,  ccrreeeenncceess,,  vvaalloorrss,,  ccoonntteexxtt  ssoocciiaall  ii  eeccoonnòòmmiicc,,
mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó……””

QQuuaann  uunn  nneenn  hhaa  dd’’eennffrroonnttaarr--ssee  aall  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eell  sseeuu  bbeenneessttaarr  ppssííqquuiicc  ttrroonnttoollllaa..  HHii  hhaa  uunn
mmuunntt  ddee  pprreegguunntteess  sseennssee  rreessppoossttaa  ii  aaiixxòò  ffaa  qquuee  eemmoocciioonnaallmmeenntt  llaa  ppeerrssoonnaa,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass  eell
nneenn,,  eess  ttrroobbii  ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddee  rriisscc..  LL’’eeqquuiilliibbrrii  eennttrree  lleess  eemmoocciioonnss,,  llaa  rreefflleexxiióó  ii  ll’’aacccciióó
eess  ttrreennccaa..  AAqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  nnoo  eess  ppoott  eevviittaarr,,  ppeerròò  ssii  ss’’hhaa  ffeett  uunn  ttrreebbaallll  pprreevvii,,  ddee    pprreevveenncciióó,,  eell
nneenn  ttiinnddrràà  mmééss  rreeccuurrssooss  ppeerr  aassssuummiirr  ii  ssuuppeerraarr  llaa  ssiittuuaacciióó..    ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  aanntteerriioorrmmeenntt  eess
pprreenngguuiinn  uunn  ccoonnjjuunntt  ddee  mmeessuurreess  qquuee  aajjuuddiinn  aa  ddiissmmiinnuuiirr  eell  rriisscc  ddee  ttrraassttoorrnn  eemmoocciioonnaall..  CCaall
ttrroobbaarr  uunnaa  mmaanneerraa  ddee  ccaannaalliittzzaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssaannaa  lleess  eemmoocciioonnss  ii  aaiixxòò  ffaacciilliittaarràà  aall  nneenn  eell  pprrooccééss
ddee  ddooll..

EEssttàà  ccllaarr  qquuee  nnoo  ss’’hhaa  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  aaïïllllaaddaa,,  ppeerròò  sseerriiaa  ppoossiittiiuu  qquuee  eell  PPCCCC
ccoonntteemmppllééss  uunn  sseegguuiitt  dd’’oobbjjeeccttiiuuss  ii  qquuee  aa  ttrraavvééss  dd’’aaccttiivviittaattss  ccoonnccrreetteess  eess  ccoonnvviiddééss  aa  rreefflleexxiioonnaarr
ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  ttaanntt  aallss  mmeessttrreess  ccoomm  aallss  aalluummnneess..  EEss  ppooddeenn  ccoonnvveerrttiirr  eenn  mmoommeennttss
dd’’aapprreenneennttaattggee  lleess  mmúúllttiipplleess  ooccaassiioonnss  ddee  ccaannvviiss,,  ddiissgguussttooss  oo  ffrruussttrraacciioonnss  qquuee  ooffeerreeiixx  llaa  vviiddaa
eessccoollaarr..

11..44..33..  AApplliiccaacciióó  aa  ll’’aauullaa

El mestre d’aula ordinària, més sovint del que voldria, es troba amb alumnes que han patit la
pèrdua d’algun familiar més o menys proper. Això fa que d’una forma o altra l’educador
quedi implicat en el procés de dol. Si el nen parla sobre aquesta pèrdua, el mestre ha de donar
alguna resposta, encara que aquesta sigui explicar a l’infant que no hi ha respostes úniques, o
dir-li simplement que ell no té la resposta. De vegades la família demana opinió sobre quin ha
de ser l’enfocament d’aquest tema amb els infants i cal buscar estratègies conjuntes. 
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SSeeggoonnss  RROOVVIIRRAA  ((11999988))  ::  ““AA  vveeggaaddeess,,  eexxpprreessssaarr  sseennttiimmeennttss  ss’’hhaa  vviisstt  ccoomm  uunn  ssiiggnnee  ddee
ddeebbiilliittaatt..  EEllss  nneennss  nnoo  pplloorreenn..  SSoovviinntt,,  eenn  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  ffaammiilliiaarr  pprrooppeerr,,  ss’’eexxcclloouu  ll’’iinnffaanntt  ddee
ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  ppeennaa  ii  eell  ddoolloorr  ddeellss  aadduullttss..  DDuurraanntt  uunn  cceerrtt  tteemmppss  ssee  ll’’aaïïllllaa..  ÉÉss  uunn
eerrrroorr..  CCoomm  aa  mmíínniimm  ssee  llii  hhaauurriiaa  ddee  ddeemmaannaarr  eell  sseeuu  ppaarreerr..  TTeenniimm  tteessttiimmoonniiss  dd’’iinnffaannttss  mmoolltt
ddiissgguussttaattss,,  ppeerrqquuèè  ssee’’llss  hhaavviiaa  eexxccllòòss  dd’’uunn  oo  aallttrree  ttiippuuss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó..  AA  mmééss,,  sseemmpprree  ééss
mmiilllloorr  eennccaarraarr--ssee  aa  uunnaa  rreeaalliittaatt  qquuee  mmaanntteenniirr  uunn  sseennttiimmeenntt  eenn  eell  mmóónn  ddee  llaa  ffaannttaassiiaa..
SS’’aassssiimmiillaa  aammbb  mmééss  ffaacciilliittaatt..””

JJaa  ss’’hhaa  ddiitt  qquuee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  ééss  ddeelliiccaatt,,  eessppeecciiaallmmeenntt  ppeerrqquuèè  ééss  uunnaa  vviivvèènncciiaa  ppeerrssoonnaall,,
íínnttiimmaa  ii  nnoo  eess  ppooddeenn  ggeenneerraalliittzzaarr  pprrooppoosstteess  dd’’aaccttuuaacciióó  ccoonnccrreetteess,,  ccoomm  ssii  ffoossssiinn  rreecceepptteess..  QQuuaann
uunn  nneenn  vviiuu  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ffoorrmmaa  pprrooppeerraa,,  hhii  hhaa  ssooffrriimmeenntt  ii  vveerrbbaalliittzzaarr--lloo  ééss
iimmpprreesscciinnddiibbllee..  LL’’hhoommee  ééss  uunn  éésssseerr  ccoommuunniiccaattiiuu,,  ii  ll’’aaccttee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  iimmpplliiccaa  eemmoottiivviittaatt..
LLeess  ffuunncciioonnss  ddeell  lllleenngguuaattggee  ssóónn  ddiivveerrsseess,,  uunnaa  ddee  lleess  mmééss  iimmppoorrttaannttss  ééss  ll’’eexxpprreessssiivvaa  ii  ppeerr  ttaall
qquuee  eell  lllleenngguuaattggee  ssiigguuii  eexxpprreessssiiuu,,  ccaall  qquuee  hhii  hhaaggii  eemmoottiivviittaatt..  AA  ll’’eessccoollaa,,  eenn  ggeenneerraall  mmaannaa  llaa
ffuunncciióó  iinnffoorrmmaattiivvaa..  ÉÉss  iimmpprreesscciinnddiibbllee,,  ddaavvaanntt  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ddeeiixxaarr  eenn  uunn  sseeggoonn  tteerrmmee  llaa
ffuunncciióó  iinnffoorrmmaattiivvaa  ii  rreeiivviinnddiiccaarr  llaa  ffuunncciióó  eexxpprreessssiivvaa..  NNoommééss  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  hhii  hhaauurràà
ccoommuunniiccaacciióó  aammbb  lleess  ppeerrssoonneess  aaffeeccttaaddeess  ppeerr  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó..  

11..44..44..  AApplliiccaacciióó  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiiuu

DDooss  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  qquuee  eellss  aalluummnneess  hhaann  dd’’aassssoolliirr  aall  ffiinnaall  ddee  ll’’eettaappaa  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ssóónn::

““CCoonnèèiixxeerr  ii  aacccceeppttaarr  llaa  pprròòppiiaa  iiddeennttiittaatt,,  lleess  sseevveess  ppoossssiibbiilliittaatt  aaffeeccttiivveess  ii  ddee  rreellaacciióó  ii
pprrooggrreessssaarr  eenn  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ii  iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..””

””MMoossttrraarr--ssee  ppaarrttiicciippaattiiuu  ii  ssoolliiddaarrii  ddee  ffoorrmmaa  rreessppoonnssaabbllee,,  ii  rreessppeeccttaarr  eellss  vvaalloorrss  mmoorraallss,,
ssoocciiaallss  ii  èèttiiccss  pprrooppiiss  dd’’aallttrrii,,  ppeerr  eexxeerrcciittaarr--ssee  eenn  eellss  pprriinncciippiiss  bbààssiiccss  ddee  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa  ii
dd’’eessttiimmaa  ppeerr  llaa  ppaauu””..

LLeess  eeiinneess  qquuee  ooffeerreeiixx  aaqquueesstt  ttrreebbaallll  sseerrvveeiixxeenn  ppeerr  aajjuuddaarr  aa  aassssoolliirr  aaqquueessttss  ddooss  oobbjjeeccttiiuuss..  QQuuaann
eell  mmeessttrree  ii  ll’’aalluummnnee  rreefflleexxiioonneenn  jjuunnttss  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ttaann  ttrraannsscceennddeenntt  ccoomm  ééss  eell  ddee  llaa  mmoorrtt,,  lleess
iiddeeeess  ss’’eellaabboorreenn  mmiilllloorr,,  ll’’ooppiinniióó  ppeerrssoonnaall  eess  ffaa  mmééss  ssòòlliiddaa  ii  ppeerr  ttaann  hhii  hhaa  uunn  ccrreeiixxeemmeenntt  ddee  llaa
ppeerrssoonnaa,,  aammbb  ttoott  eell  qquuee  aaiixxòò  rreepprreesseennttaa,,  qquuee  eessttàà  rreeccoolllliitt  eenn  eell  pprriimmeerr  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  cciittaattss..

LLeess  ddiissppoossiicciioonnss  ccuurrrriiccuullaarrss  iinncclloouueenn  eellss  vvaalloorrss  ccoomm  aa  ccoonnttiinngguuttss  aaccaaddèèmmiiccss..  PPeerr  ttaanntt,,  ccaall
ddoottaarr--llooss  ddeellss  mmeeccaanniissmmeess  aaddiieennttss  ii  ddeetteerrmmiinnaarr--nnee  llaa  vvaalliiddeessaa..  AAqquueessttaa  rreecceerrccaa  pprreettéénn  aappoorrttaarr
aallgguunnss  iinnssttrruummeennttss  eenn  aaqquueessttaa  llíínniiaa  ddee  ttrreebbaallll..

SSoovviinntt  hhii  hhaa  ccoonnttrraaddiicccciioonnss  eennttrree  eellss  vvaalloorrss  qquuee  eess  ddeesseennvvoolluuppeenn  aa  ll’’eessccoollaa  ii  ffoorraa  dd’’eellllaa..  DDeess
ddee  ll’’eessccoollaa  ss’’eedduuccaa  ppeerr  llaa  ssoolliiddaarriittaatt  ii  llaa  ssoocciieettaatt  hhoo  ffaa  ppeerr  ll’’èèxxiitt  ii  eell  ttrriioommff..  MMiiccaa  eenn  mmiiccaa  ss’’hhaa
ddee  rreeccoonnèèiixxeerr  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  ttéé  lliimmiittaacciioonnss..  SSoocciiaallmmeenntt  eess  ppootteenncciiaa  llaa  iiddeeaa  qquuee  ll’’éésssseerr  hhuummàà
hhoo  ppoott  ttoott,,  eess  pprrooppoossaa  uunn  mmooddeell  ddee  ssuuppeerrhhoommee..  DDeess  ddee  ll’’eessccoollaa  ccaall  eedduuccaarr  ppeerr  aa  lleess  ssiittuuaacciioonnss
llíímmiitt..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ooffeerriirr  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd,,  ppeerr  ddoonnaarr  uunn  ccoonneeiixxeemmeenntt  mmééss  aauuttèènnttiicc
ddee  llaa  hhuummaanniittaatt  ddee  ll’’hhoommee,,  uunn  ccoonneeiixxeemmeenntt  mmééss  rreeaalliissttaa  ddeell  qquuèè  ssoomm..



1100

11..55..  DDIISSSSEENNYY  DDEELL  PPLLAA  DDEE  TTRREEBBAALLLL

AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  eess  pprreesseennttaa  eell  PPllaa  ddee  TTrreebbaallll  ddee  ffoorrmmaa  ssiinnttèèttiiccaa  ii  aaggrruuppaanntt  lleess  ttaassqquueess
dd’’iinnvveessttiiggaacciióó  eenn  ttrreess  ffaasseess..

CCAALLEENNDDAARRII FFAASSEE TTAASSQQUUEESS

SSEETTEEMMBBRREE  --
OOCCTTUUBBRREE  DDEE
11999999

EExxpplloorraacciióó
ddee
ddooccuummeennttaa
cciióó ii
rreeccoolllliiddaa
dd’’ooppiinniioonnss

**  RReecceerrccaa bbiibblliiooggrrààffiiccaa:: lleeccttuurraa ddee llaa bbiibblliiooggrraaffiiaa  ssoobbrree eell
tteemmaa,, ppeerr ddeelliimmiittaarr lleess aappoorrttaacciioonnss ffeetteess  ppeerr  ddiivveerrssooss  aauuttoorrss
rreellaacciioonnaaddeess aammbb eell tteemmaa ddee llaa ffiinniittuudd,,  ddeess  ddeell  ppuunntt  ddee vviissttaa
ffiilloossòòffiicc,,  ppssiiccoollòòggiicc  ii  ppeeddaaggòòggiicc..

**  RReecceerrccaa  bbiibblliiooggrrààffiiccaa  ssoobbrree  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss..

**  DDiisssseennyy  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa  ii  aapplliiccaacciióó..

NNOOVVEEMMBBRREE  --
DDEESSEEMMBBRREE  DDEE
11999999

AAnnààlliissii
ddeellss
mmaatteerriiaallss  ii
ddee lleess
ooppiinniioonnss

**  EEnnttrreevviissttaa:: aannààlliissii ii ttrraaccttaammeenntt ddeellss rreessuullttaattss  ii  rreeddaacccciióó ddee
lleess  ccoonncclluussiioonnss..

**    SSeelleecccciióó  ddee  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss..

GGEENNEERR  --
FFEEBBRREERR  DDEELL
22000000

VVaalloorraacciióó
ddeellss
rreessuullttaattss  ii
pprrooppoossttaa  ddee
ccoonncclluussiioonnss

**  EEllaabboorraacciióó ddee lleess ccoonncclluussiioonnss ssoobbrree  eell  mmaarrcc  tteeòòrriicc ddee
rreeffeerrèènncciiaa:: iiddeeeess bbààssiiqquueess ssoobbrree llaa ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa ii ddee
llaa  mmoorrtt  ppeerr  aa  mmeessttrreess  dd’’EEII  ii  EEPP..

**  EEllaabboorraacciióó ddee lleess oorriieennttaacciioonnss ppssiiccooppeeddaaggòòggiiqquueess ppeerr
ddeesseennvvoolluuppaarr  lleess  ttaassqquueess  dd’’aacccciióó  ttuuttoorriiaall..

**  DDiisssseennyy dd’’UUnniittaattss DDiiddààccttiiqquueess ppeerr  ll’’eettaappaa  dd’’EEdduuccaacciióó
PPrriimmààrriiaa..

11..66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EEMMPPRRAADDAA  II  RREECCUURRSSOOSS  UUTTIILLIITTZZAATTSS

LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aall  ccaammíí  qquuee  ss’’hhaa  sseegguuiitt  ddee  ffoorrmmaa  oorrddeennaaddaa  ii  ssiisstteemmààttiiccaa  ppeerr
aarrrriibbaarr  aa  aapprrooffuunnddiirr  eenn  eell  tteemmaa  qquuee  eennss  ooccuuppaa..

11..66..11..  FFaassee  dd’’eexxpplloorraacciióó  ddee  ddooccuummeennttaacciióó  ii  rreeccoolllliiddaa  dd’’ooppiinniioonnss..

 RReecceerrccaa  bbiibblliiooggrrààffiiccaa::  SS’’hhaa  ffeett  uunnaa  rreecceerrccaa  ddooccuummeennttaall  ssoobbrree  llaa  ffiinniittuudd,,  ddeess  ddeell  ppuunntt  ddee  vviissttaa
ddee  ddiivveerrssooss  aauuttoorrss  qquuee  hhaann  ttrreebbaallllaatt  eell  tteemmaa  ddeess  ddee  ddiiffeerreennttss  ccaammppss::  eell  ffiilloossòòffiicc,,  eell  ppssiiccoollòòggiicc  ii
eell  ppeeddaaggòòggiicc..
 RReecceerrccaa  bbiibblliiooggrrààffiiccaa  ssoobbrree  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss::  SS’’hhaa  ffeett  uunnaa  rreeccoolllliiddaa  ddee  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss
ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd,,  ppeerr  aapplliiccaarr  aa  ddiivveerrsseess  ààrreeeess  dd’’aapprreenneennttaattggee..
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 DDiisssseennyy  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa  ii  aapplliiccaacciióó::  SS’’hhaa  eellaabboorraatt  uunnaa  eennttrreevviissttaa  qquuee  eennss  hhaa  ppeerrmmèèss  ccoonnccrreettaarr
lleess  ddiiffiiccuullttaattss  qquuee  eellss  mmeessttrreess  tteenneenn  aa  ll’’eessccoollaa  ddaavvaanntt  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  TTaammbbéé  ss’’hhaann  rreeccoolllliitt
lleess  sseevveess  ooppiinniioonnss  rreessppeeccttee  aa  qqüüeessttiioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  tteemmaa,,  ccoomm  ééss  ll’’eedduuccaacciióó  ddee  vvaalloorrss..

 11..66..22..  FFaassee  dd’’aannààlliissii  ddeellss  mmaatteerriiaallss  ii  ddee  lleess  ooppiinniioonnss..

EEnnttrreevviissttaa::  SS’’hhaann  aannaalliittzzaatt  eellss  rreessuullttaattss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa  ii  rreeddaaccttaatt  lleess  ccoonncclluussiioonnss..  

SSeelleecccciióó  ddee  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss::  DDee  ttoottss  eellss  mmaatteerriiaallss  ii  rreeccuurrssooss  qquuee  ss’’hhaann  ttrroobbaatt  aa  llaa  pprriimmeerraa
ffaassee  ddeell  ttrreebbaallll,,  ssee  nn’’hhaa  ffeett  uunnaa  sseelleecccciióó  ppeerr  ffoonnaammeennttaarr  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó..

11..66..33..    FFaassee  ddee  vvaalloorraacciióó  ddeellss  rreessuullttaattss  ii  ccoonncclluussiioonnss

EEllaabboorraacciióó  ddee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ssoobbrree  eell  mmaarrcc  tteeòòrriicc  ddee  rreeffeerrèènncciiaa::  UUnnaa  vveeggaaddaa  rreeccoolllliiddaa  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  ppeerrttiinneenntt,,  ttaanntt  eell  ppuunntt  ddee  vviissttaa  ddeellss  eedduuccaaddoorrss,,  ccoomm  lleess  ooppiinniioonnss  ii  tteennddèènncciieess  ddeellss
ddiivveerrssooss  aauuttoorrss,,  ss’’hhaa  rreeddaaccttaatt  eell  mmaarrcc  tteeòòrriicc  qquuee  ddeesspprrééss  eennss  hhaa  ppeerrmmèèss  ooffeerriirr  uunn  sseegguuiitt
dd’’oorriieennttaacciioonnss  ii  pprrooppoosstteess  dd’’aaccttuuaacciióó,,  aammbb  uunn  ffoonnaammeenntt  ppssiiccooppeeddaaggòòggiicc..

EEllaabboorraacciióó  ddee  lleess  oorriieennttaacciioonnss  ppssiiccooppeeddaaggòòggiiqquueess::  SS’’hhaann  rreeddaaccttaatt  lleess  oorriieennttaacciioonnss
ppssiiccooppeeddaaggòòggiiqquueess  bbààssiiqquueess  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  llaa  ttaassccaa  dd’’aacccciióó  ttuuttoorriiaall,,  eenn  rreellaacciióó  aall  tteemmaa  ddee  llaa
vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..

DDiisssseennyy  ddee  lleess  uunniittaattss  ddiiddààccttiiqquueess::  SS’’hhaann  eellaabboorraatt  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ppeerr  aa  ll’’eettaappaa
dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa,,  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  ddiivveerrsseess  ààrreeeess  dd’’aapprreenneennttaattggee..

DDiisssseennyy  ddee  lleess  pprrooppoosstteess  dd’’aavvaalluuaacciióó::  SS’’hhaann  ddoonnaatt  uunn  sseegguuiitt  ddee  ddiirreeccttrriiuuss  ppeerr  eellaabboorraarr  lleess
aaccttiivviittaattss  dd’’aavvaalluuaacciióó  ii  ss’’ooffeerreeiixx  uunn  mmooddeell  dd’’aaccttiivviittaatt  ppeerr  aa  ccaaddaa  cciiccllee..

11..66..44..  RReeccuurrssooss  uuttiilliittzzaattss  

RReeccuurrssooss  eessccrriittss::  nnaarrrraacciioonnss  ii  ppooeemmeess,,  mmaatteerriiaall  ddee  pprreemmssaa,,  aarrttiicclleess  dd’’ooppiinniióó,,  lliitteerraattuurraa  ppeerr
aadduullttss,,  ddiicccciioonnaarriiss,,  ddiicccciioonnaarrii  ddee  llooccuucciioonnss  ii  ffrraasseess  ffeetteess,,  ddiicccciioonnaarrii  ddee  ssiinnòònniimmss..

RReeccuurrssooss  aauuddiioovviissuuaallss::  PPeell··llííccuulleess,,  pprrooggrraammeess  ddee  TTVV,,  ccaannççoonnss  ii  ccoommppoossiicciioonnss  mmuussiiccaallss..
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22..  TTRREEBBAALLLL  DDUUTT  AA  TTEERRMMEE

22..11..  DDIIFFIICCUULLTTAATTSS  II  RREEPPTTEESS  DDEELLSS  EEDDUUCCAADDOORRSS  PPEERR  AABBOORRDDAARR  EELL
TTEEMMAA  DDEE  LLAA  MMOORRTT  AA  LL’’EESSCCOOLLAA..  LL’’EENNTTRREEVVIISSTTAA

 SS’’hhaa  eellaabboorraatt  uunnaa  eennttrreevviissttaa  qquuee  ppeerrmmeettii  ccoonnccrreettaarr  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  ii  eellss  rreepptteess  qquuee  eellss  mmeessttrreess
tteenneenn  aa  ll’’eessccoollaa  ddaavvaanntt  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  TTaammbbéé  hhaa  iinntteerreessssaatt  rreeccoolllliirr  lleess  sseevveess  ooppiinniioonnss
rreessppeeccttee  aa  qqüüeessttiioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  tteemmaa,,  ccoomm  ssóónn  ppeerr  eexxeemmppllee  ll’’eedduuccaacciióó  ddee  vvaalloorrss..
LL’’eennttrreevviissttaa  eexxiiggeeiixx  uunnaa  rreellaacciióó  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ddiirreeccttaa  eenn  llaa  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  eennttrreevviissttaaddaa  ii
ll’’eennttrreevviissttaaddoorr  hhii  ssóónn  pprreesseennttss..  CCoomm  qquuee  pprrèèvviiaammeenntt  aa  ll’’eennttrreevviissttaa  eellss  eennttrreevviissttaattss  hhaann  ddiissppoossaatt
dd’’uunneess  pprreegguunntteess  oorriieennttaattiivveess  ppeerr  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  eell  qquuee  ss’’hhaa  ffeett  hhaa  eessttaatt  uunnaa
eennttrreevviissttaa  sseemmiieessttrruuccttuurraaddaa..  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddeellss  eennttrreevviissttaattss  hhaa  eessttaatt  vvoolluunnttààrriiaa..
 
AATTKKIINNSSOONN,,  ((11999944))  ddeeffiinneeiixx  ll’’eennttrreevviissttaa  ccoomm  ““uunnaa  ttèèccnniiccaa,,  ddiinnss  ddee  llaa  mmeettooddoollooggiiaa
qquuaalliittaattiivvaa,,  qquuee  ss’’uussaa  ppeerr  oobbtteenniirr  iinnffoorrmmaacciióó  vveerrbbaall  dd’’uunn  oo  ddiivveerrssooss  ssuubbjjeecctteess  aa  ppaarrttiirr  dd’’uunn
qqüüeessttiioonnaarrii  oo  gguuiióó””..

LL’’oobbjjeeccttiiuu  dd’’aaqquueesstt  eennttrreevviissttaa  nnoo  hhaa  eessttaatt  aarrrriibbaarr  aa  oobbtteenniirr  ttaannttss  ppeerr  cceenntt,,  ssiinnóó  aarrrriibbaarr  aa  vvaalloorraarr
qquuèè  eenn  ppeennsseenn  eellss  eedduuccaaddoorrss  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  ll’’hhoorraa  dd’’eennffrroonnttaarr--ss’’hhii  ccoomm  aa  pprrooffeessssiioonnaallss..
PPeerr  aarrrriibbaarr  aa  ssaabbeerr  aaiixxòò,,  ss’’hhaa  ffeett  sseerrvviirr  ll’’eennttrreevviissttaa  eettnnooggrrààffiiccaa,,  ccoomm  aa  ttèèccnniiccaa  ddee  rreeccoolllliiddaa  ddee
ddaaddeess..

CCoonnttiinngguutt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa::
SS’’hhaann  rreeccoolllliitt  uunn  sseegguuiitt  dd’’aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss  qquuee  eess  mmiirraarràà  qquuee  aappaarreegguuiinn  aall  llllaarrgg  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa..
AAbbaannss,,  ppeerròò  ééss  bbààssiicc  ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss::

AAccttiittuudd::  ddiissppoossiicciióó  dd’’àànniimm  qquuee  ffaa  rreeaacccciioonnaarr  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  iiddeeaa,,
uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  uunn  ffeett  ccoonnccrreett..  IImmpplliiccaa  llaa  tteennddèènncciiaa  aa  ll’’aacccciióó  ddiirreeccttaa,,  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee
ll’’oobbjjeeccttee..

VVaalloorr::  ccoonnjjuunntt  ddee  qquuaalliittaattss  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  ccoossaa  qquuee  llaa  ffaann  eessttiimmaabbllee..  SSeeggoonnss  eellss  vvaalloorrss,,  lleess
ppeerrssoonneess  ccoonnssttrruueeiixxeenn  ccrriitteerriiss,,  ccoonnvviicccciioonnss  ii  ooppcciioonnss  ddee  sseennttiitt  qquuee  rreeggeeiixxeenn  llaa  sseevvaa  vviiddaa  oo
ccoonndduuccttaa..

SS’’hhaann  pprrooppoossaatt  aaqquueessttss  vvaalloorrss  ppeerr  llaa  sseevvaa  rreellaacciióó  aammbb  eell  tteemmaa::  rreessppeeccttee,,  ddiiààlleegg,,  ssoolliiddaarriittaatt,,
ttrraannsscceennddèènncciiaa,,  vveerriittaatt..  AAqquueessttss  vvaalloorrss  eess  mmaanniiffeesstteenn  eenn  ddiivveerrssooss  mmaarrccss  oo  ààmmbbiittss,,  ccoomm  ppooddeenn
sseerr::  ffaammíílliiaa,,  aammiissttaatt,,  iiddeeoollooggiiaa,,  ssiilleennccii,,  rreelliiggiióó..

SSeeggoonnss  WWOOOODDSS,,  PP..  ((11998877))::  ““EEnn  ggeenneerraall,,  ll’’eennttrreevviissttaa  ééss  ll’’úúnniiccaa  mmaanneerraa  ddee  ddeessccoobbrriirr  lleess
vviissiioonnss  ddee  ddiivveerrsseess  ppeerrssoonneess  ii  ddee  rreeccoolllliirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  ddeetteerrmmiinnaattss  tteemmeess..””

ÉÉss  nneecceessssaarrii  eessttaabblliirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ccoonnffiiaannççaa  eennttrree  ll’’eennttrreevviissttaaddoorr  ii  ll’’eennttrreevviissttaatt..    HHii  hhaa  aallgguunneess
qqüüeessttiioonnss  iimmppllíícciitteess,,  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee::  aaccccééss  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  eennttrreevviissttaaddaa  ii  rreessppeeccttee  ppeell  pprroojjeeccttee
qquuee  eess  dduurr  aa  tteerrmmee..

PPoottsseerr  eess  ppooddrriiaa  ccaannvviiaarr  eell  mmoott  eennttrreevviissttaa  ppeell  ddee  ccoonnvveerrssaa,,  ppeerr  eevviittaarr  uunn  tteerrmmee  mmééss  ttaannccaatt..
SS’’eessttaabblleeiixx  uunnaa  rreellaacciióó  ssiimmèèttrriiccaa  eennttrree  eennttrreevviissttaaddoorr  ii  eennttrreevviissttaatt..  CCaall  ffoorrmmuullaarr  uunn  ttiippuuss  ddee
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pprreegguunnttaa  qquuee  nnoo  oorriieennttii  eexxcceessssiivvaammeenntt  llaa  rreessppoossttaa  ii  qquuee  eennss  ppeerrmmeettii  vvaalloorraarr  eellss  sseeuuss
aarrgguummeennttss..  LL’’eennttrreevviissttaaddoorr,,  hhaa  dd’’eessccoollttaarr  llaa  rreessppoossttaa,,  nnoo  nnoommééss  sseennttiirr--llaa..

EEnn  eell  mmoommeenntt  dd’’iinniicciiaarr  ll’’eennttrreevviissttaa  ccaall  tteenniirr  pprreesseennttss  aallgguunneess  eessttrraattèèggiieess  dd’’aaccttuuaacciióó  ddaavvaanntt  ddee
ll’’eennttrreevviissttaatt::

--  CCllaarriiffiiccaarr  ccoonnttrraaddiicccciioonnss..
--  DDeemmaannaarr  ooppiinniioonnss  ii  aaccllaarriimmeennttss..
--  PPllaanntteejjaarr  aalltteerrnnaattiivveess..
--  BBuussccaarr  ccoommppaarraacciioonnss..
--  BBuussccaarr  llaa  llòòggiiccaa  dd’’aallgguunnss  aarrgguummeennttss..
--  RReessuummss  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  ii  ccoonnffiirrmmaarr--llooss..
--  FFeerr  pprreegguunntteess  hhiippoottèèttiiqquueess..

EEllss  ccrriitteerriiss  qquuee  ss’’hhaann  ttiinngguutt  eenn  ccoommppttee  ppeerr  aa  sseelleecccciioonnaarr  eellss  eennttrreevviissttaattss  hhaann  eessttaatt  eellss  sseeggüüeennttss::

--  PPrrooxxiimmiittaatt  dd’’aaccccééss..
--  DDiissppoonniibbiilliittaatt  ddee  tteemmppss..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..

SS’’hhaa  mmiirraatt  ddee  ffeerr  uunnaa  ttrriiaa  eennttrree  eellss  mmeessttrreess  ppeerr  ttaall  ddee  ccoobbrriirr  uunn  vveennttaallll  pprroouu  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  ddee  llaa
ppoobbllaacciióó  dd’’eedduuccaaddoorrss,,  ééss  aa  ddiirr,,  hhii  hhaa  rreepprreesseennttaannttss  ddee::

--  EEssccoollaa  ppúúbblliiccaa  ii  eessccoollaa  pprriivvaaddaa..
--  HHoommeess  ii  ddoonneess  ((ttoott  ii  qquuee  eell  ccooll··lleeccttiiuu  ddee  ddoonneess  eenn  ll’’eennsseennyyaammeenntt  pprriimmaarrii  ééss  mmoolltt  mmééss  aalltt  qquuee
eell  dd’’hhoommeess))..
--  TToottss  eellss  cciicclleess  eedduuccaattiiuuss  ddee  ll’’eettaappaa  dd’’eedduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa..
--  EEllss  eennttrreevviissttaattss  tteenneenn  uunnaa  cceerrttaa  eexxppeerriièènncciiaa  eenn  llaa  sseevvaa  ttaassccaa  eedduuccaattiivvaa..

EEllss  mmeessttrreess  eennttrreevviissttaattss  hhaann  eessttaatt::

--  QQuuaattrree  dd’’eessccoollaa  pprriivvaaddaa  ii  cciinncc  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa..
--  SSeett  ddoonneess  ii  ddooss  hhoommeess..
--  TTrreess  ddee  ccaaddaa  cciiccllee  dd’’EEPP::  ttrreess  ddee  CCII,,  ttrreess  ddee  CCMM  ii  ttrreess  ddee  CCSS..
--  TToottss  eellllss  tteenneenn  uunn  mmíínniimm  ddee  vvuuiitt  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  eenn  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..

22..11..11..  GGuuiióó  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa

EEll  gguuiióó  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa  ss’’eessttrruuccttuurraa  eenn  qquuaattrree  mmoommeennttss::

11..  PPrreesseennttaacciióó  ii  pprreessaa  ddee  ccoonnttaaccttee  aammbb  ll’’eennttrreevviissttaatt::
LL’’eennttrreevviissttaaddoorr  eess  pprreesseennttaa  ii  eexxppoossaa  bbrreeuummeenntt  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa..  SS’’aaggrraaeeiixx  llaa
ccooll··llaabboorraacciióó  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt..  SS’’eexxpplliiccaa  qquuee  ll’’eennttrreevviissttaa  ttéé  uunnaa  dduurraaddaa  aapprrooxxiimmaaddaa  dd’’uunnaa  hhoorraa  ii
eess  ggaarraanntteeiixx  aa  ll’’eennttrreevviissttaatt  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  ddeell  ccoonnttiinngguutt..  TTaammbbéé  ssee  llii  ddeemmaannaa  ppeerrmmííss  ppeerr
ffeerr--nnee  uunnaa  ggrraavvaacciióó..

22..  EExxppoossiicciióó  ddee  llaa  mmeeccàànniiccaa  pprròòppiiaa  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa::
CCaall  aaccllaarriirr  qquuee  nnoo  eess  ttrraaccttaa  ddee  rreessppoonnddrree  aa  uunn  qqüüeessttiioonnaarrii,,  ssiinnóó  ddee  ppaarrllaarr  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaa
mmoorrtt,,  pprreenneenntt  ccoomm  aa  rreeffeerrèènncciiaa  aallgguunneess  pprreegguunntteess  qquuee  eennss  sseerrvviirraann  ddee  gguuiióó..  SSii  ll’’eennttrreevviissttaatt  ttéé
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aallgguunn  dduubbttee,,  ppooddeemm  aaccllaarriirr--lloo..  LLeess  qqüüeessttiioonnss  oorriieennttaattiivveess  ssóónn  pprreegguunntteess  oobbeerrtteess  qquuee  nnoo
eessttaabblleeiixxeenn  pprreevviiaammeenntt  ccaapp  ttiippuuss  ddee  rreessppoossttaa,,  hhaann  ddee  sseerr  eellaabboorraaddeess  ppeerr  llaa  ppeerrssoonnaa  eennqquueessttaaddaa..

33..  EEll  nnuuss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa::
DDeesspprrééss  dd’’hhaavveerr  iinnttrroodduuïïtt  eell  tteemmaa,,  ss’’iinniicciiaa  ll’’eennttrreevviissttaa  aannaanntt  ddee  pprreegguunntteess  mmééss  ggeenneerraallss  aa
pprreegguunntteess  mmééss  ccoonnccrreetteess,,  ffaacciilliittaanntt  aall  mmààxxiimm  ll’’eexxpprreessssiióó  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt,,  mmaanntteenniinntt  uunnaa
aaccttiittuudd  aatteennttaa  ii  oobbeerrttaa..  LL’’eennttrreevviissttaatt  ppoott,,  ffiinnss  ii  ttoott  qqüüeessttiioonnaarr  aa  ll’’eennttrreevviissttaaddoorr,,  ii  aaqquueessttaa  ppoott  sseerr
uunnaa  bboonnaa  ffoonntt  ddee  rreeccoolllliiddaa  ddee  pprreeooccuuppaacciioonnss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt..
44..  EEll  ttaannccaammeenntt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa::
EEss  ppoott  mmiirraarr  ddee  ffeerr  uunnaa  rreeccoolllliiddaa  ddeellss  tteemmeess  qquuee  hhaann  aappaarreegguutt  ii  mmiirraarr  dd’’aarrrriibbaarr  aa  aallgguunnaa
ccoonncclluussiióó  qquuee  rreessuummeeiixxii  llaa  iiddeeaa//eess  pprriinncciippaallss  eexxppoossaaddeess  ppeerr  ll’’eennttrreevviissttaatt..  EEss  ttoorrnnaa  aa  aaggrraaiirr  aa
ll’’eennttrreevviissttaatt  llaa  sseevvaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ii  ss’’iinnssiisstteeiixx  eenn  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaa..

EEnnccaarraa  qquuee  aaqquueesstt  eessqquueemmaa  ééss  mmoolltt  ccllaarr,,  ccaall  rreeccoorrddaarr--lloo  ppeerr  ttaall  qquuee  llaa  sseessssiióó  eess  ddeesseennvvoolluuppii  ddee
ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa  ii  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ppooddeerr  ttrreeuurree’’nn  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  aaddeeqquuaaddaa  ddee  lleess  ddiivveerrsseess
eennttrreevviisstteess..

GGUUIIÓÓ  DDEE  LL’’EENNTTRREEVVIISSTTAA

11..  AACCOOLLLLIIDDAA

11..11  PPrreesseennttaacciioonnss
--  ddee  ll’’iinnvveessttiiggaaddoorr//aa
--  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt

11..22  EExxpplliiccaacciióó    ddee  lleess  llíínniieess  ggeenneerraallss  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióó
--  PPeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt

11..33  CCrriitteerriiss  ppeerr  aa  llaa  sseelleecccciióó  ddeellss  eennttrreevviissttaattss
11..44  AAggrraaïïmmeenntt  ppeerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó

22..  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  DDEE  LLAA  MMEECCÀÀNNIICCAA  DDEE  LL’’EENNTTRREEVVIISSTTAA

22..11  OObbjjeeccttiiuuss  ii  ffiinnaalliittaatt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa
22..22  CCoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  ddee  lleess  ddaaddeess

--  SSooll··lliicciittuudd  ddee  ggrraavvaacciióó  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa
22..33  TTeemmppss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa
22..44  AAbbssèènncciiaa  ddee  qqüüeessttiioonnaarrii
22..55  IImmppoorrttàànncciiaa  ddee  llaa  ssiinncceerriittaatt
22..66  DDuubbtteess  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt

--  rreeffeerreennttss  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióó
--  rreeffeerreennttss  aa  llaa  mmeeccàànniiccaa  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa
--  rreeffeerreennttss  aa  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  

33..  LL’’EENNTTRREEVVIISSTTAA

33..11  PPrreegguunntteess  oorriieennttaattiivveess
33..22  RReefflleexxiioonnss  ssoobbrree  lleess  rreessppoosstteess
33..33  CCoommeennttaarriiss  ppeerrssoonnaallss
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44..  CCLLOOEENNDDAA  DDEE  LL’’EENNTTRREEVVIISSTTAA

44..11  SSíínntteessii  ffiinnaall  oo  ccoonncclluussiioonnss
44..22  IInnssiissttèènncciiaa  eenn  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  ddee  lleess  aappoorrttaacciioonnss
44..33  AAggrraaïïmmeenntt  ppeerr  llaa    ccooll··llaabboorraacciióó



1166

AAqquueesstt  ééss  eell  ffuullll  ddee  pprreesseennttaacciióó  qquuee  eess  ddóónnaa  ll’’eennttrreevviissttaatt::

PPEEDDAAGGOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  II  DDEE  LLAA  MMOORRTT::  EEIINNEESS  DD’’AACCCCIIÓÓ  TTUUTTOORRIIAALL  II
PPRROOPPOOSSTTEESS  DDIIDDÀÀCCTTIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA

AAqquueesstt  ttrreebbaallll  pprreettéénn  ooffeerriirr  eeiinneess  qquuee  ccoonnvviiddiinn  aa  llaa  rreefflleexxiióó,,  qquuee  ppeerrmmeettiinn  eellaabboorraarr  mmiilllloorr  lleess
pprròòppiieess  iiddeeeess  ii  ggeenneerraarr  uunnaa  ooppiinniióó  ssòòlliiddaa  ssoobbrree  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..  DD’’aaqquueesstt
mmaanneerraa  eess  ppooddrràà  ddeesseennvvoolluuppaarr  uunnaa  iinntteerrvveenncciióó  eedduuccaattiivvaa  mmééss  aaddeeqquuaaddaa..

LL’’eennttrreevviissttaa  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  rreeccoolllliirr  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  eell  ccrriitteerrii  qquuee  eenn  tteenneenn  eellss  mmeessttrreess  ssoobbrree
ll’’eennffooccaammeenntt  dd’’aaqquueesstt  tteemmaa..  TToott  ii  qquuee  llaa  mmoorrtt  ééss  eesssseenncciiaallmmeenntt  uunn  tteemmaa  hhuummàà  ((  ttoottss  eellss  éésssseerrss
vviiuuss  ssóónn  ffiinniittss,,  ppeerròò  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  sseeuu  ppaassssaatt,,  eell  sseeuu  pprreesseenntt  ii  eell  sseeuu  ffuuttuurr,,  ii
ppeerr  ttaanntt  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffiinniittuudd))  eenn  ggeenneerraall  nnoo  ssee’’nn  ppaarrllaa,,  ssoocciiaallmmeenntt
ééss  uunn  tteemmaa  ttaabbúú..

DDee  ffeett,,  aaqquueessttaa  eennttrreevviissttaa  hhaauurriiaa  ddee  sseerr  mmééss  aavviiaatt  uunnaa  ccoonnvveerrssaa,,  nnoo  eess  ttrraaccttaa  ddee  rreessppoonnddrree  lleess
pprreegguunntteess  ffiill  ppeerr  rraannddaa,,  ssiinnóó  mmééss  aavviiaatt  ddee  ssaabbeerr  llaa  tteevvaa  vviivvèènncciiaa  ddeell  tteemmaa..  EExxpprreessssaanntt  lleess  tteevveess
iiddeeeess,,  lleess  tteevveess  rreefflleexxiioonnss,,  eess  ppooddrràà  ccoonnèèiixxeerr  mmiilllloorr  qquuèè  eenn  ppeennsseenn  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eess
ddeeddiiqquueenn  aa  ll’’eedduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa..  AAqquueesstteess  vvaalloorraacciioonnss  ii  rreefflleexxiioonnss  ssóónn  ddee  ccaarrààcctteerr  eessttrriiccttaammeenntt
ccoonnffiiddeenncciiaall..

PPRREEGGUUNNTTEESS  OORRIIEENNTTAATTIIVVEESS

11..  PPeennsseess  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  eennss
ttrroobbeemm  ddaavvaanntt  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ccoonnccrreettaa??  
PPeerr  qquuèè??

22..  QQuuiinneess  aaccttiittuuddss  ii  qquuiinnss  vvaalloorrss  ccrreeuuss  qquuee  ppooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  eenn    ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt??

33..  TT’’hhaass  ttrroobbaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  ddaavvaanntt  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  tteevvaa  pprrààccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa??  
CCoomm  tt’’hhaass  sseennttiitt  aa  ll’’hhoorraa  dd’’hhaavveerr  dd’’aaffrroonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióó  aammbb  eellss  aalluummnneess??

44..  HHaass  ttiinngguutt  aallgguunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  ppeerrssoonnaall  qquuee  tt’’hhaaggii  sseerrvviitt  oo  aajjuuddaatt  aa  ppooddeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt
aammbb  eellss  tteeuuss  aalluummnneess??
VVoollddrriieess  oo  ppooddrriieess  eexxpplliiccaarr--llaa??

55..  HHaass  ttrroobbaatt  rreeccuurrssooss  eexxtteerrnnss  dd’’aallgguunnaa  mmeennaa  qquuee  tt’’hhaaggiinn  aajjuuddaatt  aa  aaffrroonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióó??
QQuuiinnss??
HHaass  aassssiissttiitt  aa  aallgguunn  ccuurrss  ddee  ffoorrmmaacciióó  qquuee  ppaarrllii  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ppèèrrdduuaa  oo  eell  ppaattiimmeenntt??

66..  EEnn  llaa  tteevvaa  eexxppeerriièènncciiaa  ddoocceenntt,,  aa  lleess  eessccoolleess  eess  ttéé  pprreesseenntt  aaqquueesstt  tteemmaa  eenn  eell  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu
oo  eenn  eell  ddiisssseennyy  ccuurrrriiccuullaarr??
PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ééss  aaiixxíí??

77..  SSii  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ppèèrrdduuaa  oo  eell  ssooffrriimmeenntt  eess  ccoonntteemmppllééss  aa  lleess  eessccoolleess,,  aallss  iinnssttiittuuttss,,
aallss  pprrooggrraammeess  eedduuccaattiiuuss,,  aa  llaa  ffaammíílliiaa......  qquuiinnss  aavvaannttaattggeess  eett  sseemmbbllaa  eess  ppooddrriieenn  aassssoolliirr??
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NNoo  ccaall  sseegguuiirr  lleess  pprreegguunntteess  ffiill  ppeerr  rraannddaa,,  aaqquueesstteess  ppooddeenn  sseerrvviirr--ttee  ddee  ppuunntt  ddee  rreeffeerrèènncciiaa,,  ppeerròò
nnoo  ddee  lliimmiittaacciióó..  SSii  eett  sseemmbbllaa  qquuee  eett  ppooddeenn  aannaarr  bbéé  ppeerr  oorrggaanniittzzaarr  lleess  iiddeeeess  ii  ppeerr  ccoonntteessttaarr  mmééss
oorrddeennaaddaammeenntt,,  ppoottss  rreessppoonnddrree--lleess  uunnaa  ppeerr  uunnaa..

FFiinnaallmmeenntt  nnoommééss  rreeccoorrddaarr--ttee  qquuee  aaqquueessttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ééss  eessttrriiccttaammeenntt  ccoonnffiiddeenncciiaall,,  nnoommééss  llaa
lllleeggiirréé  jjoo..  LLeess  tteevveess  iiddeeeess  ii  rreefflleexxiioonnss  qquueeddaarraann  rreefflleeccttiiddeess  eenn  eell  ttrreebbaallll,,  ppeerròò  sseennssee  rreevveellaarr  llaa
tteevvaa  iiddeennttiittaatt,,  eennccaarraa  qquuee  eell  tteeuu  nnoomm  aappaarreeiixxeerràà  ccoomm  aa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaass  ccooll··llaabboorraatt  aa  qquuee  llaa
rreecceerrccaa  eess  ppuugguuii  dduurr  aa  tteerrmmee..

MMoolltteess  ggrrààcciieess  ppeerr  llaa  tteevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó..
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22..11..22..  AAnnààlliissii  ddee  lleess  eennttrreevviisstteess

AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  ss’’eexxpplliiqquueenn  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  lleess  nnoouu  eennttrreevviisstteess,,  aannaalliittzzaanntt  eellss  ppuunnttss
ccoonnvveerrggeennttss  ii  ddiivveerrggeennttss..

OOBBJJEECCTTIIUU

 LL’’eennttrreevviissttaa  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  ccoonnssttaattaarr  lleess  ddiiffiiccuullttaattss  qquuee  tteenneenn  eellss  mmeessttrreess  aa  ll’’eessccoollaa  aa  ll’’hhoorraa  ddee
ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  eell  ddeessiigg  qquuee  mmaanniiffeesstteenn  ddee  ttrroobbaarr  rreeccuurrssooss  ppeerr  ppooddeerr--hhii  ttrreebbaallllaarr..  TTaammbbéé
ss’’hhaann  rreeccoolllliitt  lleess  sseevveess  ooppiinniioonnss  rreessppeeccttee  aa  qqüüeessttiioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  tteemmaa,,  ccoomm  ééss
ll’’eedduuccaacciióó  ddee  vvaalloorrss..
 
 IINNCCIIDDÈÈNNCCIIEESS
 
AAbbaannss  qquuee  rreess  ss’’hhaann  dd’’eexxpplliiccaarr  lleess  iinncciiddèènncciieess  qquuee  hhaann  ssoorrggiitt  aa  ll’’hhoorraa  ddee  ffeerr  lleess  eennttrreevviisstteess..
EEnn  ggeenneerraall,,  eenn  ddeemmaannaarr  aa  lleess  ppeerrssoonneess  llaa  sseevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó  eenn  eell  ttrreebbaallll,,  llaa  pprreeddiissppoossiicciióó  hhaa
eessttaatt  bboonnaa,,  ppeerròò  ss’’hhaann  mmoossttaatt  rreettiicceennttss  eenn  eell  mmèèttooddee..  AAbbaannss  ddee  ffeerr  ll’’eennttrreevviissttaa  hhaann  vvoollgguutt
ppeennssaarr  uunnaa  mmiiccaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  ppeerrqquuèè  eellss  sseemmbbllaavvaa  ddiiffíícciill..  DDaavvaanntt  dd’’aaqquueessttaa  rreeaacccciióó,,  uunnss  ddiieess
aabbaannss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa  ss’’hhaa  ffeett  aarrrriibbaarr  aallss  eennttrreevviissttaattss  uunneess  pprreegguunntteess  oorriieennttaattiivveess  ssoobbrree  eell  tteemmaa..
DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa,,  aarrrriibbaatt  eell  mmoommeenntt  ddee  llaa  ttrroobbaaddaa,,  llaa  ccoonnvveerrssaa  hhaa  eessttaatt  mmoolltt  pprrooffiittoossaa,,  jjaa  qquuee
ttoottss  hhii  hhaavviieenn  ppeennssaatt  uunnaa  mmiiccaa..  AAllgguunnss  ddeellss  eennttrreevviissttaattss  ppoorrttaavveenn  lleess  pprreegguunntteess  ccoonntteessttaaddeess  oo
aallgguunn  eessccrriitt  qquuee  oorriieennttaavvaa  llaa  ccoonnvveerrssaa..  

UUnnaa  aallttrraa  qqüüeessttiióó  ééss  qquuee  aallgguunnss  ddeellss  eennttrreevviissttaattss  ss’’hhaann  mmoossttrraatt  ppoocc  pprreeddiissppoossaattss  aa  qquuee
ll’’eennttrreevviissttaa  ffooss  eennrreeggiissttrraaddaa  aammbb  uunnaa  cciinnttaa  ddee  ccaasssseett..  PPeerr  uunniiffiiccaarr  mmeettooddoollooggiiaa,,  nnoo  ss’’hhaa
eennrreeggiissttrraarr  ccaapp  eennttrreevviissttaa..  LL’’eennttrreevviissttaaddoorr  hhaa  aaggaaffaatt  ppeerr  eessccrriitt  eellss  ccoommeennttaarriiss  ddee  ll’’eennttrreevviissttaatt..
AAqquueessttaa  iinnffoorrmmaacciióó,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  ffuullllss  ppeerr  eessccrriitt  qquuee  aappoorrttaavvaa  ll’’eennttrreevviissttaatt,,  hhaann  sseerrvviitt  ppeerr
ffeerr  ll’’aannààlliissii  ddee  lleess  eennttrreevviisstteess  ii  ttrreeuurree’’nn  lleess  ccoonncclluussiioonnss..

QQuuaann  aall  tteemmppss  ddee  dduurraaddaa  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa,,  hhaa  eessttaatt  eennttrree  33//44  dd’’hhoorraa  ii  11hh  ii  3300  mmiinnuuttss..  EEnn  ffuunncciióó
ddee  llaa  pprreeddiissppoossiicciióó  ppeell  tteemmaa,,  ddeell  ccaarrààcctteerr  mmééss  oo  mmeennyyss  ccoommuunniiccaattiiuu  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  eennttrreevviissttaaddaa
ii  ddee  lleess  cciirrccuunnssttààcciieess  ppeerrssoonnaallss,,  ll’’eennttrreevviissttaa  hhaa  dduurraatt  mmééss  oo  mmeennyyss  eessttoonnaa..  TTootteess  eelllleess  ss’’hhaann  dduutt
aa  tteerrmmee  eenn  uunn  aammbbiieenntt  rreellaaxxaatt  ii  ttrraannqquuiill..  EEllss  eennttrreevviissttaattss  ss’’hhaann  iimmpplliiccaatt  ddee  ffoorrççaa  eenn  eell  tteemmaa,,
eennccaarraa  qquuee  ddee  ffoorrmmaa  mmééss  oo  mmeennyyss  ppeerrssoonnaall..

AAllgguunneess  ppeerrssoonneess  qquuee  eenn  uunn  pprriimmeerr  mmoommeenntt  ss’’hhaavviiaann  ccoommpprroommèèss  aa  ccooll··llaabboorraarr,,  ffiinnaallmmeenntt  nnoo
hhoo  hhaann  ffeett  ppeerrqquuèè  ssee’’llss  hhaa  ffeett  ddiiffíícciill  ppaarrllaarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..  AAiixxòò  hhaa  pprroovvooccaatt  qquuee  ffiinnaallmmeenntt  ddee
lleess  nnoouu  eennttrreevviisstteess  pprreevviisstteess,,  ssee  nn’’hhaaggiinn  ffeett  vvuuiitt..  AAqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  ééss  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ii  ss’’eexxpplliiccaa
ppeerr  iill..lluussttaarr  qquuee  ééss  rreeaallmmeenntt  ccoommpplleexxee,,  ppeerr  aallgguunneess  ppeerrssoonneess,,  eennffrroonnttaarr--ssee  oobbeerrttaammeenntt  aa
aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa..  

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  

UUnnaa  vveeggaaddaa  lllleeggiiddeess  lleess  vvuuiitt  eennttrreevviisstteess  eess  ddiiffeerreenncciieenn  eenn  ttootteess  eelllleess  ttrreess  aappaarrttaattss::

11..  LLaa  mmaajjoorriiaa  dd’’eennttrreevviissttaattss  eenn  uunn  pprriimmeerr  mmoommeenntt  ffaa  uunnaa  rreefflleexxiióó  mmoolltt  ggeennèèrriiccaa  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ii
llaa  rreellaacciióó  aammbb  ll’’eessccoollaa..  ÉÉss  uunnaa  mmaanneerraa  dd’’eennttrraarr  eenn  eell  tteemmaa  aabbaannss  ddee  ccoommeennççaarr--nnee  aa  ppaarrllaarr  mmééss
aa  ffoonnss..
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22..  DDeesspprrééss  ss’’eexxpplliiqquueenn  lleess  ccoonneeiixxeemmeennttss  ppeerrssoonnaallss  rreellaacciioonnaattss  aammbb  eell  tteemmaa..  HHii  hhaa  ppeerrssoonneess
qquuee  nnoommééss  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aaqquueelllleess  eexxppeerriièènncciieess  ddee  llaa  mmoorrtt  qquuee  tteenneenn  rreellaacciióó  eexxcclluussiivvaammeenntt
aammbb  llaa  sseevvaa  ttaassccaa  ddoocceenntt..  AAllttrreess,,  ccoommppaarrtteeiixxeenn  vviivvèènncciieess  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’ààmmbbiitt  mmééss  pprriivvaatt..

33..    AAll  ffiinnaall  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaa,,  eellss  eennttrreevviissttaattss  aarrrriibbeenn  aa  lleess  ccoonncclluussiioonnss  vviinnccuullaaddeess  aa  ll’’eessccoollaa..  EEss
ddeetteeccttaa  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  iinnffaannttss  ssoobbrree  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunn  éésssseerr  eessttiimmaatt  ii  eess  mmiirraa  ddee
ccoonnccrreettaarr  qquuiinnss  bbeenneeffiicciiss  ppeeddaaggòòggiiccss  aappoorrttaarriiaa  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  ll’’eessccoollaa  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  mmééss
ffrraannccaa..
  
AA  llaa  pprriimmeerraa  ppaarrtt  ddee  ll’’eennttrreevviissttaa,,  eenn  ggeenneerraall  ll’’ooppiinniióó  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  eennttrreevviissttaaddeess  ccooiinncciiddeeiixx
eenn  qquuee  ééss  iinntteerreessssaanntt  qquuee  ddeess  ddee  ll’’eessccoollaa  ss’’aabboorrddii  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  ÉÉss  aa  ddiirr,,  aa  nniivveellll  tteeòòrriicc
ttoottss  eellss  eennttrreevviissttaattss  eessttaann  dd’’aaccoorrdd  eenn  llaa  iimmppoorrttààcciiaa  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ddeellss
aalluummnneess..  AArraa  bbéé,,  qquuaann  ss’’hhaa  ddee  ccoonnccrreettaarr  llaa  mmaanneerraa  ddee  ffeerr--hhoo,,  aappaarreeiixxeenn  iinnccoonnvveenniieennttss..

QQuuaann  aa  ll’’eexxpplliiccaacciióó  ddee  lleess  vviivvèènncciieess  ppeerrssoonnaallss  ddeellss  eennttrreevviissttaattss,,  aallgguunnss  hhaann  eexxpplliiccaatt
eexxppeerriièènncciieess  mmoolltt  íínnttiimmeess,,  qquuee  hhaann  ssoorrpprrèèss  aa  ll’’eennttrreevviissttaaddoorr..  EEnn  ppaarrllaarr--nnee,,  aappaarreeiixxiiaa  llaa
iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  ffeerr  uunn  pprrooccééss  dd’’aacccceeppttaacciióó  rraacciioonnaall  ii  eemmoocciioonnaall  ddee  llaa  ppèèrrdduuaa..  EEnn  aallgguunn  aallttrree
ccaass,,  ttoott  ii  hhaavveerr  ppaattiitt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmoolltt  pprrooppeerraa,,  ll’’eennttrreevviissttaatt  nnoo  eenn  ppaarrllaa,,  oommeett  llaa
vviivvèènncciiaa  ppeerrssoonnaall,,  ppoottsseerr  ppeell  ddoolloorr  qquuee  llii  ccaauussaa  eell  rreeccoorrdd..  AAllttrreess  ppeerrssoonneess  rreeccoonneeiixxeenn  llaa
nneecceessssiittaatt  ddee  ffeerr  uunn  ttrreebbaallll  ppeerrssoonnaall  ddaavvaanntt  ssiittuuaacciioonnss  ddeelliiccaaddeess  ccoomm  llaa  mmoorrtt  ddee  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess..
EEnn  ggeenneerraall,,  aa  ll’’hhoorraa  ddee  ppaarrllaarr--hhoo  aammbb  eellss  aalluummnneess,,  eess  vvaalloorraa  ppoossiittiivvaammeenntt  eell  ffeett  dd’’hhaavveerr  vviissccuutt
ll’’eexxppeerriièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  ffoorrmmaa  pprrooppeerraa..

QQuuaann  aa  llaa  rreellaacciióó  ddeell  tteemmaa  aammbb  ll’’eessccoollaa,,  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  ppeerrssoonnaa  eennttrreevviissttaaddaa  qquuee  ccoonneegguuii  uunn
CCeennttrree  EEdduuccaattiiuu  oonn  eess  ccoonntteemmppllii  eexxppllíícciittaammeenntt  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  eell  ccuurrrrííccuulluumm  eessccoollaarr  ..

EEllss  eennttrreevviissttaattss  cciitteenn  mmoolltteess  rraaoonnss  ppeerr  jjuussttiiffiiccaarr  qquuee  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ppèèrrdduuaa  oo  eell
ssooffrriimmeenntt  nnoo  eess  ccoonntteemmppllii  eenn  ll’’ààmmbbiitt  eedduuccaattiiuu  ..  AAqquueesstteess  rraaoonnss  ssóónn::

--  ÉÉss  uunn  tteemmaa  qquuee  ccaall  ttrraaccttaarr--lloo  eexxcclluussiivvaammeenntt  eenn  ll’’ààmmbbiitt  ffaammiilliiaarr,,  qquuee  nnoo  ppeerrttooccaa  aa  ll’’ààmmbbiitt
ddoocceenntt..
--  ÉÉss  uunnaa  vviivvèènncciiaa  ttaann  ppeerrssoonnaall  ii  ttaann  íínnttiimmaa  qquuee  eess  ffaa  ddiiffíícciill  ttrroobbaarr  eeiinneess  ppeerr  ppaarrllaarr--nnee  aammbb  eellss
aalluummnneess..
--  SS’’eessttàà  ppoocc  ccaappaacciittaatt  ppeerr  ppaarrllaarr--nnee..  DDee  ffeett,,  llaa  ccaappaacciittaatt  eexxiisstteeiixx,,  ppeerròò  eell  pprroobblleemmaa  ééss  qquuee  nnoo
ss’’eessttàà  pprroouu  pprreeppaarraatt  nnii  aa  nniivveellll  ppeerrssoonnaall  nnii  aa  nniivveellll  pprrooffeessssiioonnaall..
--  ÉÉss  uunn  tteemmaa  qquuee  nnoo  ppoott  aassssuummiirr  uunn  mmeessttrree  ddee  ffoorrmmaa  aaïïllllaaddaa,,  ccaall  qquuee  ssiigguuii  ttoottaa  llaa  ccoommuunniittaatt
eedduuccaattiivvaa  qquuee  ss’’iimmpplliiqquuii..
--  CCoomm  qquuee  ssoocciillaammeenntt  ééss  uunn  tteemmaa  ttaabbúú,,  eess  vviiuu  dd’’eessqquueennaa  aa  llaa  mmoorrtt,,  ll’’eessccoollaa  ll’’eelluuddeeiixx,,
ll’’eessqquuiivvaa..
--  EEss  ppeennssaa  qquuee  ccaall  eevviittaarr  aallss  nneennss  ttoottss  aaqquueellllss  tteemmeess  qquuee  ppooddeenn  sseerr  ffoonntt  ddee  ddoolloorr  oo  ppoossssiibbllee
ttrraauummaattiissmmee  eemmoocciioonnaall..
--  EEss  ttéé  ll’’ooppiinniióó  qquuee  eellss  nneennss  nnoo  tteenneenn  ccaappaacciittaatt  ppeerr  eenntteennddrree  rreess  ssoobbrree  eell  tteemmaa..
--  PPeerrqquuèè  nnoo  eess  tteenneenn  eellss  rreeccuurrssooss  aaddeeqquuaattss..

EEss  ccoommpprroobbaa  qquuee  ddee  lleess  nnoouu  ppeerrssoonneess  eennttrreevviissttaaddeess,,  nnoommééss  uunnaa  hhaa  aassssiissttiitt  aa  uunn  ccuurrss  qquuee  ttéé
rreellaacciióó  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  eennccaarraa  qquuee  ddiinnss  ll’’ààmmbbiitt  hhoossppiittaallaarrii..  EEss  ccoonnssttaattaa  qquuee  ccaapp  dd’’eelllleess  hhaa  ffeett
sseerrvviirr  rreeccuurrssooss  eessppeeccííffiiccss  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  ttoott  ii  llaa  sseevvaa  eexxiissttèènncciiaa..
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QQuuaann  eess  ddeemmaannaa  qquuiinnss  aassppeecctteess  mmiilllloorraarriieenn  ssii  ssee’’nn  ppaarrllééss  eenn  ll’’ààmmbbiitt  eessccoollaarr,,  lleess  ooppiinniioonnss  ssóónn
ddiivveerrsseess::
--  EEll  ggrraauu  ddee  mmaadduurreessaa  dd’’eennsseennyyaannttss  ii  aalluummnneess..
--  EEss  ppootteenncciiaarriieenn  uunn  sseegguuiitt  ddee  vvaalloorrss  ccoomm  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  llaa  ccoommpprreennssiióó,,  ll’’aammiissttaatt......
--  SSii  eess  ttrreebbaallllééss  aa  ll’’eessccoollaa,,  ppoossssiibblleemmeenntt  aa  llaa  ffaammíílliiaa  ssee’’nn  ppaarrllaarriiaa  ii  ffoorraa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ttrreennccaarr
bbaarrrreerreess  rreessppeeccttee  eell  tteemmaa..
--  EEss  ppooddrriiaa  aarrrriibbaarr  aa  ssuuppeerraarr  uunn  tteemmaa  ttaabbúú,,  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  eenn  eell  sseeuu  mmoommeenntt  eess  vvaa
ssuuppeerraarr  eell  ttaabbúú  ddee  llaa  sseexxuuaalliittaatt..
--  LLeess  ppeerrssoonneess,,  aalluummnneess  ii  eedduuccaaddoorrss,,  sseerriieenn  mmééss  ccoonnsscciieennttss  ddeellss  sseeuuss  llíímmiittss  ii  eellss  aacccceeppttaarriieenn
mmiilllloorr..  AAiixxòò  ttiinnddrriiaa  uunnaa  iinncciiddèènncciiaa  eenn  eell  sseeuu  eessttiill  ddee  vviiddaa..

FFiinnaallmmeenntt  uunnaa  ddee  lleess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  aappaarreeiixx  aa  ttootteess  lleess  eennttrreevviisstteess  ééss  qquuee  ss’’aannoommeenneenn  mmoollttss
vvaalloorrss  ii  mmoolltteess  aaccttiittuuddss  ddee  ffoorrmmaa  ppoocc  ddiiffeerreenncciiaaddaa..  TToottss  eellss  eennttrreevviissttaattss  eessttaann  dd’’aaccoorrdd  qquuee  llaa
mmoorrtt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  eessttiimmaaddeess  ffaa  aappaarrèèiixxeerr  eenn  lleess  aallttrreess  ppeerrssoonneess  uunn  sseegguuiitt  dd’’aaccttiittuuddss  ii  llaa
mmaanniiffeessttaacciióó  dd’’uunnss  vvaalloorrss  mmoolltt  ccoonnccrreettss..

EEllss  vvaalloorrss  ii  lleess  aaccttiittuuddss  qquuee  ss’’aannoommeenneenn  ssóónn::  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  eell  rreessppeeccttee,,  llaa  bboonnddaatt,,  ll’’aammiissttaatt,,  llaa
vvaalleennttiiaa,,  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa,,  llaa  ssaalluutt,,  ssaabbeerr  eessccoollttaarr,,  ppaarrttiicciippaarr,,  ccoommpprreennddrree,,  rreeccoorrddaarr,,  ccoommuunniiccaarr,,
ffeerr  ccoommppaannyyiiaa,,  eessttiimmaarr  llaa  vviiddaa,,  ssuuppeerraarr  llaa  ffrruussttrraacciióó,,  ggaauuddiirr  ddeell  qquuee  eess  ttéé,,  tteenniirr  ccuurraa  ddee,,  ffeerr
ccoossttaatt,,  aacccceeppttaarr  eellss  llíímmiittss,,  aacccceeppttaarr  llaa  rreeaalliittaatt..

TTaammbbéé  aappaarreeiixxeenn  aallgguunnss  ccoonnttrraavvaalloorrss::  sseennttiirr  llllààssttiimmaa,,  sseennttiirr  rreebbuuiigg,,  tteenniirr  ppoorr,,  aabbaannddoonnaarr,,
sseennttiirr--ssee  aabbaannddoonnaatt,,  sseennttiirr--ssee  ssooll..

LLaa  mmoorrtt  ggeenneerraa  aaccttiittuuddss  ii  uunnss  vvaalloorrss  ppoossiittiiuuss  ii  uunnss  ccoonnttrraavvaalloorrss..  ÉÉss  iinntteerreessssaanntt  ddoonnccss
rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  tteemmaa  eenn  eell  ccaammpp  eedduuccaattiiuu..

22..11..33..  CCoonncclluussiioonnss

EEss  ccoonnssttaattaa  ll’’aaffiirrmmaacciióó  qquuee  eess  ffeeiiaa  eenn  eell  pprroojjeeccttee  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó::  eellss  mmeessttrreess  tteenneenn  ddiiffiiccuullttaattss
ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  aalluummnneess..  EEllss  eennsseennyyaannttss  eess  ttrroobbeenn  ddeessiinnffoorrmmaattss  ii  ddeessoorriieennttaattss  aa
ll’’hhoorraa  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  ll’’aalluummnnaatt..  NNoo  hhaann  rreebbuutt  nnii  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  nnii  llaa  ffoorrmmaacciióó
nneecceessssààrriiaa  ppeerr  aaffrroonnttaarr  eell  tteemmaa  aammbb  sseerreennoorr..

EEss  vveerriiffiiccaa  qquuee  hhii  hhaa  iinntteerrèèss  ppeell  tteemmaa,,  ééss  uunn  rreeppttee  ppeellss  eennsseennyyaannttss..  II  aaqquueesstt  rreeppttee,,  ttéé  aallgguunneess
ppoossssiibblleess  ssoolluucciioonnss,,  ééss  aa  ddiirr,,  hhii  hhaa  ccoonnffiiaannççaa  eenn  qquuee  aaqquueesstt  ttiippuuss  ddee  tteemmààttiiqquueess::  llaa  ppèèrrdduuaa,,  eell
ddoolloorr,,  eell  ssooffrriimmeenntt,,  llaa  mmoorrtt,,  eess  ppuugguuiinn  ttrreebbaallllaarr  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  oo  aallttrree  aammbb  eellss  aalluummnneess  ii  aaiixxíí
ddoonnaarr--llooss  iinnssttrruummeennttss  ppeerr  eessttaarr  pprreeppaarrttss  ppeerr  aassssuummiirr  aaqquueesstteess  vviivvèènncciieess..

HHii  hhaa  uunnaa  ooppiinniióó  ccoommúú  rreessppeeccttee  aa  qquuee  ll’’aaccttuuaacciióó  dd’’uunn  mmeessttrree  ddee  ffoorrmmaa  aaïïllllaaddaa,,  ppoott  aajjuuddaarr  aallss
aalluummnneess,,  ppeerròò  eell  mmiilllloorr  ééss  uunnaa  ttaassccaa  ccoooorrddiinnaaddaa  ddeess  ddee  ll’’eeqquuiipp  ddoocceenntt,,  ééss  aa  ddiirr  eell  ccoonnsseellll
eessccoollaarr  ddeell  cceennttrree  hhaa  dd’’aassssuummiirr  eell  tteemmaa  ppeerr  ffeerr  uunn  ttrreebbaallll  ccoonnttiinnuuaatt  ii  ccoohheerreenntt  aall  llllaarrgg  ddee  ttoottaa
ll’’eettaappaa  eedduuccaattiivvaa..  PPeerr  aaccoonnsseegguuiirr  aaiixxòò  ééss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ooffeerriirr  ffoorrmmaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó  aallss
eedduuccaaddoorrss,,  ttaanntt  aa    nniivveellll  ppeerrssoonnaall  ccoomm  pprrooffeessssiioonnaall..
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22..22..  FFOONNAAMMEENNTTAACCIIÓÓ  TTEEÒÒRRIICCAA

22..22..11..  AApprreennddrree  aa  vviiuurree,,  aapprreennddrree  aa  mmoorriirr..

VViiddaa  ii  mmoorrtt  ssóónn  mmoottss  ooppoossaattss,,  ppeerròò  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ccaall  ddoonnaarr--nnee  uunnaa
ddeeffiinniicciióó,,  ppeerrqquuèè  eennccaarraa  qquuee  ttootthhoomm  eenn  ttéé  uunnaa  iiddeeaa  iinnttuuiittiivvaa,,  qquuaann  ss’’hhaann  dd’’aaccoottaarr  eellss  tteerrmmeess,,
nnoo  ééss  ttaann  sseennzziillll..
LLaa  vviiddaa  ééss  ll’’eessttaatt  ddiinnààmmiicc  ddee  llaa  mmaattèèrriiaa,,  qquuee  eess  ppoott  aaddaappttaarr  ii  eevvoolluucciioonnaarr  eenn  ffuunncciióó  ddeellss  ccaannvviiss
ddeell  mmeeddii..
LLaa  mmoorrtt  ééss  eell  pprrooccééss  qquuee  aaccaabbaa  aammbb  eell  cceessssaammeenntt  ddee  lleess  ffuunncciioonnss  vviittaallss  ddee  ttoott  ll’’oorrggaanniissmmee
dd’’uunnaa  mmaanneerraa  iirrrreevveerrssiibbllee  ii  ddeeffiinniittiivvaa..  
AArraa  bbéé,,  aaqquueessttaa  ééss  ll’’aaccttuuaall  ddeeffiinniicciióó  ddeell  tteerrmmee  ““mmoorrtt””,,  ppeerròò  ffaa  uunnss  aannyyss,,  uunn  mmeettggee  nnoo  hhaagguuééss
ddeeffiinniitt  aaiixxíí  llaa  mmoorrtt,,  ppeerr  ttaanntt  ééss  uunn  ccoonncceeppttee  vvaarriiaabbllee,,  eenn  ffuunncciióó  ddeell  pprrooggrrééss  ii  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt..

LL’’hhoommee  ééss  ll’’úúnniicc  éésssseerr  vviiuu  qquuee  ééss  ccoonnsscciieenntt  ddee  llaa  sseevvaa  mmoorrtt,,  aaiixxòò  ppoott  iimmpplliiccaarr  ppoorr  ii  aannssiieettaatt..  
LLaa  mmoorrtt,,  nnoo  ééss  uunn  aassuummppttee  aalliièè,,  ééss  uunnaa  qqüüeessttiióó  ppeerrssoonnaall  ii  iinnttrraassffeerriibbllee  ii  aaiixxòò  ccrreeaa  tteemmoorr,,  eennttrree
aallttrreess  ccoosseess  ppeerrqquuèè  eenn  ggeenneerraall  hhii  hhaa  uunn  rreecceell,,  uunnaa  tteemmeennççaa  aa  llaa  iinnttiimmiittaatt,,  aa  aapprrooffuunnddiirr  eenn  uunn
mmaatteeiixx..  PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa  ffaa  ppoorr  ppeerrqquuèè  nnoo  eess  ppoott  ppllaanniiffiiccaarr,,  aarrrriibbaa  qquuaann  vvooll..  LLaa  ffiinniittuudd  ééss  llaa
cceerrtteessaa  mmééss  iinnddeeffuuggiibbllee,,  ttootthhoomm  ssaapp  qquuee  mmoorriirràà  ppeerròò,,  ppaarraaddooxxaallmmeenntt,,  ttootthhoomm  llaa  ddeeffuuiigg,,  llaa  sseevvaa
iiggnnoorràànncciiaa  ttrraannqquuiill..lliittzzaa..  LL’’aannggooiixxaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd  ééss,,  eenn  eell  ffoonnss,,  ll’’aannggooiixxaa  ddeell  ddeesspprrééss  ddee  llaa
mmoorrtt..

LL’’òòbbiitt  pprroovvooccaa  bbààssiiccaammeenntt  ddooss  sseennttiimmeennttss::  ddoolloorr  ii  ppoorr..  DDoolloorr  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess  ii  ppoorr  eennffrroonntt  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt..

LLaa  ppoorr  aa  llaa  mmoorrtt  eessttàà  ccoonnddiicciioonnaaddaa  ppeerr  ddiivveerrsseess  rraaoonnss,,  uunnaa  dd’’eelllleess  ééss  llaa  vviiddaa  ppaassssaaddaa..  PPeerr  aaiixxòò
eess  ttaann  iimmppoorrttaanntt  ccoomm  eess  vviiuu..  SSii  ssee  ssaapp  ddoonnaarr  sseennttiitt  aa  llaa  vviiddaa,,  ss’’aacccceeppttaa  mmiilllloorr  llaa  mmoorrtt..  LLeess
ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann  eessttiimmaatt,,  qquuee  hhaann  vviissccuutt  eenn  ffuunncciióó  ddeellss  sseeuuss  iiddeeaallss  ii  qquuee  hhaann  eessttaatt  ccoonnsseeqqüüeennttss
aammbb  eelllleess  mmaatteeiixxeess,,  hhaann  ddoonnaatt  sseennttiitt  aa  llaa  sseevvaa  vviiddaa  ii  vviiuurraann  llaa  mmoorrtt  ddee  ffoorrmmaa  mmééss  ttrraannqquuiill..llaa..
QQuuii  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  qquuee  uunn  ddiiaa  hhaa  ddee  mmoorriirr,,  qquuee  llaa  vviiddaa  ééss  lliimmiittaaddaa,,  vviiuu  dd’’aaccoorrdd  aammbb  pprrooppoosstteess
mmééss  ccoonnsscciieennttss  ii  nnoo  ppeerrdd  eell  tteemmppss  aammbb  ccoosseess  sseennssee  iimmppoorrttàànncciiaa..  SSóónn  ppeerrssoonneess  qquuee  ssaabbeenn
eessppeerraarr  llaa  mmoorrtt  aammbb  sseerreennoorr..  LL’’òòbbiitt  ffaa  ppoorr  ssii  nnoo  ss’’hhaann  rreessooll  uunn  sseegguuiitt  ddee  qqüüeessttiioonnss,,  ssii  nnoo  ss’’hhaa
ddiiffeerreenncciiaatt  aallllòò  qquuee  ééss  eesssseenncciiaall  dd’’aallllòò  qquuee  ééss  aacccciiddeennttaall..

ÉÉss  aa  ddiirr,,  ttaall  ii  ccoomm  ddiiuu  PPOOCCHH,,  CC..  ((11999966))::  ““DDiissttiinnggiirr  eell  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ii  eell  qquuee  nnoo  hhoo  ééss,,  eell
qquuee  ttéé  sseennttiitt  ii  eell  qquuee  nnoo  eenn  ttéé,,  vvooll  ddiirr  sseerr  sseelleeccttiiuu..  HHii  hhaa  uunnaa  ggrraann  ddiiffeerrèènncciiaa  eennttrree  aallllòò  qquuee  ééss
uurrggeenntt  ii  aallllòò  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt..  NNoommééss  aaiixxòò  ddaarrrreerr  eessttàà  ccaarrrreeggaatt  ddee  sseennttiitt  ii  vvaall  llaa  ppeennaa
ccoonnssiiddeerraarr..””  
PPeerr  ttaanntt,,  ccoomm  mmééss  ss’’oommppllii  ddee  sseennttiitt  llaa  vviiddaa,,  mmeennyyss  ppoorr  eess  ttiinnddrràà  ddee  llaa  mmoorrtt..  LLaa  mmoorrtt  ffaa  ppeennssaarr,,
ppeerròò  nnoo  ttaanntt  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  pprròòppiiaammeenntt  ddiittaa,,  ssiinnóó  ssoobbrree  llaa  vviiddaa..

UUnnaa  aallttrraa  rraaóó  qquuee  ffaa  ttèèmmeerr  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt  ééss  ppeennssaarr  eenn  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eess  ddeeiixxeenn,,  qquuèè  sseerràà
dd’’eelllleess..  UUnn  ccooll..lleeccttiiuu  qquuee  ppeennssaa  ssoovviinntt  eenn  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  ssóónn  eellss  ppaarreess  dd’’iinnffaannttss  aammbb  aallgguunnaa
ddeeffiicciièènncciiaa..  MMeennttrree  eellss  ppaarreess  ssóónn  vviiuuss,,  tteenneenn  ccuurraa  ddeellss  ffiillllss,,  ppeerròò  qquuaann  eellllss  ffaallttiinn,,  qquuii  ssee’’nn  ffaarràà
ccààrrrreecc  dd’’aaqquueessttss  ffiillllss??  AAqquueessttaa  iinncceerrtteessaa  ccrreeaa  mmoollttaa  iinnqquuiieettuudd  ii  ffaa  qquuee  llaa  ppoorr  aa  llaa  mmoorrtt  eennccaarraa
ssiigguuii  mmééss  aannggooiixxaanntt..
AAccttuuaallmmeenntt,,  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  mmaanniiffeesstteenn  eell  ddeessiigg  ddee  mmoorriirr  rrààppiiddaammeenntt,,  sseennssee  sseerr--nnee
ccoonnsscciieennttss..  AAqquueessttaa  mmaanneerraa  ddee  mmoorriirr  nnoo  ddóónnaa  ooppoorrttuunniittaatt  dd’’aaccoommiiaaddaarr--ssee  ddeellss  qquuee  qquueeddeenn..  SSii
qquuee  ééss  cceerrtt  qquuee  ppoottsseerr  nnoo  hhii  hhaa  ppaattiimmeenntt  ffííssiicc  ppeerr  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eess  mmoorr,,  ppeerròò  ppooddeerr
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aaccoommiiaaddaarr--ssee  ddeellss  éésssseerrss  eessttiimmaattss  ii  qquuee  aaqquueessttss  aall  sseeuu  tteemmppss  ttaammbbéé  ppuugguuiinn  ddiirr  eell  sseeuu  aaddééuu,,
ddóónnaa  ll’’ooppoorrttuunniittaatt  dd’’iinntteerrccaannvviiaarr  sseennttiimmeennttss  ii  ddee  ccoommuunniiccaatt  aallllòò  qquuee  ppoottsseerr  eenn  aallttrreess  ooccaassiioonnss
nnoo  ss’’hhaa  eessttaatt  ccaappaaçç  dd’’eexxpprreessssaarr,,  eess  ppoott  ttaannccaarr  uunnaa  eettaappaa  ddee  llaa  vviiddaa..

FFiinnaallmmeenntt,,  ttaammbbéé  eess  aannggooiixxaanntt  mmoorriirr  ppeerrqquuèè,,  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt,,  qquuèè  ppaassssaa??  NNiinnggúú  ttéé  rreessppoossttaa
ÉÉss  uunnaa  qqüüeessttiióó  qquuee  ccrreeaa  iinncceerrtteessaa..  SSeeggoonnss  ll’’ààmmbbiitt  eenn  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  eess  ddeesseennvvoolluuppaa,,  lleess
rreessppoosstteess  aa  aaqquueesstt  dduubbttee  ssóónn  ddiiffeerreennttss::
--  HHii  hhaa  uunnaa  oobbeerrttuurraa  aa  qquueellccoomm  qquuee  ccoonnttiinnuuaa..
--  EEll  ppuunntt  ffiinnaall  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  hhuummaannaa..
--  LLaa  ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’uunnaa  nnoovvaa  eexxiissttèènncciiaa,,  ééss  aa  ddiirr  llaa  rreeeennccaarrnnaacciióó..

AAqquueesstteess  rreessppoosstteess  nnoo  ssóónn  nnii  ccoonnccllooeennttss  nnii  ddeeffiinniittòòrriieess,,  ddee  ffeett  ttootteess  ffllaaqquueeggeenn..  SSeeggoonnss  eenn  llaa
ccuullttuurraa  qquuee  eess  vviissqquuii,,  llaa  vviivvèènncciiaa  sseerràà  uunnaa  oo  aallttrraa..  AA  llaa  nnoossttrraa  ccuullttuurraa  llaa  mmoorrtt,,  aarraa  ppeerr  aarraa,,  ééss  uunn
ttaabbúú..  HHii  hhaa  ppooccss  rreeccuurrssooss  ppssiiccoollòòggiiccss  ii  ppeeddaaggòòggiiccss..

LL’’eessccrriippttoorr  TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11999988)),,  eenn  uunn  ddeellss  bbrreeuuss  eessccrriittss  ddeell  sseeuu  lllliibbrree  EEnn  vveeuu  aallttaa  ddiiuu::    ““EEllss
mmeettggeess,,  ppssiiccòòlleeggss  ii  ppssiiqquuiiaattrreess  eennss  ddiirriieenn  qquuee  llaa  hhuummaanniittaatt  nn’’ééss  pplleennaa,,  dd’’iinnddiivviidduuss  ii  ddee  ggrruuppss
ssoocciiaallss  qquuee  eess  nneegguueenn  aa  aacccceeppttaarr  uunnaa  rreeaalliittaatt  ddiiffíícciill,,  ddeessppllaaeenntt  oo  iinneevviittaabbllee,,  ii  ssee  lleess
eemmppeessqquueenn  ddee  mmiill  mmaanneerreess  ppeerr  ttrroobbaarr  ffoorrmmeess  ppeerr  nneeggaarr--llaa  oo  ffuuggiirr--nnee..  UUnn  dd’’aaqquueessttss  mmeettggeess
ddeeiiaa  qquuee  hhaavviiaa  ttrroobbaatt  qquuaattrree  ssiittuuaacciioonnss  eessppeecciiaallmmeenntt  eexxttrreemmeess  ii  uunniivveerrssaallss  eenn  qquuèè  eess  ddóónnaa
aaqquueessttaa  ddeeffeennssaa  ddee  ppoossaarr--ssee  llaa  bbeennaa  aallss  uullllss..  EEllss  qquuaattrree  ssuuppòòssiittss  eerreenn::
--  AAcccceeppttaarr  llaa  iinneevviittaabbiilliittaatt  ddee  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt  ii  llaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eessttiimmeemm..
--  AAcccceeppttaarr  qquuee  llaa  vviiddaa  qquuee  ppoorrtteemm  ééss  eell  rreessuullttaatt  ddee  ll’’úúss  ddee  llaa  nnoossttrraa  lllliibbeerrttaatt..
--  AAcccceeppttaarr  qquuee  eellss  mmoommeennttss  eesssseenncciiaallss  ddee  llaa  vviiddaa,,  ccoomm  eell  nnaaiixxeemmeenntt  oo  llaa  mmoorrtt,,  ccoonnffiigguurreenn  uunnaa
llllaarrggaa  ssoolliittuudd..
--  AAcccceeppttaarr  ll’’aabbssèènncciiaa  dd’’uunn  ssiiggnniiffiiccaatt  oo  uunn  sseennttiitt  ccllaarr  ii  eennggrreessccaaddoorr  ddee  llaa  vviiddaa..””

AA  llaa  ssoocciieettaatt  oocccciiddeennttaall  aaccttuuaall,,  ddee  ffiinnaallss  ddeell  sseeggllee  XXXX  ii  iinniiccii  ddeell  XXXXII,,  llaa  mmoorrtt  eess  vviiuu  ccoomm  uunn
ffrraaccààss,,  uunn  ffiinnaall,,  ii  ppeerr  aaqquueessttaa  rraaóó  ss’’iiggnnoorraa,,  eess  vviiuu  dd’’eessqquueennaa  aa  llaa  mmoorrtt  ii  nnoo  ss’’eedduuccaa  ppeerr  ttrroobbaarr--
ssee  uunn  ddiiaa  aammbb  aaqquueessttaa  rreeaalliittaatt..  PPoottsseerr  ssii  ssee’’nn  ppaarrllééss  mmééss  ssoovviinntt,,  eess  nnoorrmmaalliittzzaarriiaa  llaa  sseevvaa
pprreessèènncciiaa..  PPeerròò  ccoomm  qquuee  ééss  ll’’úúnniiccaa  eexxppeerriièènncciiaa  vviittaall  qquuee  nniinnggúú  nnoo  hhaa  ppoogguutt  eexxpplliiccaarr,,  eess  ffaa
ddiiffíícciill  dd’’aacccceeppttaarr..

EEll  ssoocciiòòlleegg  ffrraannccèèss  AARRIIÈÈSS,,  PP..  ((11998833)),,  uunn  ddeellss  ppeerrssoonnaattggeess  ccllaauu  eenn  ll’’eessttuuddii  ddee  llaa  mmoorrtt,,
mmaanniiffeessttaa  qquuee::    ““LLaa  mmoorrtt  hhaa  ddeeiixxaatt  ddee  sseerr  aaddmmeessaa  ccoomm  uunn  ffeennòòmmeenn  nnaattuurraall  nneecceessssaarrii..  ÉÉss  uunn
ffrraaccààss..  QQuuaann  aarrrriibbaa  llaa  mmoorrtt,,  eess  ccoonnssiiddeerraa  ccoomm  uunn  aacccciiddeenntt,,  ccoomm  uunn  ssiiggnnee  dd’’iimmppoottèènncciiaa  qquuee
ccaall  oobblliiddaarr..””

PPeerròò  llaa  pprreegguunnttaa  ccllaauu  ééss::  PPeerr  qquuèè  hhee  ddee  mmoorriirr??  LLaa  rreessppoossttaa  ééss  ppeerrqquuèè  ssoomm  vviiuuss..  VViiddaa  ii  mmoorrtt
nnoo  eess  ppooddeenn  sseeppaarraarr..  LLaa  vviiddaa,,  ééss  vviiddaa  jjuussttaammeenntt  ppeerrqquuèè  ttéé  uunn  ffiinnaall,,  ii  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee
llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt,,  eennss  ffaa  hhuummaannss  ii  iigguuaallss  aa  ttoottss  eellss  hhoommeess  ii  ddoonneess..  EEllss  aanniimmaallss  nnoo  tteenneenn
ccoonnsscciièènncciiaa  qquuee  uunn  ddiiaa  hhaann  ddee  mmoorriirr..  DDeess  ddeell  nnaaiixxeemmeenntt,,  eess  vvaa  mmoorriinntt,,  uunnaa  mmiiccaa  ccaaddaa  ddiiaa..  DDee
ffeett,,  llaa  mmoorrtt  nnoo  ééss  ccoossaa  nnii  ddee  ppeerrssoonneess  ggrraannss  nnii  ddee  mmaallaallttss,,  ééss  aa  ddiirr,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  ééss  pprroobbaabbllee
mmoorriirr  sseenntt  jjoovvee  ii  eenn  bboonn  eessttaatt  ddee  ssaalluutt,,  ééss  ppoossssiibbllee  qquuee  aaiixxòò  ppaassssii  ii  ééss  ppoossiittiiuu  eessttaarr  uunnaa  mmiiccaa
pprreeppaarraatt..  

UUnnaa  mmaanneerraa  dd’’aaffrroonnttaarr--ssee  aa  llaa  mmoorrtt  ééss  ddeess  ddee  ll’’eexxppeerriièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  ccaaddaa  ddiiaa..  AAll  llllaarrgg  ddee
llaa  vviiddaa,,  eess  vvaann  ddeeiixxaanntt  eennrreerraa  uunn  sseegguuiitt  ddee  pprroocceessssooss,,  eess  ddeeiixxaa  ddee  sseerr  iinnffaanntt,,  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa  llaa
ddeeppeennddèènncciiaa  ddeellss  ppaarreess  ééss  mmééss  ppeettiittaa,,  eess  ddeeiixxaa  llaa  llllaarr......  ddee  ffeett,,  eess  vvaa  mmoorriinntt  ccoonnttíínnuuaammeenntt..
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ÉÉss  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  eell  qquuee  ddiiuu  PPOOCCHH,,  CC..  ((11999966))::  ““IInncclloouurree  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa  ssuuppoossaa  qquuee  nnoo
ttoott  ééss  ccoomm  hhoomm  vvooll,,  qquuee  nnoo  sseemmpprree  eess  ppoott  ccoonnqquueerriirr  aallllòò  qquuee  eess  ddeessiittjjaa,,  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  rreess  qquuee
ssiigguuii  ppeerr  sseemmpprree,,  qquuee  nnoo  ssoomm  nnii  eetteerrnnss  nnii  oommnniippootteennttss..””

SSoocciiaallmmeenntt  eess  pprreeppaarraa  ppeerr  aa  llaa  vviiddaa  ii  llaa  ssuubbssiissttèènncciiaa  aa  llaa  vviiddaa..  EEnnccaarraa  mmééss,,  eess  pprreeppaarraa  ppeerr
ll’’èèxxiitt,,  ppeerr  gguuaannyyaarr,,  ppeerr  aannaarr  aa  mmééss,,  ii  ss’’hhaa  dd’’aassssuummiinnrr  qquuee  llaa  vviiddaa  ttaammbbéé  ttéé  mmoommeennttss  eenn  eellss  qquuee
aappaarreeiixx  llaa  ppèèrrdduuaa  ii  eell  ppaattiimmeenntt..  EEss  vviiuu  eenn  uunnaa  ssoocciieettaatt  eenn  qquuee  eess  mmiirraa  nnoommééss  ccaapp  eell  ffuuttuurr,,  ppeerr
ssoobbrree  ddeell  pprreesseenntt..  EEll  qquuee  eess  ffaa  aarraa  ii  aaqquuíí  nnoommééss  ttéé  sseennttiitt  ddee  ccaarraa  aall  ffuuttuurr..  SSii  ss’’eedduuccaa  ppeerr  llaa  vviiddaa
ii  ppeerr  llaa  mmoorrtt,,  eellss  iinnffaannttss  ddoonnaarraann  sseennttiitt  aa  ccaaddaa  iinnssttaanntt  ddee  llaa  sseevvaa  vviiddaa  ppeerr  eellll  mmaatteeiixx..
EEnn  ggeenneerraall,,  lleess  ppeerrssoonneess  ppaarrlleenn  dd’’iinniicciiaarr  pprroojjeecctteess,,  ddee  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  iinniicciiaattiivveess,,  ppeerròò  ggaaiirreebbéé
mmaaii  eess  ppaarrllaa  ddee  ttaannccaarr  qquueellccoomm  qquuee  ss’’hhaa  ccoommeennççaatt..  ÉÉss  aa  ddiirr,,  nnoo  nnoommééss  ééss  iimmppoorrttaanntt  iinniicciiaarr
pprroojjeecctteess,,  ssiinnóó  aaccaabbaarr--llooss..

DDaavvaanntt  ddee  llaa  mmoorrtt  eess  vvaalloorraa  aallllòò  ffoonnaammeennttaall  ii  ss’’hhaa  ddee  ppoossaarr  oorrddrree  aa  lleess  vviivvèènncciieess..  EEnn  eell
mmoommeenntt  ddee  mmoorriirr  eess  ddóónnaa  iimmppoorrttàànncciiaa  aa  lleess  ccoosseess  rreelllleevvaannttss  ddee  llaa  vviiddaa::  ll’’aammoorr,,  llaa  ssiinncceerriittaatt,,
ll’’aammiissttaatt..

TTootteess  aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss  ffaann  ppeennssaarr,,  ffaann  aapprrooffuunnddiirr  eenn  uunn  mmaatteeiixx  ii  llaa  ffiilloossooffiiaa,,  ccoomm  aa  cciièènncciiaa
ddeell  ppeennssaammeenntt,,  ttaammbbéé  hhii  hhaa  rreefflleexxiioonnaatt..  

EEttiimmoollòòggiiccaammeenntt  llaa  ppaarraauullaa  ffiilloossooffiiaa  ssiiggnniiffiiccaa  aammoorr  aa  llaa  ssaabbiidduurriiaa..  LLaa  ffiilloossooffiiaa  ééss  llaa  cciièènncciiaa
qquuee  mmiirraa  ddee  ddoonnaarr  uunnaa  eexxpplliiccaacciióó  rraaddiiccaall  ii  úúllttiimmaa  ddee  llaa  nnaattuurraa,,  ddee  ll’’hhoommee  ii  llaa  sseevvaa  aaccttuuaacciióó  ii
ddee  ttoottaa  mmeennaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ppoossssiibbllee..

LL’’hhoommee,,  ddeess  ddee  sseemmpprree,,  hhaa  vvoollgguutt  ssaabbeerr,,  ddee  ffoorrmmaa  ssiisstteemmààttiiccaa  ii  llòòggiiccaa  ssoobbrree  llaa  sseevvaa  rreeaalliittaatt  ii
ssoobbrree  ttoott  aallllòò  qquuee  ll’’eennvvoollttaa..  LLaa  ffiilloossooffiiaa  mmiirraa  ddee  ccllaarriiffiiccaarr  eell  mmóónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rraaóó..
SSeeggoonnss  JJAASSPPEERRSS  ((11999933)),,  ffiillòòssooff  eexxiisstteenncciiaalliissttaa,,  nnoommééss  ddeess  ddee  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ppoott
eerriiggiirr--ssee  llaa  lllliibbeerrttaatt  ddee  ll’’hhoommee..  LLaa  mmoorrtt,,  oo  mmiilllloorr::  llaa  pprreeooccuuppaacciióó  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppoott  ooffeerriirr  aa
ll’’hhoommee  uunnaa  ccoonnffiiaannççaa  ppeerr  aa  ssaabbeerr  mmoorriirr..  FFiilloossooffaarr  ééss  aapprreennddrree  aa  vviiuurree  ii  aa  ssaabbeerr  mmoorriirr..

EExxiissttiirr  ééss  éésssseerr,,  tteenniirr  rreeaalliittaatt..  II  llaa  nnoossttrraa  eexxiissttèènncciiaa,,  ééss  lliimmiittaaddaa..  SSoomm  éésssseerr  lliimmiittaattss  aa  uunn
ddeetteerrmmiinnaatt  ““lllloocc””  eessppaacciiaall  ii  tteemmppoorraall..  LL’’eexxiisstteenncciiaalliissmmee,,  oo  ffiilloossooffiiaa  eexxiisstteenncciiaall  ddóónnaa  aa
ll’’iinnddiivviidduu  ccoonnssiissttèènncciiaa  ii  pprrooffuunnddiittaatt  ii  eell  ccrriiddaa  aa  ll’’eexxiissttèènncciiaa  ccoonnccrreettaa..  AAqquueessttaa  ffiilloossooffiiaa
ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ll’’hhoommee  ééss  uunn  éésssseerr  ffiinniitt..  PPeerròò  ppeerr  eexxiissttiirr,,  eenn  pprriimmeerr  lllloocc  ccaall  uunnaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss
aallttrreess,,  ll’’hhoommee  nnoo  ppoott  eexxiissttiirr  eenn  ssoolleettaatt,,  llii  ccaall  ccoommuunniiccaarr--ssee..  PPeerròò  llaa  ffiinniittuudd  ééss  eell  ttrreennccaammeenntt  ddee
llaa  ccoommuunniiccaacciióó..

HHEERREEUU,,  JJ..((11999933))  qquuaann  aannaalliittzzaa  llaa  ffiilloossooffiiaa  ddee  JJAASSPPEERRSS  ((11999933))  ddiiuu::““LL’’eexxiissttèènncciiaa  ssuurrtt  dd’’uunnaa
ssiittuuaacciióó  ppeerr  aa  ttrroobbaarr--ssee  eenn  uunnaa  aallttrraa..  AAqquueesstt  iittiinneerraarrii,,  ppeerròò,,  ttooppaa  aammbb  uunn  ttiippuuss  ddee  ssiittuuaacciioonnss
qquuee  ssóónn,,  ppeerr  llaa  sseevvaa  mmaatteeiixxaa  eessssèènncciiaa,,  ppeerrmmaanneennttss..((......))..  AAqquueesstt  ttiippuuss  ddee  ssiittuuaacciioonnss  rreebbeenn  eell
nnoomm  ddee  ““ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt””,,  ééss  aa  ddiirr  ssóónn  ssiittuuaacciioonnss  ddee  lleess  qquuaallss  nnoo  ppooddeemm  ssoorrttiirr  ii  qquuee  nnoo
ppooddeemm  ccaannvviiaarr..  ((......))..  EExxppeerriimmeennttaarr  aaqquueesstteess  ssiittuuaacciioonnss  ccoomm  aa  llíímmiittss  ssiiggnniiffiiccaa,,  ppeerr  aa  JJaassppeerrss,,
eexxiissttiirr..  JJaassppeerrss  eennuummeerraa  qquuaattrree  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt::  llaa  mmoorrtt,,  eell  ssooffrriimmeenntt,,  llaa  lllluuiittaa  ii  llaa  ccuullppaa..””

22..22..22..  LLeess  ssiittuuaacciioonnss--llíímmiitt..

EEll  mmoott  ssiittuuaacciióó--llíímmiitt,,  ééss  oorriiggiinnaall  ddee  JJAASSPPEERRSS  ((11999933))..  SSeeggoonnss  eellll  uunnaa  ssiittuuaacciióó  llíímmiitt  ééss  aaqquueellllaa
ssiittuuaacciióó  ffoonnaammeennttaall  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  llaa  qquuaall  nnoo  eess  ppoott  ddeeffuuggiirr,,  aalltteerraarr,,  nnii  vvaarriiaarr..  LLaa  mmoorrtt  ééss,,  eenn
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ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  uunnaa  ssiittuuaacciióó--llíímmiitt  qquuee  ccoomm  aa  ttaall  ppoorrttaa  aall  ffrraaccààss  ii  ppeerr  eexxiissttiirr,,  ccaall  aacccceeppttaarr  eell
ffrraaccààss,,  ccaall  aacccceeppttaarr  eell  llíímmiittss..
EEnn  llaa  vviiddaa  ddee  ccaaddaa  ddiiaa,,  ssoovviinntt  eess  ddeeffuuggeenn  aaqquueesstteess  ssiittuuaacciioonnss,,  eess  vviiuu  ccoomm  ssii  nnoo  eexxiissttiissssiinn..  PPeerr
eexxeemmppllee,,  ss’’oobblliiddaa  qquuee  ss’’hhaa  ddee  mmoorriirr..  DDaavvaanntt  ddee  lleess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt,,  eess  rreeaacccciioonnaa,,  oo  bbéé  ttaappaanntt--
lleess  oo  bbéé,,  qquuaann  rreeaallmmeenntt  eess  pprreenn  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  sseevvaa  rreeaalliittaatt,,  ppeerr  mmiittjjàà  ddee  llaa  ddeesseessppeerraacciióó..

DDaavvaanntt  dd’’aaiixxòò,,  aappaarreeiixx  ll’’aannggooiixxaa..  CCaall  ddiiffeerreenncciiaarr  llaa  ppoorr  ddee  ll’’aannggooiixxaa..  LLaa  ppoorr  aappaarreeiixx  sseemmpprree
ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  ssiittuuaacciióó  oo  uunn  oobbjjeeccttee  ddeetteerrmmiinnaatt..  LL’’aannggooiixxaa  ééss  ll’’eessttaatt  aanníímmiicc,,  nnoo  ddeetteerrmmiinnaatt  ppeerr
ccaapp  ccaauussaa  ccoonnccrreettaa,,  ccaarraacctteerrííssttiicc  ddee  ll’’hhoommee,,  qquuee  llii  rreevveellaa  ll’’eessssèènncciiaa  ddeell  sseeuu  éésssseerr,,  llaa  nnuull..lliittaatt  ddee
ll’’eexxiissttèènncciiaa  hhuummaannaa,,  ppeerr  llaa  sseevvaa  ffiinniittuudd..  EEllss  tteettss  ffoonnaammeennttaallss  ddee  llaa  ffiinniittuudd  ssóónn::  qquuee  ééss  pprròòppiiaa,,
aabbssoolluuttaa  ii  iinnssuuppeerraabbllee..

MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11998899))  rreessppeeccttee  lleess  ssiittuuaacciioonnss  lliimmiitt  ddiiuu::  ““LLeess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt  ssóónn  ddee  ttiippuuss
eexxiisstteenncciiaall..  AAiixxòò  vvooll  ddiirr  qquuee  qquueeddeenn  iinntteeggrraaddeess  eenn  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  hhuummaannaa,,  ii  qquuee
sseennssee  eelllleess  nnoo  hhii  hhaa  llaa  mmééss  mmíínniimmaa  ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’eexxiissttiirr..  LLeess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt  eess  pprreesseenntteenn  ccoomm
iinneevviittaabblleess..  SSii  nnoo  hhee  eessttaatt  eedduuccaatt  ppeerr  aaffrroonnttaarr--lleess,,  eenn  eell  mmoommeenntt  dd’’aappaarrèèiixxeerr  ppooddeenn  tteenniirr
ccoonnsseeqquuèènncciieess  nneeffaasstteess..””

MMoollttss  eedduuccaaddoorrss  ddiiuueenn  qquuee  ccaall  eedduuccaarr  ppeerr  llaa  ffeelliicciittaatt,,  ppeerròò  aaqquueessttaa  mmeennaa  dd’’eedduuccaacciióó  ddee  ffeett  nnoo
ééss  ddeell  ttoott  hhuummaannaa,,  ppeerrqquuèè  nnoo  ccoonntteemmppllaa  lleess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt::  llaa  mmoorrtt,,  eell  ssooffrriimmeenntt,,  llaa  lllluuiittaa  ii  llaa
ccuullppaa..  PPeerr  aaiixxòò,,  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  eexxiisstteenncciiaall  ddeeffeennssaa  eedduuccaarr  ppeerr  aa  llaa  vveerriittaatt  ii  ll’’aauutteennttiicciittaatt,,
iinnddeeppeennddeennttmmeenntt  ddeell  sseennttiimmeenntt  qquuee    pprroovvooqquuiinn..  EEllss  aalluummnneess,,  nnoo  ss’’eedduuqquueenn  ppeerr  ssuuppeerraarr  llaa  ppoorr
aa  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt  nnii  ppeerr  aacccceeppttaarr  llaa  ddeellss  éésssseerrss  eessttiimmaattss,,  ppeerrqquuèè  eellss  eedduuccaaddoorrss  nnoo  hhaann  eessttaatt
pprreeppaarraattss  ppeerr  aa  rreessppoonnddrree  aa  lleess  pprreegguunntteess  qquuee  ll’’aalluummnnaatt  eess  ffaa  ssoobbrree  aaqquueessttss  tteemmeess..  PPeerr  aaiixxòò  ééss
iimmpprreesscciinnddiibbllee  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióó  ii  uunnaa  ffoorrmmaacciióó  ddeellss  mmeessttrreess  eenn  lleess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt,,  ii  aaqquueesstt
ttrreebbaallll  pprrooppoossaa  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  dd’’uunnaa  dd’’aaqquueesstteess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt::  llaa  mmoorrtt..  PPeerròò  ttaammbbéé  ccaall  ddeeiixxaarr
ccllaarr  qquuee  nnoo  ss’’hhaa  ddee  ccaauurree  eenn  uunnaa  aannggooiixxaa  ppeerrmmaanneenntt  ddaavvaanntt  llaa  ffiinniittuudd,,  jjuussttaammeenntt  ééss  eell  qquuee  ss’’hhaa
dd’’eevviittaarr..  EEll  tteemmaa  hhaa  ddee  sseerr  ttrraaccttaatt  ddee  ffoorrmmaa  ppeennssaaddaa,,  pprrooggrraammaaddaa  ii  ccoonnsseennssuuaaddaa  aammbb  ll’’eeqquuiipp
ddoocceenntt..  TTaall  ii  ccoomm  ddiiuu  TTOORRRRAALLBBAA,,  FF..  ((11999977))::  ““IInntteeggrraarr--hhoo  vvooll  ddiirr  aacccceeppttaarr  qquuee  eexxiisstteeiixx..  AA
ttrraavvééss  dd’’uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  qquuee  ppaarrllééss  ddeell  ssooffrriimmeenntt  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  nnoo  ccoomm  aa  ffrruuiitt  ddee  ll’’aattzzaarr  ssiinnóó
ccoomm  aa  ffeettss  iinntteeggrraattss  aa  llaa  vviiddaa..  ÉÉss  eell  qquuee  ss’’aannoommeennaa  llaa  nneecceessssààrriiaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd..  EEllss
ppeeddaaggooggss  ii  ffiillòòssooffss  ddee  ll’’eedduuccaacciióó  ddiiuueenn  qquuee  hheemm  ffeett  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  iinnffiinniittuudd..  NNoo  iinntteeggrreemm  nnii
eell  ffrraaccààss  nnii  llaa  ddeecceeppcciióó  nnii  eell  ssooffrriimmeenntt......  DDiibbuuiixxeemm  uunn  mmooddeell  ddee  ssuuppeerrhhoommee..””

LL’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ééss  mmaattèèrriiaa  ddee  rreefflleexxiióó  ddee  ppaarreess,,  mmeessttrreess  ii  eedduuccaaddoorrss..  SS’’hhaa  ddee  pprreeppaarraarr
eell  ccaammíí  ppeerr  aavvaannççaarr  vveerrss  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  qquuee  eenn  ddeeffiinniittiivvaa  ééss  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa..

DD’’aaccoorrdd  aammbb  llaa  iiddeeaa  ddee  MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11998877))  ll’’eedduuccaacciióó  ééss  uunnaa  aaccttiivviittaatt,,  uunnaa  pprraaxxii..  LLaa
ppeeddaaggooggiiaa  ééss  llaa  rreefflleexxiióó  eessttrruuccttuurraaddaa  ssoobbrree  eell  pprrooccééss  eedduuccaattiiuu..  LLaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddiirràà  eell  ccoomm  ddee  llaa
mmoorrtt,,  ppeerròò  llaa  sseevvaa  vviivvèènncciiaa  sseerràà  sseemmpprree  eedduuccaattiivvaa..

NNoommééss  eess  ppoott  eexxiissttiirr  qquuaann  ss’’aacccceepptteenn  eellss  llíímmiittss..  EEll  mmaatteeiixx  MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11998899))  ddiiuu::  ““EEdduuccaarr
ppeerr  aa  lleess  ssiittuuaacciioonnss  llíímmiitt  ééss  eedduuccaarr  ppeerr  ppooddeerr  eennffrroonnttaarr--mmee  aa  eelllleess  ii  aacccceeppttaarr  llaa  mmeevvaa  pprròòppiiaa
rreeaalliittaatt,,  ééss  uunnaa  eedduuccaacciióó  hhuummaannaa,,  eenn  sseennttiitt  eessttrriiccttee..””

TToott  sseegguuiitt  eess  pprrooppoossaa  uunn  ccaammíí  ppeerr  ppooddeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  aaqquueessttaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa
mmoorrtt..
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22..33..  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  II  DDEE  LLAA  MMOORRTT..  

DDeesspprrééss  ddee  vveerriiffiiccaarr  qquuee  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  rreepprreesseennttaa  uunn  rreeppttee  ppeellss  eedduuccaaddoorrss  ii  qquuee  aaqquueessttss
mmaanniiffeesstteenn  iinntteerrèèss  ii  eessppeerraannççaa  eenn  ttrroobbaarr  iinnttrruummeennttss  ppeerr  aabboorrddaarr--lloo  aa  ll’’eessccoollaa,,  ss’’hhaann  eellaabboorraatt
aallgguunneess  eeiinneess  ddee  ttrreebbaallll  eessppeeccííffiiqquueess  ppeellss  cceennttrreess  ddoocceennttss  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..
EEnn  pprriimmeerr  lllloocc  ccaall  aaccoossttaarr  eell  tteemmaa  aa  ll’’ààmmbbiitt  eedduuccaattiiuu,,  ii  aaiixxòò  ss’’iinniicciiaa  eenn  aaqquueesstt  aappaarrttaatt  ddee  llaa
ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..

TTaall  ccoomm  ddiiuu  SSAABBAATTEERR,,  JJ..  ((11999999))::  ““PPrreecciissaammeenntt  uunnaa  ddee  lleess  xxaaccrreess  mmééss  ddeepplloorraabblleess  ddee  llaa
nnoossttrraa  èèppooccaa  ééss  llaa  ffaallttaa  dd’’uunnaa  eedduuccaacciióó  iinntteeggrraall  ii  ppeerrssoonnaalliittzzaaddaa  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ii  eell  ffeett  nnaattuurraall
ddee  mmoorriirr..  II  lleess  aannssiieettaattss  ii  lleess  ppoorrss  qquuee  aaqquueesstteess  ccrruucciiaallss  qqüüeessttiioonnss  ggeenneerreenn  nnoo  ffaann  rreess  mmééss  qquuee
ccrrééiixxeerr  aa  mmeessuurraa  qquuee  eess  vvaann  oobbvviiaanntt,,  ddeessppiissttaanntt,,  eennccoobbrriinntt,,  eedduullccoorraanntt,,  vviirrttuuaalliittzzaanntt..  EEss
pprreettéénn  iiggnnoorraarr  qquuee  uunnaa  bboonnaa  pprreeppaarraacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa  ppeerr  aa  llaa  mmoorrtt  ééss  eell  mmiilllloorr  ffaavvoorr  qquuee  eess
ppoott  ffeerr  aa  uunn  éésssseerr  hhuummàà;;  ll’’úúnniiccaa  ffoorrmmaa  dd’’aassssuummiirr--llaa  sseennssee  ssuubbtteerrffuuggiiss  nnii  ssiimmuullaaccrreess;;  ddee
ddeessaannggooiixxaarr  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  qquuee  llii  hhaa  iinneevviittaabblleemmeenntt  dd’’eessddeevveenniirr..  EEll  mmaatteeiixx  ppooddrriiaa  ddiirr--ssee
rreessppeeccttee  eell  ddoolloorr,,  llaa  mmaallaallttiiaa  ii  ll’’eennvveelllliimmeenntt..””

SSii  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  ll’’eedduuccaacciióó  ééss  eell  ppllee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  aaiixxòò  iinncclloouu  eell
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccooggnniittiiuu  ii  eemmoocciioonnaall..  DDaarrrreerraammeenntt  sseemmbbllaa  qquuee  eell  sseeggoonn  aassppeeccttee  vvaa  aaggaaffaanntt
uunnaa  cceerrttaa  iimmppoorrttàànncciiaa..  HHii  hhaa  uunneess  nneecceessssiittaattss  eemmoocciioonnaallss  qquuee  pprreecciisseenn  sseerr  aatteesseess..  

SSeeggoonnss  BBIISSQQUUEERRRRAA  ((11999999))  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddee  ll’’eedduuccaacciióó  eemmoocciioonnaall  ss’’hhaauurriieenn  ddee  ddiirriiggiirr  ccaapp  aa
uunn  mmiilllloorr  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  lleess  eemmoocciioonnss,,  ttaanntt  lleess  pprròòppiieess  ccoomm  lleess  ddeellss  aallttrreess  ii  aa  ggeenneerraarr  uunn
sseegguuiitt  dd’’eessttrraattèèggiieess  ppeerr  pprreevveenniirr  ttoott  eell  qquuee  iimmpplliiqquueenn  lleess  eemmoocciioonnss  nneeggaattiivveess  ii  ssaabbeerr  ggaauuddiirr  ddee
lleess  ppoossiittiivveess..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess  ddeesseennvvoolluuppaarriiaa  eell  qquuee  ss’’aannoommeennaa  iinntteell..lliiggèènncciiaa  eemmoocciioonnaall  ii
eess  ttiinnddrriiaa  uunnaa  aaccttiittuudd  mmééss  ppoossiittiivvaa  ddaavvaanntt  llaa  vviiddaa..

LLaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ffoorrmmaarriiaa  ppaarrtt  dd’’aaqquueessttaa  eedduuccaacciióó  eemmoocciioonnaall..  AArraa  bbéé,,
BBIISSQQUUEERRRRAA,,  eenn  ll’’úúllttiimm  oobbjjeeccttiiuu  ddee  ll’’eedduuccaacciióó  eemmoocciioonnaall  ppaarrllaa  ddee  llaa  vviiddaa,,  nnoo  ppaass  ddee  llaa  mmoorrtt..
EEss  ppooddrriiaa  pprrooppoossaarr  uunn  oobbjjeeccttiiuu  mmééss  ccoommpplleerrtt::
--  AAddooppttaarr,,  vvoolluunnttààrriiaammeenntt  ii  ccoonnsscciieennttmmeenntt,,  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddaavvaanntt  llaa  vviiddaa  ii  llaa  mmoorrtt..

EEdduuccaarr  ppeerr  llaa  vviiddaa  ii  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ssiiggnniiffiiccaa  aajjuuddaarr  aa  aacccceeppttaarr  eellss  llíímmiittss  ddee  ccaaddaa  uu..  ÉÉss  bbààssiicc  ssaabbeerr
qquuee  nnoo  ssoomm  oommnniippootteennttss..  EEnn  ggeenneerraall  eess  mmiirraa  qquuee  eellss  nneennss  ssiigguuiinn  eell  mmààxxiimm  dd’’aauuttoossuuffiicciieennttss,,
qquuee  ddeeppeenngguuiinn  ddeellss  aallttrreess  eell  mmeennyyss  ppoossssiibbllee..  JJaa  eessttàà  bbéé  aaiixxòò,,  ppeerròò  ttaammbbéé  ccaall  qquuee  ssiigguuiinn
ccoonnsscciieennttss  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  eess  nneecceessssiitteenn  eennttrree  eelllleess,,  ppeerrqquuèè  ssoolleess  nnoo  ppooddeenn  dduurr  aa  tteerrmmee  nnii
ssuuppeerraarr  aallgguunneess  ssiittuuaacciioonnss..  AAcccceeppttaarr  qquuee  ssoomm  lliimmiittaattss  hhaa  ddee  sseerr  uunn  oobbjjeeccttiiuu  ddee  ll’’eedduuccaacciióó..

SSEENNDDRRAA,,  AA..  ((11999999))  ddiiuu::  ““PPooqquueess  vveeggaaddeess  eellss  nneennss  ssóónn  eedduuccaattss  eenn  ll’’aarrtt  ddee  llaa  ggrraattuuïïttaatt..  HHii  hhaa
mmoollttííssssiimmeess  ccoosseess  qquuee  nnoo  eess  ppaagguueenn::  uunn  ssoommrriiuurree,,  uunnaa  mmiirraaddaa,,  uunnaa  ppaarraauullaa  ......  ppeerròò
mmaallaauurraaddaammeenntt  ss’’eexxpplliiccaa  aallss  nneennss  ccoomm  nn’’ééss  ddee  bboo,,  sseerr  aauuttoossuuffiicciieenntt;;  qquuee  ccoomm  mmeennyyss
nneecceessssiittiinn  aallss  aallttrreess,,  mmééss  aauuttòònnoommss,,  mmééss  vviirrttuuoossooss,,  ééss  aa  ddiirr,,  ccoomm  ddééuuss..  II  aaqquuíí  ééss  oonn  ccoommeennççaa  llaa
ggrraann  eennssooppeeggaaddaa  ddee  llaa  vviiddaa..  AAqquueessttaa  aauuttoossuuffiicciièènncciiaa  ééss  uunnaa  uuttooppiiaa  ttoottaallmmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ddee
ppoorrttaarr  aa  llaa  pprrààccttiiccaa..””

EEdduuccaarr  ppeerr  uunnaa  iinntteell··lliiggèènncciiaa  eemmoocciioonnaall  ttéé  uunnaa  rreellaacciióó  ddiirreeccttaa  aammbb  ll’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  ssaalluutt
ppssííqquuiiccaa  ddee  ll’’iinnddiivviidduu..  DDaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunn  éésssseerr  eessttiimmaatt,,  eellss  nneennss  ii  lleess  nneenneess  ppooddeenn  tteenniirr
iinnffiinniittaatt  ddee  rreeaacccciioonnss,,  ppeerròò  ssii  ssee’’llss  hhaa  ooffeerrtt  uunnaa  bbaassee  ddee  vvaalloorrss  ii  aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess,,  aaqquueessttaa
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ppèèrrdduuaa  eess  ppooddrràà  aannaarr  aassssuummiinntt  ddee  llaa  ffoorrmmaa  mmeennyyss  ttrraauummààttiiccaa  ppoossssiibbllee..  SSii  ss’’hhaa  ffeett  pprreevveenncciióó,,
ddiissmmiinnuuiirràà  eell  rriisscc  ddee  ttrraassttoorrnn  eemmoocciioonnaall..

EEdduuccaarr  ppeerr  llaa  ssaalluutt  iimmpplliiccaa  ttaammbbéé  eennsseennyyaarr  aa  ddoorrmmiirr  lleess  hhoorreess  aaddeeqquuaaddeess  ccaaddaa  ddiiaa..  DDoorrmmiirr,,  ttéé
uunn  cceerrtt  ppaarraall··lleelliissmmee  aammbb  mmoorriirr,,  ddoonnccss  ddoorrmmiirr  iimmpplliiccaa  uunn  eessttaatt  ddee  rreeppòòss  eenn  eell  qquuee  ssee  ssuussppeenneenn
llaa  sseennssiibbiilliittaatt  ii  aallttrreess  ffuunncciioonnss  vviittaallss,,  dduurraanntt  uunn  cceerrtt  tteemmppss..  MMeennttrree  ddoorrmmiimm,,  llaa  rreessppiirraacciióó,,  eell
bbaatteecc  ddeell  ccoorr  ii  lleess  ffuunncciioonnss  cceerreebbrraallss    mmaanntteenneenn  uunnaa  aaccttiivviittaatt  mmíínniimmaa..  EEnn  eell    mmoommeenntt  ddee  llaa
mmoorrtt,,  llaa  sseevvaa  aaccttiivviittaatt  ééss  nnuull··llaa..

AAYYAALLAA,,  CC..  ((11999999))  hhoo  eexxpplliicciittaa  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa::  ““MMoorriirr  ééss  ccoonnssuubbssttaanncciiaall  aa  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
ÉÉss  bboo,,  ddoonnccss,,  qquuee  aapprreenngguueemm  aa  bbeenn  mmoorriirr,,  ““mmoorriinntt””  uunnaa  mmiiccaa  ccaaddaa  ddiiaa..  EEnn  aaqquueesstt  sseennttiitt..  eell
ssoonn  --ssaabbeerr  aannaarr  aa  ddoorrmmiirr  aa  ll’’hhoorraa  jjuussttaa  ppeerr  mmiilllloorraarr  llaa  nnoossttrraa  ssaalluutt--  ééss  uunnaa  bboonnaa  eessccoollaa
dd’’aapprreenneennttaattggee..  SSaabbeerr  ddoonnaarr  ppeerr  aaccaabbaatt  eell  ddiiaa  sseennssee  aannggooiixxeess  ppeerr  ddeeiixxaarr--nnooss  aaggoommbboollaarr  --
aammoorrttaallllaarr--  ppeell  ssoonn,,  eennss  aajjuuddaa  aa  nnoo  sseennttiirr--nnooss  iimmpprreesscciinnddiibblleess  ii  aa  aannaarr  aacccceeppttaanntt  aammbb  ggooiigg  llaa
mmoorrtt..  LLaa  nnoossttrraa  ii  llaa  ddeellss  aallttrreess..””

PPOOCCHH,,  CC..  ((11999966))  eessttaabblleeiixx  qquuee  ll’’eedduuccaacciióó  ppeerr  llaa  vviiddaa  ii  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ppoott  tteenniirr  aaqquueessttss
oobbjjeeccttiiuuss::

--  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa  ii  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  vviiuurree  aammbb  pprrooffuunnddiittaatt  ccaaddaa
mmoommeenntt  ccoomm  aa  úúnniicc  ii  iirrrreeppeettiibbllee..
--  FFeerr  ppoossssiibbllee  qquuee  eellss  iinnffaannttss  ii  jjoovveess  eenntteenngguuiinn  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  ppaarrtt  iinntteeggrraanntt  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ccoomm
llaa  ffii  nnaattuurraall..
--  AAjjuuddaarr  eellss  iinnffaannttss  ii  jjoovveess  aa  ccrrééiixxeerr  aammbb  eell  mmíínniimm  ppoossssiibbllee  dd’’aannggooiixxaa  eenn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  mmoorrtt,,
ii  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  aaqquueessttaa  mmaaii  eessddeevviinngguuii  mmoottiiuu  ddee  ddeesseessppeerraacciióó..
--  DDoonnaarr  eeiinneess  aallss  iinnffaannttss  ii  jjoovveess  ppeerrqquuèè  ppuugguuiinn  pprreeppaarraarr--ssee  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ddee  ppeerrssoonneess  eessttiimmaaddeess
ii  ttaammbbéé  rreefflleexxiioonnaarr  sseerreennaammeenntt  ssoobbrree  llaa  pprròòppiiaa..
--  EEnntteennddrree  llaa  ddiinnààmmiiccaa  ddeell  ddooll  ii  lleess  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  ddee  rreeaacccciióó  ddaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’éésssseerrss
eessttiimmaattss..
--  SSeerr  ccaappaaççooss  dd’’eexxpprreessssaarr  sseerreennaammeenntt  eellss  sseennttiimmeennttss  pprrooppiiss  ddaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  ddee  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess  ii  ddee  rreessppeeccttaarr  aallhhoorraa  llaa  mmaanniiffeessttaacciióó  dd’’aaffeecctteess  ii  vviivvèènncciieess  dd’’aallttrreess  ppeerrssoonneess..
--  RReettrroobbaarr  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddeell  ddooll  aa  llaa  llllaarr  ii  eell  ffeett  ddee  ppooddeerr  mmoorriirr  eennvvoollttaatt  ddee  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess..
--  PPrrooccuurraarr  qquuee  eell  ffeett  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa  eessddeevviinngguuii  uunnaa  ooccaassiióó  ddee  ccrreeiixxeemmeenntt
ppeerrssoonnaall  ii  dd’’ooffeerriimmeenntt  dd’’aajjuutt  aallss  qquuee  llaa  ppaatteeiixxeenn..
--  FFoommeennttaarr  llaa  ccaappaacciittaatt  dd’’aauuttooccoonneeiixxeemmeenntt  ii  rreefflleexxiióó  iinntteerrnnaa  ddaavvaanntt  eell  mmiisstteerrii  ddee  llaa  mmoorrtt..

AAqquueessttss  vvuuiitt  oobbjjeeccttiiuuss  nnoo  eellss  ppoott  aassssuummiirr  ll’’eessccoollaa  ddee  ffoorrmmaa  eexxcclluussiivvaa..  MMoollttss  dd’’eellllss  ss’’hhaann
dd’’aaccoonnsseegguuiirr  ddeess  ddee  ll’’ààmmbbiitt  ffaammiilliiaarr..  AArraa  bbéé,,  aallgguunnss  dd’’eellllss  eess  ppooddeenn  aabboorrddaarr  ddeess  ddee  ll’’eessccoollaa
pprriimmààrriiaa..  AAqquueessttss  ppooddeenn  sseerr::

--  FFeerr  ppoossssiibbllee  qquuee  eellss  iinnffaannttss  eenntteenngguuiinn  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  ppaarrtt  iinntteeggrraanntt  ddee  llaa  vvii  ii  ccoomm  llaa  ffii  nnaattuurraall..
--  AAjjuuddaarr  aallss  iinnffaannttss  aa  ccrrééiixxeerr  aammbb  eell  mmíínniimm  ppoossssiibbllee  dd’’aannggooiixxaa  eenn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  ii
aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  aaqquueessttaa  mmaaii  eessddeevviinngguuii  mmoottiiuu  ddee  ddeesseessppeerraacciióó..
--  DDoonnaarr  eeiinneess  aallss  iinnffaannttss  ppeerrqquuèè  ppuugguuiinn  pprreeppaarraarr--ssee  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ddee  ppeerrssoonneess  eessttiimmaaddeess..
--  SSeerr  ccaappaaççooss  dd’’eexxpprreessssaarr  sseerreennaammeenntt  eellss  sseennttiimmeennttss  pprrooppiiss  ddaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  ddee  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess  ii  ddee  rreessppeeccttaarr  aallhhoorraa  llaa  mmaanniiffeessttaacciióó  dd’’aaffeecctteess  ii  vviivvèènncciieess  dd’’aallttrreess  ppeerrssoonneess..
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DDiinnss  dd’’aaqquueessttss  qquuaattrree  oobbjjeeccttiiuuss  eess  ppoott  ffeerr  uunnaa  aapprrooxxiimmaacciióó  aa  aallgguunnss  ddeellss  aallttrreess  oobbjjeeccttiiuuss
pprrooppoossaattss  ppeerr  PPOOCCHH,,  ppeerròò  ééss  iimmppoorrttaanntt  sseerr  rreeaalliissttaa  ii  tteenniirr  ccllaarr  qquuee  ll’’eessccoollaa  nnoo  ppoott  aassssuummiirr
sseeggoonnss  qquuiinneess  ffiitteess..

EEll  pprriimmeerr  oobbjjeeccttiiuu  dd’’aaqquueessttss  qquuaattrree::  ““ffeerr  ppoossssiibbllee  qquuee  eellss  iinnffaannttss  eenntteenngguuiinn  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  ppaarrtt
iinntteeggrraanntt  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ccoomm  llaa  ffii  nnaattuurraall””,,  ééss  ffoorrççaa  aassssuummiibbllee  jjaa  qquuee  hhii  hhaa  uunn  ppaarraall··lleelliissmmee  aammbb  eell
mmóónn  nnaattuurraall,,  lleess  ppllaanntteess  ii  eellss  aanniimmaallss,,  ii  ddeess  ddee  ll’’eessccoollaa  ééss  uunn  ccoonnttiinngguutt  qquuee  eess  ttrreebbaallllaa..  SSii  eell
PPEECC  ddeell  cceennttrree  ccoonntteemmppllaa  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eess  ppooddeenn  ttrroobbaarr  mmaanneerreess
aaddeeqquuaaddeess  ddee  ppaarrllaarr--nnee..

QQuuaann  aall  sseeggoonn  oobbjjeeccttiiuu,,  ll’’eessccoollaa  ppoott  ““aajjuuddaarr  aa  ccrrééiixxeerr  aammbb  eell  mmíínniimm  ppoossssiibbllee  dd’’aannggooiixxaa  eenn
rreellaacciióó  aammbb  llaa  mmoorrtt””..  AArraa  bbéé,,  ““qquuee  llaa  mmoorrtt  mmaaii  ssiigguuii  mmoottiiuu  ddee  ddeesseessppeerraacciióó””  ééss  uunn  oobbjjeeccttiiuu
ffrraannccaammeenntt  ddiiffíícciill  dd’’aaccoonnsseegguuiirr  ddeess  ddee  ll’’eessccoollaa..  HHii  hhaa  rraaoonnss  qquuee  ppooddeenn  ppoorrttaarr  aa  llaa  ddeesseessppeerraacciióó
ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  uunnaa  dd’’eelllleess  ppoott  sseerr  qquuaann  uunn  iinnffaanntt  ppeerrdd  llaa  sseevvaa  mmaarree  oo  eell  sseeuu  ppaarree..  ÉÉss  llòòggiicc  qquuee
eess  ddeesseessppeerrii,,  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eell  mmoommeenntt  eenn  qquuee  eell  nneenn  jjaa  hhaa  ssuuppeerraatt  llaa  ffaassee  ddee  nneeggaacciióó,,  ééss  aa
ddiirr,,  eess  ffaa  ccoonnsscciieenntt  qquuee  aallllòò  qquuee  hhaa  ppaassssaatt  ééss  rreeaall,,  qquuee  nnoo  ttoorrnnaarràà  aa  vveeuurree  mmaaii  mmééss  aall  ppaarree  oo  llaa
mmaarree..  

MMaallggrraatt  llaa  ddiiffiiccuullttaatt,,  eell  qquuee  ssii  ppoott  ffeerr  ll’’eessccoollaa  ééss  ttrreebbaallllaarr  eenn  aaqquueessttaa  llíínniiaa  ii  ooffeerriirr  eessttrraattèèggiieess
ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  uunn  ggrraauu  ddee  mmaadduurreessaa  ppeerrssoonnaall  qquuee  ppeerrmmeettii  aacccceeppttaarr  llaa  rreeaalliittaatt  dd’’uunnaa  mmaanneerraa
sseerreennaa..  AAiixxòò  ffoorrmmaarriiaa  ppaarrtt  ddeell  tteerrcceerr  oobbjjeeccttiiuu..  AArraa  bbéé,,  PPOOCCHH  iinncclloouu  eenn  aaqquueesstt  tteerrcceerr  oobbjjeeccttiiuu
““rreefflleexxiioonnaarr  sseerreennaammeenntt  ssoobbrree  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt””..  EEnn  ttoott  ccaass,,  eenn  ll’’eedduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa,,  eess  ppoott
iinniicciiaarr  aa  ll’’iinnffaanntt  ssoobbrree  aaqquueessttaa  rreefflleexxiióó,,  ppeerròò  nnoo  eess  ppoott  pprreetteennddrree  aaccoonnsseegguuiirr  uunn  ppeennssaammeenntt  eenn
pprrooffuunnddiittaatt,,  ssii  mmééss  nnoo  aammbb  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  nneennss..  EEssttàà  ccllaarr  qquuee  hhii  hhaauurràà  iinnffaannttss  qquuee  eessttaann
pprreeppaarraattss  ppeerr  aa  ffeerr  aaqquueessttaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  ii  qquuee  hhii  hhaa  ggrruuppss//ccllaassssee  qquuee  ppeerr  rraaoonnss  ddiivveerrsseess
mmaanniiffeesstteenn  uunn  ggrraauu  ddee  mmaadduurreessaa  qquuee  ppeerrmmeett  aapprrooffuunnddiirr  eenn  aaqquueesstt  sseennttiitt..  AAlleesshhoorreess  ccaall
aapprrooffiittaarr  aaqquueessttaa  mmaadduurreessaa  ii  mmeeddiittaarr  ssoobbrree  ttoott  aaiixxòò..

QQuuaann  aall  qquuaarrtt  oobbjjeeccttiiuu,,  ““eexxpprreessssaarr  eellss  pprrooppiiss  sseennttiimmeennttss  ii  sseerr  rreessppeeccttuuóóss  aammbb  eellss  ddeellss  aallttrreess””
ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  tteerrmmiinnaallss  ddee  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..

““CCoonnèèiixxeerr  ii  aacccceeppttaarr  llaa  pprròòppiiaa  iiddeennttiittaatt,,  lleess  sseevveess  ppoossssiibbiilliittaatt  aaffeeccttiivveess  ii  ddee  rreellaacciióó  ii
pprrooggrreessssaarr  eenn  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ii  iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..””

””MMoossttrraarr--ssee  ppaarrttiicciippaattiiuu  ii  ssoolliiddaarrii  ddee  ffoorrmmaa  rreessppoonnssaabbllee,,  ii  rreessppeeccttaarr  eellss  vvaalloorrss  mmoorraallss,,
ssoocciiaallss  ii  èèttiiccss  pprrooppiiss  dd’’aallttrrii,,  ppeerr  eexxeerrcciittaarr--ssee  eenn  eellss  pprriinncciippiiss  bbààssiiccss  ddee  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa..

SSii  uunn  iinnffaanntt  eess  ccoonneeiixx  aa  ssii  mmaatteeiixx  ii  ttéé  aauuttooccoonnffiiaannççaa,,  ttiinnddrràà  mmééss  ccaappaacciittaatt  ppeerr  aacccceeppttaarr  ii
ccoommppaarrttiirr  lleess  sseevveess  nneecceessssiittaatt  aaffeeccttiivveess  ii  rreessppeeccttaarr  lleess  ddeellss  aallttrreess,,  eennccaarraa  qquuee  eellss  vvaalloorrss  mmoorraallss
dd’’aaqquueessttss  aallttrreess  ssiigguuiinn  ddiiffeerreennttss..

AArraa  bbéé,,  ccoomm  eess  dduueenn  aa  tteerrmmee  ttoottss  aaqquueessttss  oobbjjeeccttiiuuss??  NNoo  ééss  ffààcciill  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa
ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  ll’’eessccoollaa  pprriimmààrriiaa,,  ppeerr  aaiixxòò  eess  pprrooppoosseenn  uunneess  ppaauutteess  aa  ttrraavvééss  dd’’aaqquueessttss
ttrreess  aappaarrttaattss::

--  CCoonnèèiixxeerr  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  eevvoolluuttiivvaa  ddeell  ccoonncceeppttee  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  eell  nneenn..
--  DDiissppoossaarr  dd’’eeiinneess  dd’’aacccciióó  ttuuttoorriiaall..
--  CCoommppttaarr  aammbb  pprrooppoosstteess  ddiiddààccttiiqquueess  ccoonnccrreetteess..
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22..44..  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  EEVVOOLLUUTTIIVVAA  EENN  RREELLAACCIIÓÓ  AALL  CCOONNCCEEPPTTEE  DDEE  LLAA
MMOORRTT

AA  ll’’hhoorraa  dd’’aabboorrddaarr  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  ll’’aalluummnnaatt  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa,,  aammbb  nneennss  qquuee
tteenneenn  eennttrree  66  ii  1122  aannyyss,,  ss’’hhaann  ddee  tteenniirr  pprreesseennttss  aallgguunneess  oorriieennttaacciioonnss  ddee  ppssiiccoollooggiiaa  eevvoolluuttiivvaa..
AAbbaannss    ddee  vveeuurree  aallgguunneess  ooppiinniioonnss  ddee  ddiivveerrssooss  aauuttoorrss  ssoobbrree  aaiixxòò,,  eess  mmoossttrreenn  uunn  sseegguuiitt  ddee
qqüüeessttiioonnss  ii  ppeennssaammeennttss  qquuee  eellss  nneennss  ppooddeenn  ppllaanntteejjaarr..

QQuuiinn  ttiippuuss  ddee  pprreegguunntteess  ii  rreefflleexxiioonnss  eennss  ppoott  ffeerr  uunn  aalluummnnee  ddee  PPrriimmààrriiaa  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt??  AAqquuíí  eenn
tteenniimm  aallgguunnss  eexxeemmpplleess::

--  LL’’ààvviiaa  eess  mmoorriirràà,,  ooii??  
--  PPeerròò  ssii  eess  ““mmoorraa””,,  nnoo  llaa  vveeuurreemm  mmééss  ??
--  PPeerròò  ppoott  aannaarr  aall  mmeettggee  ii  eess  ppoott  ““ddeessmmoorriirr””..
--  OOnn  hhaa  aannaatt  ll’’ààvviiaa??
--  ÉÉss  aall  cceell??
--  QQuuèè  hhii  ffaa  aall  cceell??  EEnnss  vveeuu??
--  QQuuaann  ttootthhoomm  eess  mmoorrii,,  qquuii  eexxiissttiirràà??
--  EEllss  RReeiiss,,  ccoomm  qquuee  ssóónn  mmààggiiccss,,  nnoo  eess  mmoorriirraann  mmaaii,,  ooii??
--  JJoo  nnoo  vvuullll  sseerr  aavvii,,  ppeerrqquuèè  ssii  ssóócc  aavvii  eemm  mmoorriirréé..
--  JJoo  vvuullll  sseerr  iinnvviissiibbllee,,  aaiixxíí  nnoo  eemm  mmoorriirréé,,  ppeerrqquuèè  ssii  eemm  mmoorroo  nnoo  ppooddrréé  jjuuggaarr  aammbb  lleess  mmeevveess
jjoogguuiinneess..
--  PPeerr  qquuèè  ffaa  ttaannttaa  ppeennaa  vveeuurree  aaqquueesstt  ppaarrddaall  mmoorrtt??
--  PPoottsseerr  eerraa  uunn  aavvii..  EEll  ppooddeemm  eenntteerrrraarr  ii  aaiixxíí  nnoo  ssee’’ll  mmeennjjaarràà  ccaapp  ggaatt..  PPeerròò  ssii  llii  ttiirreemm  tteerrrraa  aall
ddaammuunntt  llii  eennttrraarràà  aa  llaa  bbooccaa..  ÉÉss  ccoomm  qquuaann  eenntteerrrreemm  llaa  ssaarrddiinnaa  eell  ddiimmeeccrreess  ddee  cceennddrraa..  EEllss  aammiiccss
eell  ddeeuueenn  eessttaarr  bbuussccaanntt,,  ppoottsseerr  hhaann  vviisstt  ccoomm  ll’’eenntteerrrrààvveemm..
--  CCoomm  ééss  llaa  mmoorrtt??
--  ÉÉss  uunnaa  sseennyyoorraa  aammbb  uunn  vveessttiitt  nneeggrree  qquuee  ssee  tt’’eemmppoorrttaa  qquuaann  vvooll??
--  JJoo  ttaammbbéé  eemm  mmoorriirréé??  EEmm  ffaallttaa  mmoolltt??

II  ccoomm  aaqquueesstt  sseegguuiitt  ddee  qqüüeessttiioonnss,,  nn’’hhii  hhaa  dd’’aallttrreess,,  ppeerròò  eenn  ggeenneerraall  eess  ppooddeenn  aagglluuttiinnaarr  eenn  ttrreess
ttiippoollooggiieess::

--  QQuuèè  eess  llaa  mmoorrtt??
--  PPeerr  qquuèè  mmoorreenn  lleess  ppeerrssoonneess  oo  eellss  aanniimmaallss??
--  QQuuèè  ppaassssaa  qquuaann  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmoorr,,  oonn  vvaa??

ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  tteenniirr  uunneess  nnoocciioonnss  ddee  ppssiiccoollooggiiaa  eevvoolluuttiivvaa,,  ppeerrqquuèè  eessttàà  ccllaarr  qquuee  ss’’aabboorrddaarràà  eell
tteemmaa  ddee  ffoorrmmaa  ddiiffeerreenntt  aammbb  uunn  nneenn  ddee  66  aannyyss,,  uunn  ddee  99  oo  uunn  ddee  1122,,  aa  mmééss  aa  mmééss  ddee  tteenniirr  eenn
ccoommppttee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ppeerrssoonnaallss  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduu..

SSeeggoonnss  GGEESSSSEELLLL  ((11995544))::

AAbbaannss  ddeellss  33  aannyyss  llaa  ccoommpprreennssiióó  qquuee  ttéé  eell  nneenn  ddee  llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ééss  ggaaiirreebbéé  nnuullaa..

ÉÉss  ccaapp  aallss  44  aannyyss  qquuaann  ffaa  sseerrvviirr  eell  mmoott,,  eennccaarraa  qquuee  ttéé  uunnaa  iiddeeaa  mmoolltt  lliimmiittaaddaa..  NNoo  llaa  rreellaacciioonnaa
aammbb  uunnaa  eemmoocciióó,,  ppeerròò  ll’’aassssoocciiaa  aa  llaa  ppeennaa  oo  llaa  ttrriissttoorr..
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AAllss  55  aannyyss  eell  ccoonncceeppttee  eess  ffaa  mmééss  ccoorrrreeccttee,,  hhii  hhaa  uunnaa  rreellaacciióó  eennttrree  llaa  mmoorrtt  ii  llaa  iiddeeaa  ddee  ““ffiinnaall””,,
eennccaarraa  qquuee  ssoovviinntt  eess  ppeennssaa  qquuee  ééss  uunn  pprrooccééss  rreevveerrssiibbllee..  LLaa  sseevvaa  aaccttiittuudd  ééss  mmoolltt  oobbjjeeccttiivvaa,,  ppoocc
eemmoocciioonnaall  ii  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  iinnttuuïïttiivvaa  rreellaacciioonnaa  llaa  mmoorrtt  aammbb  ll’’eeddaatt,,  ppeennssaanntt  qquuee  ccoomm  mmééss  vveellllaa  ééss
uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmééss  aavviiaatt  eess  mmoorriirràà..

ÉÉss  aallss  66  aannyyss  qquuaann  jjaa  hhii  hhaa  uunnaa  rreessppoossttaa  eemmoocciioonnaall  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt..  AArraa  jjaa  llaa  vviiuu  ccoomm  uunnaa
ppoossssiibbiilliittaatt  rreeaall,,  ppeennssaa  qquuee  eellss  sseeuuss  ppaarreess  eess  ppooddeenn  mmoorriirr,,  qquuee  eell  ffeett  dd’’eessttaarr  mmaallaalltt  ppoott  tteenniirr
ccoomm  aa  rreessuullttaatt  llaa  mmoorrtt..  TTaammbbéé  ccoommeennççaa  aa  ffeerr  pprreegguunntteess  ssoobbrree  eellss  cceemmeennttiirriiss,,  lleess  ttoommbbeess,,  eellss
ffuunneerraallss..  QQuuaann  vveeuu  ppeell··llííccuulleess  oo  ccoonntteess  ssoobbrree  aallgguunn  éésssseerr  vviiuu  oo  ppeerrssoonnaa  qquuee  mmoorrtt,,  ppoott  tteenniirr
mmaallss  ssoonnss..  DDee  ttoottaa  mmaanneerraa  nnoo  ppeennssaa  qquuee  eellll  eess  ppuugguuii  mmoorriirr..

AAllss  77  aannyyss,,  vvaa  pprreenneenntt  uunnaa  ccoonnsscciièènncciiaa  mmééss  rreeaalliissttaa  ddeell  ccoonncceeppttee..  MMoossttrraa  mmoolltt  iinntteerrèèss  ppeerr  lleess
ppoossssiibblleess  ccaauusseess  ddee  llaa  mmoorrtt::  vveelllleessaa,,  mmaallaallttiiaa,,  vviioollèènncciiaa......  AArraa  jjaa  vvaa  vveeiieenntt  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  mmééss
ccllaarraa  qquuee  eellll  ttaammbbéé  eess  mmoorriirràà..

ÉÉss  aallss  88  aannyyss  qquuaann  jjaa  eess  ppllaanntteejjaa  qquuèè  ppaassssaa  mmééss  eennllllàà  ddee  llaa  mmoorrtt..  AAbbaannss,,  eenn  ffeerr  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa
mmoorrtt,,  qquueeddaavveenn  iinncclloossooss  ttoottss  eellss  éésssseerrss  vviiuuss,,  aarraa  jjaa  eess  lliimmiittaa  aa  lleess  ppeerrssoonneess..  CCoomm  qquuee  eennttéénn
mmiilllloorr  eell  ccoonncceeppttee,,  ééss  mmééss  ffààcciill  qquuee  aacccceeppttii  eell  ffeett  qquuee  ttootthhoomm  eess  mmoorrtt,,  ppeerr  ttaanntt  eellll  ttaammbbéé..

AAllss  99  aannyyss  jjaa  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  ppaarrààmmeettrreess  ccoonnccrreettss  rreellaacciioonnaattss  aammbb  llaa  vviiddaa::  llaa  rreessppiirraacciióó,,  eell
bbaatteecc  ddeell  ccoorr......  aassppeecctteess  bbiioollòòggiiccss..  AArraa  jjaa  ttéé  ccllaarr  qquuee  eellll  ttaammbbéé  eess  mmoorriirràà  qquuaann  ssiigguuii  ggrraann  ii  eenn
ggeenneerraall  nnoo  eess  ccaappffiiccaa  mmaassssaa  ppeerr  aaqquueesstt  tteemmaa,,  eell  vveeuu  rreeaall,,  ppeerròò  lllluunnyyàà..

AAllss  1100  aannyyss  ss’’aaddoonneenn  qquuee  eellss  sseeuuss  ppaarreess  ttaammbbéé  eess  mmoorriirraann  ii  eessppeerreenn  qquuee  aaiixxòò  nnoo  ppaassssii..  SSoovviinntt
eess  pprreegguunntteenn  ccoomm  sseerràà  eell  cceell,,  ffííssiiccaammeenntt..

AAllss  1111  aannyyss  jjaa  eess  ppllaanntteeggeenn  ffoorrççaa  qqüüeessttiioonnss  ssoobbrree  qquuèè  ppaassssaa  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  ssoovviinntt
mmaanniiffeesstteenn  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó,,  aarrgguummeennttaanntt--llaa  ddee  ddiivveerrsseess  mmaanneerreess..

ÉÉss  aallss  1122  aannyyss  qquuaann  ss’’oobbsseerrvvaa  uunn  eesscceeppttiicciissmmee  mmééss  ggrraann..  SS’’eexxpprreesssseenn  dduubbtteess  ii  ooppiinniioonnss..  QQuuaann
tteenneenn  rreellaacciióó  aammbb  ppeerrssoonneess  aa  qquuii  tteenneenn  ccoonnffiiaannççaa  ((ppaarreess,,  mmeessttrreess,,  mmoonniittoorrss......)),,  eellss  ddeemmaanneenn  llaa
sseevvaa  ooppiinniióó  ii  nnoo  eellss  sseerrvveeiixxeenn  rreessppoosstteess  ““oobbjjeeccttiivveess””,,  nneecceessssiitteenn  ssaabbeerr  qquuèè  eenn  ppeennssaa  aaqquueellllaa
ppeerrssoonnaa  qquuee  eellss  ééss  pprrooppeerraa..

KKÜÜBBLLEERR--RROOSSSS  ((11999922))  ttéé  aaqquueessttaa  ooppiinniióó  ssoobbrree  ll’’eevvoolluucciióó  ddeell  ccoonncceeppttee  ddee  llaa  mmoorrtt::

EEnnttrree  eellss  33  ii  44  aannyyss  eellss  nneennss  eess  ffaann  ccoonncciieennttss  qquuee  llaa  mmoorrtt  eess  ttrroobbaa  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..  PPoottsseerr  ssee’’llss
hhaa  mmoorrtt  uunn  aanniimmaallss  ddoommèèssttiicc,,  hhaann  vviisstt  uunn  ggooss  aattrrooppeellllaatt  ......  eell  ccaass  ééss  qquuee  vviiuueenn  llaa  mmoorrtt  ccoomm  uunn
ffeett  tteemmppoorraall  ii  rreevveerrssiibbllee..  AA  mmiiddaa  qquuee  eellss  nneennss  ccrreeiixxeenn,,  ccaapp  aallss  88  oo  99  aannyyss,,    ss’’aaddoonneenn  qquuee  llaa
mmoorrtt  ééss  uunn  ffeett  ppeerrmmaanneenntt..  AA  ppaarrttiirr  ddeellss  1100  aannyyss  llaa  mmoorrtt  ééss  vviissttaa  ccoomm  uunn  ffeett  iinneevviittaabbllee  ppeerr  aa
ttootthhoomm  ii  vvaa  lllliiggaaddaa  aall  ffiinnaall  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa..

UUnn  aallttrree  aauuttoorr  qquuee  aappoorrttaa  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ééss  TTHHOOMMAASS  ((11998833))::

AAbbaannss  ddeellss  55  aannyyss  eell  nneenn  eennttéénn  llaa  mmoorrtt  ccoomm  uunn  ffeett  rreevveerrssiibbllee,,  ccoomm  ssii  ffooss  uunn  vviiaattggee  oo  uunn
ssoommnnii..  NNoo  hhii  hhaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa  ffiinniittuutt..

EEnnttrree  eellss  55  ii  eellss  99  aannyyss  llaa  mmoorrtt  eess  ppeerrssoonniiffiiccaa..  DDeessccoobbrreeiixx  qquuee  llaa  mmoorrtt  ééss  uunn  pprrooccééss
iirrrreevveerrssiibbllee,,  ppeerròò  ttéé  aallgguunnss  dduubbtteess  ssoobbrree  llaa  nnaattuurraalleessaa  oorrggàànniiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt..
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DDeesspprrééss  ddeellss  99  aannyyss  llaa  mmoorrtt  eess  ccaappttaa  jjaa  ccoomm  uunn  pprrooccééss  ttoottaallmmeenntt  iirrrreevveerrssiibbllee,,  qquuee  rreessppoonn  aa
uunnaa  lllleeii  uunniivveerrssaall  ii  aa  llaa  qquuee  ttootthhoomm  eessttàà  oobblliiggaatt..  EEss  rreeccoonneeiixx  llaa  oobblliiggaattoorriieettaatt  ddee  llaa  mmoorrtt..

FFiinnaallmmeenntt  MMÈÈLLIICCHH  ((11998899))  ttéé  eenn  ccoommppttee  llaa  pprrooppoossttaa  ddee  CCOOUUSSIINNEETT  ((11993399)),,  qquuee  nnoo  pprreenn  ccoomm
aa  rreeffeerrèènncciiaa    ll’’eeddaatt::

PPrriimmeerraa  eettaappaa::  eell  nneenn  nnoo  ppoott  eenntteennddrree  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..

SSeeggoonnaa  eettaappaa::  llaa  mmoorrtt  ééss  uunnaa  llllaarrggaa  aabbssèènncciiaa,,  uunnaa  ddeessaappaarriicciióó  pprroovviissiioonnaall..

TTeerrcceerraa  eettaappaa::  llaa  mmoorrtt  qquueeddaa  iinntteeggrraaddaa  eenn  eell  nneenn  aa  ttrraavvééss  ddeellss  eelleemmeennttss  ssoocciiaallss  ccoonnccrreettss::  ddooll,,
eenntteerrrraammeennttss......

QQuuaarrttaa  eettaappaa::  mmééss  oo  mmeennyyss  aabbaannss  ddee  ll’’aaddoolleessccèènncciiaa  aappaarreeiixx  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  pprròòppiiaa
ffiinniittuutt..  LL’’aaddoolleesscceenntt  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  pprrooppii  jjoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  ffiinniittuutt..

EEll  qquuee  tteenneenn  eenn  ccoommúú  aaqquueessttss  ttrreess  mmooddeellss  ssóónn  aaqquueesstteess  ttrreess  ffaasseess::

11..  DDeessccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  mmoorrtt..
22..  DDeessccoobbrriimmeenntt  rreeaall  ddee  llaa  mmoorrtt  ddeellss  aallttrreess::  aaqquueellllaa  ppeerrssoonnaa  jjaa  nnoo  hhii  ééss..
33..  DDeessccoobbrriimmeenntt  ddee  llaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt::  jjoo  ttaammbbéé  hhee  ddee  mmoorriirr  aallgguunn  ddiiaa..

DDeesspprrééss  ddee  ccllaarriiffiiccaarr  aallgguunneess  qqüüeessttiioonnss  ssoobbrree  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  eevvoolluuttiivvaa  eenn  rreellaacciióó  aall  ccoonncceeppttee  ddee
llaa  mmoorrtt,,  eess  ppooddeenn  aabboorrddaarr  mmoolltt  mmiilllloorr  lleess  oorriieennttaacciioonnss  ppssiiccooppeeddaaggòòggiiqquueess  ddee  ccaarraa  aallss  aalluummnneess
dd’’  EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..

22..55..  EEIINNEESS  DD’’AACCCCIIÓÓ  TTUUTTOORRIIAALL

LLaa  ffuunncciióó  ddeell  ttuuttoorr  ééss  vveettllllaarr  ppeell  sseegguuiimmeenntt  dd’’uunn  ggrruupp  dd’’aalluummnneess  ii  ppeerr  llaa  sseevvaa  aatteenncciióó
iinnddiivviidduuaalliittzzaaddaa..  AAiixxòò  ccaall  ffeerr--hhoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióó  eennttrree  ttoottss  eellss  ddoocceennttss  qquuee
iinntteerrvveenneenn  eenn  ll’’aaccttiivviittaatt  ppeeddaaggòòggiiccaa  dd’’aaqquueellll  ggrruupp  dd’’aalluummnneess..
AA  llaa  vveeggaaddaa  eell  ttuuttoorr  ttéé  eell  ccoommpprroommííss  ddee  ggaarraannttiirr  qquuee  llaa  pprrooppoossttaa  eedduuccaattiivvaa  ddee  ll’’eessccoollaa  eess  ffaaccii
rreeaalliittaatt  aammbb  eellss  aalluummnneess  qquuee  ttéé  ssoottaa  llaa  sseevvaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ii  hhaa  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  llaa  ttaassccaa
dd’’iinntteerrccaannvvii  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa..

PPeerr  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  uunnaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  ll’’eessccoollaa,,  eell  ttuuttoorr  nnoo  ppoott  ffeerr  uunnaa  ttaassccaa
aaïïllllaaddaa,,  ééss  nneecceessssaarrii  uunn  ccoommpprroommííss  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ttoottaa  llaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa..

LLaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ppaarrllaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  nneennss,,  hhaa  ddee  tteenniirr  uunnaa  bboonnaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  iinnffaannttss  ii  aa
llaa  vveeggaaddaa  hhaa  ddee  sseennttiirr--ssee  sseegguurraa  ddee  ssii  mmaatteeiixxaa  eennffrroonntt  dd’’aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa..  SSii  eell  ttuuttoorr  eess  mmoossttrraa
dduubbttóóss  oo  aannggooiixxaatt,,  nnoo  ppoott  ttrraannssmmeettrree  sseegguurreettaatt..

PPeerr  ttoott  aaiixxòò,,  eell  mmeessttrree  hhaa  ddee  tteenniirr  uunnaa  ffoorrmmaacciióó  ddee  ccaarraa  aallss  aalluummnneess  ii  aa  llaa  ffaammíílliiaa..  AAqquueessttaa
ffoorrmmaacciióó  llii  hhaa  ddee  ppeerrmmeettrree  ccllaarriiffiiccaarr  lleess  sseevveess  iiddeeeess  ii  vviivvèènncciieess,,  aaddqquuiirriirr  eessttrraattèèggiieess  dd’’aaccttuuaacciióó
ii  ssaabbeerr--lleess  ccoommuunniiccaarr  aallss  aalluummnneess..
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HHii  hhaa  ddooss  ttiippuuss  dd’’aaccttuuaacciioonnss  ppeerr  ppaarrtt  ddeell  ttuuttoorr  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa::

--  CCoomm  eess  ppoott  aajjuuddaarr  aa  uunn  oo  mmééss  aalluummnneess  hhaann  vviissccuutt  ddiirreeccttaammeenntt  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú  aa  qquuii
eessttiimmaavveenn..
--  CCoomm  aapplliiccaarr  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm..

EEnn  eell  ccaass  qquuee  eellss  aalluummnneess  hhaaggiinn  vviissccuutt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’aallggúú  eessttiimmaatt,,  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr--nnee  sseemmpprree
qquuee  eellllss  hhoo  ddeemmaanniinn..  NNoo  ssee’’llss  ppoott  ddeeiixxaarr  ssoollss  ddaavvaanntt  eellss  sseeuuss  dduubbtteess  ii  llaa  sseevvaa  ppeennaa,,  eellss  ccaall
ccoommppaannyyiiaa,,  eennccaarraa  qquuee  aaqquueessttaa  ssiigguuii  eenn  ssiilleennccii..  SS’’hhaann  dd’’aapprrooffiittaarr  eellss  mmoommeennttss  eenn  qquuee  eellss  nneennss
eess  mmoossttrriinn  rreecceeppttiiuuss..

PPAANNGGRRAAZZZZII,,  AA..  ((11999933))  eennss  ddiiuu::  ““SSii  uunn  nneenn  vviiuu  aammbb  llaa  vveerriittaatt,,  aapprrèènn  aa  aaffrroonnttaarr  llaa  vviiddaa””..  
SSeeggoonnss  aaqquueesstt  aauuttoorr,,  ddaavvaanntt  uunnaa  ppèèrrdduuaa  eell  mmiilllloorr  ééss  ccoommuunniiccaarr  aall  nneenn  llaa  vveerriittaatt  ddee  ffoorrmmaa
sseennzziillllaa,,  eevviittaanntt  eeuuffeemmiissmmeess  qquuee  ppooddeenn  ccoonnffoonnddrree’’ll,,  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee::  ““HHaa  mmaarrxxaatt””,,  ““ll’’hheemm
ppeerrdduutt””......  CCaall  aaccoommppaannyyaarr  aammbb  sseennssiibbiilliittaatt  aaqquueessttaa  eexxppeerriièènncciiaa  ppeerr  aaffaavvoorriirr  uunnaa  eellaabboorraacciióó
ppoossiittiivvaa..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  aaddaappttaarr--ssee  aall  lllleenngguuaattggee  ddeell  nneenn..  UUnn  bboonn  rreeccuurrss  ppoott  sseerr  ffeerr  sseerrvviirr
iimmaattggeess  ddee  llaa  nnaattuurraa,,  ccoomm  aa  ppaarraall··lleelliissmmee  ppeerr  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióó..

LLeess  rreeaacccciioonnss  eemmoottiivveess  ddeellss  nneennss  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,,  ppooddeenn  sseerr  ddiivveerrsseess::

--  TTrriissttoorr  ppeell  qquuee  hhaa  ppaassssaatt..
--  RRààbbiiaa,,  ppeerrqquuèè  ssee  sseenntteenn  aabbaannddoonnaattss  ii  nnoo  hhii  ttrroobbeenn  jjuussttiiffiiccaacciióó..
--  PPoorr,,  nnoommééss  ddee  ppeennssaarr  qquuii  mmééss  ddeell  sseeuu  eennttoorrnn  pprrooppeerr  ppoott  mmoorriirr  ii  ddeeiixxaarr--lloo  aabbaannddoonnaatt..
--  CCuullppaa,,  ccoomm  ssii  ffooss  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  mmoorrtt..

TToott  pplleeggaatt  eellss  ffaa  sseennttiirr  iinnsseegguurrss..  EEll  mmeessttrree  hhaa  ddee  ffeerr  ccoossttaatt  aall  nneenn  aall  llllaarrgg  ddeell  sseeuu  pprrooccééss  ddee  ddooll..
PPeerròò,,  qquuèè  ééss  eell  ddooll??

22..55..11..  LLaa  mmoorrtt  dd’’uunn  éésssseerr  eessttiimmaatt..  EEll  ddooll

EEll  ddooll  ééss  llaa  ppeennaa  ccaauussaaddaa  ppeerr  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa  oo,,  eenn  ggeenneerraall,,  ppeerr  uunnaa  ggrraann
ddeessggrrààcciiaa..  EEll  ddooll,,  ddaavvaanntt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’aallggúú  eessttiimmaatt,,  ééss  iinneevviittaabbllee  ii  iimmpplliiccaa  ppaattiimmeenntt..  NNoo  eess  ppoott
ffuuggiirr  aall  pprrooccééss  ddee  ppaattiimmeenntt,,  ccaall  ssoottmmeettrree’’ss  aa  eellll,,  aaiixxòò  iimmpplliiccaa  ll’’aacccceeppttaacciióó  ddee  llaa  ppèèrrdduuaa..  EEll
ddoolloorr  ééss  uunn  ppaass  iinneevviittaabbllee..

AArraa  bbéé,,  ccoomm  ddiiuu  AARRIIÈÈSS  ((11998833))  ::””LLaa  ssoocciieeddaadd  ssee  nniieeggaa  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  eemmoocciióónn  ddeell
eennlluuttaaddoo::  uunnaa  mmaanneerraa  ddee  rreecchhaazzaarr,,  ddee  hheecchhoo,,  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  iinncclluussoo  aauunnqquuee  eenn
pprriinncciippiioo  ssee  aaddmmiittaa  ssuu  rreeaalliiddaadd..””

ÉÉss  ccoommpplleexx  ssaabbeerr  qquuèè  ccaall  ffeerr  ddaavvaanntt  dd’’aallggúú  qquuee  hhaa  ssooffeerrtt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa..
SSoovviinntt,,  ccoomm  qquuee  nnoo  ssee  ssaapp  qquuèè  ffeerr,,  nnoo  eess  ffaa  rreess  ii  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eessttàà  ddee  ddooll  qquueeddaa  ssoollaa,,  aaïïllllaaddaa..
SSoocciiaallmmeenntt  mmaanniiffeessttaarr  eell  ddooll  oobbeerrttaammeenntt,,  aammbb  ttoott  eell  qquuèè  aaiixxòò  ccoommppoorrttaa,,  nnoo  eessttàà  bbeenn  vviisstt,,  ccaall
mmoossttrraarr--ssee  ddiissccrreett..  AAbbaannss  aaiixxòò  eerraa  bbeenn  aall  ccoonnttrraarrii,,  qquuaann  eenn  aallgguunnaa  ccaassaa  hhii  hhaavviiaa  uunn  ddiiffuunntt,,
ttootteess  lleess  ppeerrssoonneess  pprrooppeerreess  hhii  aannaavveenn  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ddeell  ddoolloorr  ddee  llaa  ppèèrrdduuaa  ii  eess  pplloorraavvaa
oobbeerrttaammeenntt..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess  ffeeiiaa  ppúúbblliicc  eell  ddoolloorr  ii  eess  ccoommppaarrttiiaa  eell  ddooll..  AArraa  eell  ddooll,,  eenn
ggeenneerraall,,  ééss  pprriivvaatt  ii  eess  vviiuu  ddee  ffoorrmmaa  mmééss  iinnddiivviidduuaall..
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QQuuaann  aallggúú  eessttàà  ddee  ddooll,,  ppoott  rreeaacccciioonnaarr  ddee  ddiivveerrsseess  mmaanneerreess..  PPoott  aappaarrttaarr  ddeell  ttoott  eell  sseeuu  ddoolloorr..  PPoott
aammaaggaarr--lloo  aallss  aallttrreess  ii  ppaattiirr--lloo  iinnddiivviidduuaallmmeenntt  eenn  pprriivvaatt  oo  bbéé  mmaanniiffeessttaarr  eell  sseeuu  ddoolloorr  ii
ccoommppaarrttiirr--lloo..  DDee  ttoottaa  mmaanneerraa,,  eell  ddooll  ss’’hhaa  ddee  ppaassssaarr  ii  eellaabboorraarr..

DDeess  ddeell  ppuunntt  ddee  vviissttaa  ddee  PPAANNGGRRAAZZZZII  ((11999911)),,  hhii  hhaa  ttoott  uunn  pprrooccééss  ppeerr  eellaabboorraarr  eell  ddooll::

11..  PPrreennddrree  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  qquuèè  hhaa  ppaassssaatt  ii  rreeccoonnèèiixxeerr  lleess  pprròòppiieess  eemmoocciioonnss..
22..  CCoommpprreennddrree  ppeerr  qquuèè  eess  tteenneenn  ddeetteerrmmiinnaattss  sseennttiimmeennttss,,  sseerr  ttoolleerraannttss  aammbb  uunn  mmaatteeiixx  ii  ppooddeerr--
llooss  mmaanniiffeessttaarr..
33..  AAcccceeppttaarr  eell  qquuee  hhaa  ppaassssaatt,,  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  rreeaall..
44..  EExxpprreessssaarr  llaa  ppeennaa,,  eell  ddoolloorr,,  llaa  rrààbbiiaa,,  llaa  ccuullppaa......
55..  IInntteeggrraarr  llaa  nnoovvaa  rreeaalliittaatt  aa  llaa  vviiddaa,,  ffeenntt  uunn  iittiinneerraarrii  ppeerrssoonnaall  ddee  rreecceerrccaa..

EEllss  iinnffaannttss  ppooddeenn  eexxpprreessssaarr  eell  sseeuu  ddooll  ddee  ffoorrmmaa  ddiiffeerreenntt  aallss  aadduullttss..  DDeess  ddee  rreeaacccciioonnss  ddee  ttiippuuss
ffííssiicc::  iinnssoommnnii,,  mmaall  ddee  ccaapp,,  ppèèrrdduuaa  ddee  llaa  ggaannaa......,,  ffiinnss  aa  rreeaacccciioonnss  eemmoottiivveess::  rrààbbiiaa,,  ttrriissttoorr,,  ccuullppaa,,
ppeennaa......

TTaall  ccoomm  ddiiuu  LLEEEE,,CC..  ((11999955))  ::””LLaa  ppeennaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  mmááss  pprrooffuunnddaass  ddee  llaa  vviiddaa,,
ttaammbbiiéénn  eess  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  ddeessaatteennddiiddaass..””

ÉÉss  ddeelliiccaatt  ddoonnaarr  ccoonnssooll  ppeell  ddoolloorr  ddee  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’aallggúú  eessttiimmaatt  ii  ssii  aaqquueesstt  ccoonnssooll  eell  nneecceessssiittaa  uunn
iinnffaanntt,,  eell  ccoommpprroommííss  ééss  eennccaarraa  mmééss  ggrraann,,  ppeerrqquuèè  eellss  nneennss  ddeemmaanneenn  eexxpplliiccaacciioonnss  ccllaarreess  ii
ssiinncceerreess  ii  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,,  nnoo  sseemmpprree  ééss  ffààcciill  ttrroobbaarr  rreessppoosstteess..

AA  ll’’eessccoollaa  uunn  nneenn  qquuee  hhaa  ppeerrdduutt  aallggúú  eessttiimmaatt  eenn  ggeenneerraall  ttiinnddrràà  ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  ccoonncceennttrraarr--ssee,,
ppeerrddrràà  eell  rriittmmee  hhaabbiittuuaall  ddee  ttrreebbaallll,,  nnoo  ttrroobbaarràà  sseennttiitt  aa  mmoolltteess  aaccttiivviittaattss  qquuoottiiddiiaanneess......  
LLaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  aammiiccss  ii  ccoommppaannyyss  ddee  ccllaassssee  ppoottsseerr  ccaannvviiaarràà  ppeerrqquuèè  ssee  sseenntt  lllluunnyyàà  aall  ggrruupp,,
ssee  sseenntt  ddiiffeerreenntt  ddeellss  aallttrreess  ii  iinnsseegguurr  eenn  llaa  sseevvaa  nnoovvaa  ssiittuuaacciióó..  PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  ttaammbbéé  eess  ppoott
sseennttiirr  rreesssseennttiitt  ppeerrqquuèè  eellss  aallttrreess  ppooddeenn  ccoonnttiinnuuaarr  ffeenntt  llaa  sseevvaa  vviiddaa  ccoomm  sseemmpprree  ii  eellll  nnoo..
AA  llaa  vveeggaaddaa,,  eess  ffaarràà  ccoonnsscciieenntt  ddee  lleess  ccoonnsseeqqüüèènncciieess  rreeaallss  qquuee  ttéé  llaa  mmoorrtt::  aaqquueellllaa  ppeerrssoonnaa  nnoo
ttoorrnnaarràà  mmaaii  mmééss,,  aallllòò  qquuee  ppeennssaavvaa  qquuee  eerraa  uunn  mmaallssóónn,,  ééss  llaa  dduurraa  rreeaalliittaatt..  TTaammbbéé  ss’’aaddoonnaa  qquuee
aallttrreess  ppeerrssoonneess  ddeell  sseeuu  eennttoorrnn  pprrooppeerr  ppooddeenn  mmoorriirr  aavviiaatt,,  ii  ttéé  llaa  cceerrtteessaa  qquuee  eellll  ttaammbbéé  eess  mmoorriirràà..

EEnn  eell  pprrooccééss  ppeerr  eellaabboorraarr  eell  ddooll,,  eell  mmeessttrree  ééss  uunn  ccooll··llaabboorraaddoorr,,  qquuee  jjuunnttaammeenntt  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa
aajjuuddaarràà  aall  nneenn..  ÉÉss  bbààssiicc  aaccoommppaannyyaarr  aammbb  sseennssiibbiilliittaatt  aaqquueessttaa  vviivvèènncciiaa  ppeerr  aaffaavvoorriirr  uunnaa
eellaabboorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddeell  ddooll..

SSii  eell  ttuuttoorr  ccoonneeiixx  uunnaa  mmiiccaa  eell  pprrooccééss  ddeell  ddooll,,  ttoott  sseerràà  mmééss  ffààcciill..  SS’’hhaann  dd’’eevviittaarr  lleess  ffrraasseess  ffeetteess  ii
aaffaavvoorriirr  qquuee  ll’’iinnffaanntt  ppaarrllii,,  ss’’eexxpprreessssii..  PPeerròò  eell  mmééss  iimmppoorrttaanntt,,  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ttoott,,  ééss  ffeerr
ccoommppaannyyiiaa,,  eennccaarraa  qquuee  ssiigguuii  sseennssee  ddiirr  rreess,,  eenn  aaqquueesstteess  ooccaassiioonnss  eell  ssiilleennccii  ééss  uunn  bboonn  aammiicc..
EEll  ttuuttoorr  ppoott  ooffeerriirr  aall  nneenn  ddiivveerrssooss  mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  qquuee  llii  sseerrvviirraann  ppeerr  eexxpprreessssaarr  eell  qquuee
sseenntt  oo  eell  qquuee  ppeennssaa..  EEll  jjoocc  ii  eellss  ddiibbuuiixxooss  ppooddeenn  sseerrvviirr  ccoomm  aa  eeiinneess  ddee  ccoonnttaaccttee  ppeerr  eenntteennddrree  lleess
sseevveess  rreeaacccciioonnss  ii  eessttaabblliirr    uunn  ddiiààlleegg,,  jjaa  ssiigguuii  vveerrbbaall  oo  nnoo  vveerrbbaall..
LL’’iinnffaanntt  eess  ffaa  bbààssiiccaammeenntt  dduueess  pprreegguunntteess  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt::  PPeerr  qquuèè  lleess  ppeerrssoonneess  eess  mmoorreenn??  AA  oonn
vvaann  lleess  ppeerrssoonneess  qquuaann  eess  mmoorreenn??
ÉÉss  ffoonnaammeennttaall  ffaacciilliittaarr  qquuee  eell  nneenn  pprreegguunnttii  lleess  ccoosseess  qquuee  llii  ppaasssseenn  ppeell  ccaapp  rreessppeeccttee  eell  ddiiffuunntt,,
ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee::  ““ttiinnddrràà  ffrreedd  ??””,,  ““ttiinnddrràà  ppoorr  ??””,,  ii  ssii  ssee  llii  rreessppoonn  ddee  ffoorrmmaa  ffrraannccaa  ii  oobbeerrttaa,,
ppooddrràà  aavvaannççaarr  eenn  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddeell  mmiisstteerrii  ddee  llaa  mmoorrtt..
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PPeerròò  llaa  pprreegguunnttaa  ccllaauu  ii  ppeerrssiisstteenntt  qquuee  ffaann  eellss  iinnffaannttss  ééss::  ppeerr  qquuèè??..  II  ddaavvaanntt  dd’’aaqquueessttaa  pprreegguunnttaa,,
ggaaiirreebbéé  mmaaii  hhii  hhaa  rreessppoosstteess  ttaannccaaddeess..  EEnn  aallgguunnss  ccaassooss,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  lleess  ccaauusseess  ddee  llaa
mmoorrtt  ppooddeenn  aajjuuddaarr  aa  aacccceeppttaarr  mmééss  ffààcciillmmeenntt  llaa  ppèèrrdduuaa..  QQuuaann  ééss  iimmppoossssiibbllee  ddeetteerrmmiinnaarr  lleess
ccaauusseess,,  ccaall  aajjuuddaarr  aa  aacccceeppttaarr  qquuee  hhii  hhaa  ffeettss  ssoobbrree  eellss  qquuaallss  eellss  éésssseerrss  hhuummaannss  nnoo  hhii  tteenniimm  ccaapp
ccoonnttrrooll,,  ssoomm  lliimmiittaattss..

CCoomm  ddiiuu  PPAANNGGRRAAZZZZII,,  AA..  ((11999933))::  ““EEllss  ppaarreess  oo  aadduullttss  eess  ccoonnvveerrtteeiixxeenn  eenn  mmooddeellss  ppoossiittiiuuss  eenn
llaa  mmeessuurraa  eenn  qquuee  ssaabbeenn  ccoommppaarrttiirr  aammbb  nnaattuurraalliittaatt  eellss  eessttaattss  dd’’àànniimm  qquuee  eess  ddoonneenn  aa  rreell  ddeell
ddooll..  AAiixxòò  mmaaii  ééss  ffààcciill,,  ppeerròò  nnoo  ppeerr  aaiixxòò  ppooddeenn  eevvaaddiirr--nnooss  ddeell  tteemmaa..””

SS’’hhaa  ddee  rreeccoorrddaarr  qquuee  eell  pprrooccééss  ddee  ddooll  dduurraa  uunn  tteemmppss,,  nnoo  eess  rreessooll  dd’’uunn  ddiiaa  ppeerr  ll’’aallttrree..  QQuuaann
aallggúú  ddeecciiddeeiixx  mmaanniiffeessttaarr  eell  sseeuu  ddooll  aammbb  llaa  rroobbaa  qquuee  ppoorrttaa,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuaann  eess  vveesstteeiixx  ddee  nneeggrree,,
aaccoossttuummaa  aa  ffeerr--hhoo  ppeerr  uunn  tteemmppss  llllaarrgg..  AAnnttiiggaammeenntt  lleess  vvíídduueess  ii  eellss  vviiuuddooss  ppoorrttaavveenn  ddooll  dduurraanntt
uunn  aannyy,,  qquuee  eenn  ggeenneerraall  ééss  eell  tteemmppss  mmíínniimm  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessssaarrii  ppeerr  aacccceeppttaarr  llaa  ppèèrrdduuaa
dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa  ii    pprrooppeerraa..

PPeerr  aaqquueessttaa  rraaóó  ccaall  eessttaarr  aatteennttss  aa  lleess  aaccttiittuuddss  ddeell  nneenn..  RReessppeeccttaanntt  eellss  sseeuuss  ddeessiittjjooss  eess  ppooddeenn
ttrroobbaarr  ddiiffeerreennttss  mmaanneerreess  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaa  mmoorr..  LL’’iinnffaanntt  ppoott  ttrroobbaarr  ccoonnssooll
ccoommppaarrttiinntt  rreeccoorrddss,,  aannèèccddootteess..  LLeess  ffoottooggrraaffiieess  ppooddeenn  sseerr  uunnaa  bboonnaa  eeiinnaa  ppeell  ddiiààlleegg..  AArraa  bbéé,,  hhii
hhaa  nneennss  qquuee  aaiixxòò  nnoo  eellss  aajjuuddaa,,  ccaall  rreessppeeccttaarr  lleess  sseevveess  ddeemmaannddeess  ii  ttrroobbaarr  aallttrreess  ccaammiinnss  ppeerr
eessttaabblliirr  llaa  ccoommuunniiccaacciióó  aammbb  eellllss..  DDeeiixxaarr  qquuee  ssiigguuiinn  eellllss  mmaatteeiixxooss  ii  ssii  nneecceessssiitteenn  pplloorraarr,,
rreessppeeccttaarr  aaqquueessttaa  mmaanniiffeessttaacciióó  ddee  ddoolloorr..  EEll  pplloorr  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddeell  pprrooccééss  ddee  ddooll..  SSii  aarraa  nnoo  pplloorraa,,
sseerràà  uunnaa  ccoossaa  qquuee  hhaauurràà  ddeeiixxaatt  ddee  ffeerr  ii  hhaauurràà  dd’’aatteennddrree  mmééss  eennddaavvaanntt..

EEnn  ttoott  aaqquueesstt  pprrooccééss  ddee  ddooll  ttaammbbéé  ccaall  aatteennddrree  lleess  nneecceessssiittaattss  ddee  llaa  ffaammíílliiaa..  LLaa  ffaammíílliiaa  ppoott
ddeemmaannaarr  aajjuuddaa  aall  ttuuttoorr  aa  ll’’hhoorraa  ddee  pprreennddrree  aallgguunneess  ddeecciissiioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess
ccoonnsseeqqüüèènncciieess  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa..  PPeerr  eexxeemmppllee  ppoott  nneecceessssiittaarr  ccoonnsseellll  ppeell  qquuee
ffaa  aallss  rriittuuss  ffuunneerraarriiss,,  ééss  aa  ddiirr,,  ssii  eell  nneenn  hhaa  dd’’aassssiissttiirr  oo  nnoo  aall  ffuunneerraall,,  ssii  hhaa  ddee  vviissiittaarr  oo  nnoo  eell
cceemmeennttiirrii......  EEll  ttuuttoorr  hhaa  ddee  mmiirraarr  dd’’oorriieennttaarr  aa  llaa  ffaammíílliiaa  eell  mmiilllloorr  qquuee  ppuugguuii..

ÉÉss  ppoossiittiiuu  qquuee  eell  nneenn  ppaarrttiicciippii  ddeellss  rriittuuss  ffuunneerraarriiss..  VVoolleerr--hhoo  eevviittaarr  nnoo  ppoorrttaa  eenn  lllloocc,,  eellllss  ddee  ttoottaa
mmaanneerraa  ss’’aaddoonneenn  ddeellss  ccaannvviiss  qquuee  eess  pprroodduueeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..  PPeerr  aaqquueessttaa  rraaóó  ééss  iinntteerreessssaanntt
ccoonnvviiddaarr--llooss  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ffuunneerraall,,  ppooddeenn  ffeerr  aallgguunnaa  ccoossaa,,  ppeerr  sseennzziillllaa  qquuee  ssiigguuii,,  lllleeggiirr
aallgguunn  eessccrriitt,,  ffeerr  uunn  ddiibbuuiixx,,  aaccoommppaannyyaarr  aa  aallggúú......  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ssee’’llss  ddóónnaa  ll’’ooppoorrttuunniittaatt
dd’’aaccoommiiaaddaarr--ssee,,  ssee  sseennttiirraann  iimmpplliiccaattss  ii  ppooddrraann  ccoommppaarrttiirr  aammbb  eellss  aallttrreess  eell  sseeuu  ddooll,,  eell  sseeuu  ddoolloorr..
DDee  ttoottss  eellss  rriittuuss  ffuunneerraarriiss,,  eenn  ll’’eettaappaa  ddee  PPrriimmààrriiaa  eell  mmééss  aaddeeqquuaatt  ééss  aassssiissttiirr  aall  ffuunneerraall..  AAnnaarr  aall
cceemmeennttiirrii  eell  ddiiaa  ddee  ll’’eenntteerrrraammeenntt  ppoott  sseerr  ppoocc  aaddiieenntt  ppeerr  uunn  iinnffaanntt  dd’’aaqquueessttaa  eeddaatt..  AArraa  bbéé,,  aall  ccaapp
dd’’uunnss  ddiieess  eess  ppoott  aannaarr  aa  vviissiittaarr  eell  cceemmeennttiirrii,,  eenn  uunn  aammbbiieenntt  ddee  ttrraannqquuiill..lliittaatt,,  ttoott  ffeenntt  uunn  ppaasssseeiigg
ii  ppaarrllaarr  aammbb  eell  nneenn  dd’’aallllòò  qquuee  nneecceessssiittii..

QQuuaann  eellss  nneennss  pprreegguunntteenn  aa  oonn  hhaa  aannaatt  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaa  mmoorr,,  nnoo  ssee  ssaapp  mmaassssaa  qquuèè  ccoonntteessttaarr..
SSee’’llss  ddiiuu  qquuee  ssóónn  eenn  uunnaa  ccaaiixxaa  ddiinnss  uunn  nniinnxxoo??,,  ssee’’llss  ddiiuu  qquuee  hhaa  aannaatt  aall  cceell??  ssee’’llss  ddiiuu  qquuee  ppoottsseerr
ss’’hhaa  rreeeennccaarrnnaatt  eenn  uunn  aallttrree  éésssseerr??  DDee  ffeett,,  eell  mmeennyyss  iimmppoorrttaanntt  ééss  eell  lllloocc,,  aaiixxòò  hhoo  hhaa  ddee  ddeecciiddiirr
ccaaddaa  ffaammíílliiaa  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess  sseevveess  ccrreeeenncceess  oo  ccrriitteerriiss..  PPeerròò  eell  qquuee  ssii  qquuee  ééss  bbààssiicc  ééss  uubbiiccaarr  aa
llaa  ppeerrssoonnaa  mmoorrttaa..  AA  llaa  nnoossttrraa  ccuullttuurraa  ssoovviinntt  eess  ffaa  sseerrvviirr  eell  cceell  ccoomm  aa  lllloocc  oonn  eess  ddiirriiggeeiixx  eell
ddiiffuunntt..

LLlleeggiimm  qquuèè  ppeennssaa  eell  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  cciipprrééss  eess  aallaarrggaaddaa,,  ddee  DDEELLIIBBEESS,,  MM..
((11994488))::  ““EEnnttoonncceess  mmee  ppeerrccaattéé  ddee  qquuee  yyoo  nnoo  hhaavviiaa  oorraaddoo  eenn  mmii  vviiddaa  ppoorr  mmiiss  ppaaddrreess..  NNaaddiiee  mmee
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eennsseeññoo  aa  hhaacceerrlloo  yy  hhaayy  ccoossaass  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  aapprreennddeerrssee  ssoolloo..  ((......))  HHaavviiaa  aacceeppttaaddoo  ddeessddee  uunn
pprriinncciippiioo  ccoonn  llaa  mmaayyoorr  nnaattuurraalliiddaadd  eell  qquuee  uunnooss  sseerreess  nnaazzccaann  ccoonn  ppaaddrreess  yy  oottrrooss  nnoo..
EExxppeerriimmeennttéé  uunn  ddeesseeoo  vveehheemmeennttee  ddee  ssaabbeerr  aallggoo  ddee  eellllooss,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  eenn  qquuèè  lluuggaarr  ddeell  mmuunnddoo
ssee  hhaabbííaann  ccoonnvveerrttiiddoo  ssuuss  hhuueessooss  eenn  bbaarrrroo””..  

22..55..22..  LLaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm

EEllss  eeiixxooss  ttrraannssvveerrssaallss  ssóónn  ttoottss  aaqquueellllss  tteemmeess  qquuee,,  sseennssee  sseerr  ààrreeeess  ccoonnccrreetteess,,  ssóónn  pprreesseennttss  eenn
ttootteess  eelllleess  ii  ddeemmaanneenn  uunn  ttrraaccttaammeenntt  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr..  SSóónn  iimmppoorrttaannttss  ppeerr  aa  llaa  ffoorrmmaacciióó  iinntteeggrraall
ddee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  ppeerrqquuèè  eenn  ggeenneerraall  llaa  bbaassee  ddeellss  eeiixxooss  ttrraannssvveerrssaallss  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  aaccttiittuuddss,,
vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess..

AAqquueessttss  tteemmeess  hhaann  aappaarreegguutt  aa  llaa  nnoossttrraa  ssoocciieettaatt  ii  ppeerr  ppooddeerr  ttrroobbaarr  vviieess  ddee  ssoolluucciióó  aa  ddeetteerrmmiinnaattss
ccoonnfflliicctteess,,  eellss  mmeemmbbrreess  dd’’aaqquueessttaa  ssoocciieettaatt  hhaann  ddee  tteenniirr  uunneess  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aaccttiittuuddss  ii  eellss  eeiixxooss
ttrraannssvveerrssaallss  ppoossssiibbiilliitteenn  eell  ttrreebbaallll  dd’’aaqquueesstteess  aaccttiittuuddss..  SSóónn  tteemmeess  ttrraannssvveerrssaallss::  llaa  ssaalluutt,,  llaa
ddiivveerrssiittaatt  iinntteerrccuullttuurraall,,  eell  mmeeddii  aammbbiieenntt,,  ll’’eedduuccaacciióó  vviiààrriiaa......  ii  ssee’’nn  vvaann  pprrooppoossaanntt  ddee  nnoouuss,,  ccoomm
ll’’eedduuccaacciióó  eemmoocciioonnaall  oo  eell  qquuee  aaqquuíí  eess  pprreesseennttaa,,  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..

EEll  ffeett  qquuee  ssiigguuiinn  tteemmeess  ggeennèèrriiccss,,  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee  nnoo  pprreecciissiinn  dd’’uunnaa  pprrooggrraammaacciióó,,  aammbb  uunnss
oobbjjeeccttiiuuss  ii  uunnss  ccoonnttiinngguuttss  ccoonnccrreettss..  CCaalleenn  uunneess  oorriieennttaacciioonnss  ppeerr  aall  sseeuu  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt..  EEll
PPrroojjeeccttee  EEdduuccaattiiuu  ddee  ccaaddaa  cceennttrree  eellss  hhaa  ddee  ccoonntteemmppllaarr  ii  eell  ccllaauussttrree,,  qquuaann  ddeesseennvvoolluuppii  eell
PPrroojjeeccttee  CCuurrrriiccuullaarr,,  hhaa  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  ccoomm  ttrraaccttaarr--llooss,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuiinnaa  mmeettooddoollooggiiaa  aapplliiccaarràà  ii
qquuiinnaa  oorrggaanniittzzaacciióó  ccaallddrràà  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  lleess  ffiinnaalliittaattss  pprrooppoossaaddeess..  

LLaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eess  ppooddrriiaa  ccoonnssiiddeerraarr  ccoomm  uunn  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  ddeell
ccuurrrrííccuulluumm,,  jjaa  qquuee  ééss  uunn  tteemmaa  qquuee  sseennssee  aajjuussttaarr--ssee  aa  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddee  ccaapp  ààrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt,,
ttéé  iimmppoorrttàànncciiaa  eenn  ll’’eedduuccaacciióó  ddeellss  iinnffaannttss

PPeerr  aapplliiccaarr  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ccoomm  uunn  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm  ééss
nneecceessssaarrii::

--  QQuuee  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  eessttiigguuii  ccoonntteemmppllaaddaa  ddiinnss  eell  PPEECC  ii  eell  PPCCCC..
--  QQuuee  eellss  ppaarreess  ii  mmaarreess  ddeellss  aalluummnneess  eessttiigguuiinn  iinnffoorrmmaattss  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  qquuee  ss’’hhaa  pprrooppoossaatt
ll’’eessccoollaa  ssoobbrree  aaqquueesstt  tteemmaa..
--  QQuuee  ttoottaa  llaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa  eess  ccoommpprroommeettii  aa  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  eell  pprroojjeeccttee..

PPeerr  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  PPEECC  ssiigguuii  ffuunncciioonnaall,,  ééss  aa  ddiirr,,  ppeerr  aa  qquuee  ttiinngguuii  rreeppeerrccuussssiioonnss  rreeaallss  ii
ttaannggiibblleess  eenn  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddeell  cceennttrree,,  ééss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  hhii  hhaaggii  ccoonneeiixxeemmeenntt,,
mmoottiivvaacciióó,,  ccoommpprroommííss,,  rreeccuurrssooss,,  eettcc..  ppeerr  ppaarrtt  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa  SSii  nnoo  hhii  hhaa  ttoott  aaiixxòò,,  eell
PPEECC  ééss  sseennzziillllaammeenntt  uunn  ddooccuummeenntt  eessccrriitt  ii  pprroouu..  AA  llaa  vveeggaaddaa,,  eell  PPEECC  ss’’hhaa  dd’’aannaarr  rreevviissaanntt
ppeerriiòòddiiccaammeenntt,,  ppeerr  aaccttuuaalliittzzaarr--lloo  ii  ddoonnaarr  ccoohheerrèènncciiaa  aa  llaa  ttaassccaa  eedduuccaattiivvaa..

SSii  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  eessttàà  ccoonntteemmppllaaddaa  aall  PPEECC,,  aaqquueessttaa  hhaa  ddee  sseerr  aassssuummiiddaa
ppeerr  ttoott  eell  ccooll··lleeccttiiuu  aa  qquuii  vvaa  ddiirriiggiiddaa..  PPeerr  bbuussccaarr  lleess  ffoorrmmeess  dd’’aapplliiccaacciióó  dd’’aaqquueessttaa  ppeeddaaggooggiiaa  ccaall
uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  ttootteess  lleess  ppeerrssoonneess  iimmpplliiccaaddeess,,  ppeerr  eevviittaarr  iinntteerrpprreettaacciioonnss  ddiivveerrsseess  ii
dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ttrreebbaallllaarr  eenn  uunnaa  mmaatteeiixxaa  llíínniiaa..

EEllss  ppaarreess  ii  mmaarreess  hhaann  dd’’eessttaarr  iinnffoorrmmaattss  dd’’aaqquueessttaa  ttaassccaa  iigguuaall  qquuee  hhoo  eessttaann  dd’’aallttrreess..  EEll  PPEECC
hhaa  dd’’eessttaarr  aapprroovvaatt  ppeell  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr,,  oonn  ttaammbbéé  hhii  hhaa  rreepprreesseennttaattss  eellss  ppaarreess  ii  mmaarreess  ddee
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ll’’eessccoollaa..  PPeerr  ttaanntt,,  lleess  ffaammíílliieess  ttaammbbéé  eessttaann  iimmpplliiccaaddeess  eenn  aaqquueessttaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa
mmoorrtt..  AArraa  bbéé,,  ddaavvaanntt  ddee  lleess  ppoorrss,,  iinnsseegguurreettaattss  ii  dduubbtteess  qquuee  llaa  mmoorrtt  ggeenneerraa,,  ééss  bbààssiicc  ccllaarriiffiiccaarr  aa
lleess  ffaammíílliieess  qquuiinn  ttiippuuss  ddee  ttaassccaa  eess  dduurràà  aa  tteerrmmee..  SSoovviinntt  eellss  ppaarreess  ii  mmaarreess  qquuee  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  ddeellss
CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  eessttaann  aassssaabbeennttaattss  ddeell  ccoonnttiinngguutt  ddeell  PPEECC,,  ppeerròò  llaa  rreessttaa  ddee  ffaammíílliieess  nnoo  eell
ccoonneeiixxeenn  bbéé..  ÉÉss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ddoonnccss  iinnffoorrmmaarr--llooss,,  ppeerr  eevviittaarr  mmaallss  eenntteessooss  oo  ddeessaaccoorrddss..  EEnn  uunn
tteemmaa  ttaann  ddeelliiccaatt  ccoomm  eellss  qquuee  eennss  ooccuuppaa,,  qquuaannttaa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  ttiinngguuiinn  lleess  ffaammíílliieess,,  mmééss
ccoonnffiiaannççaa  ppoossaarraann  eenn  llaa  ttaassccaa  ddeellss  eedduuccaaddoorrss  ii  mmééss  ccooll··llaabboorraarraann  aa  ttiirraarr--llaa  eennddaavvaanntt..

LLaa  rreeuunniióó  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddee  pprriinncciippii  ddee  ccuurrss  ppoott  sseerr  uunn  bboonn  mmoommeenntt  ppeerr  aa  qquuee  eell  ttuuttoorr  eexxpplliiqquuii  eellss
oobbjjeeccttiiuuss  ddee  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  ddeemmaannaarr  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddee  lleess  ffaammíílliieess..
PPaarreess  ii  mmaarreess  ppooddrraann  eexxpprreessssaarr  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó  ii  ccllaarriiffiiccaarr  ttoottss  eellss  dduubbtteess..  EEss  ppoott  ooffeerriirr  llaa
ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ffeerr  uunnaa  xxeerrrraaddaa  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  eenn  uunnaa  aallttrree  mmoommeenntt  ddeell  ccuurrss..

TTaammbbéé  ccaall  ccoonnssiiddeerraarr  aallgguunnss  aassppeecctteess  oorrggaanniittzzaattiiuuss  aa  ll’’hhoorraa  dd’’iinnttrroodduuiirr  eell  tteemmaa  aa  ll’’eessccoollaa..
LLeess  nneecceessssiittaattss  oorrggaanniittzzaattiivveess  ddee  ccaaddaa  cceennttrree  aaccoossttuummeenn  aa  sseerr  ddiiffeerreennttss,,  ppeerr  aaiixxòò  eess  ffaa  ddiiffíícciill
ggeenneerraalliittzzaarr  pprrooppoosstteess,,  ppeerròò  ccaall  aapplliiccaarr  ccrriitteerriiss  qquuee  ppootteenncciiïïnn  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddee  cciiccllee..  

PPeerr  iinniicciiaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall,,  uunnaa
ppoossssiibbiilliittaatt  sseerriiaa  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunnaa  ccoommiissssiióó  ddee  ttrreebbaallll  qquuee  ffeess  uunnaa  pprrooppoossttaa  ccoonnccrreettaa  ppeerr  aapplliiccaarr
aa  lleess  aauulleess..  EEll  pprrooccééss  aa  sseegguuiirr  ppooddrrííaa  sseerr  eell  sseeggüüeenntt::

--  CCrreeaarr  llaa  ccoommiissssiióó,,  ffoorrmmaaddaa  ppeerr  uunn  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ccaaddaa  cciiccllee  ii  eell  ccaapp  dd’’eessttuuddiiss  ddeell  cceennttrree..  
--  LLaa  ccoommiissssiióó  pprreesseennttaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  ccoonnccrreettaa  ddee  ttrreebbaallll..  EEnn  aaqquueessttaa  pprrooppoossttaa  llaa  ccoommiissssiióó  hhaa  ddee
rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  mmaanneerraa  ddee  ttiirraarr  eennddaavvaanntt  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ii  ccoonnttiinngguuttss  qquuee  ss’’hhaann  pprrooppoossaatt  eenn
eell  PPEECC  ii  ttaammbbéé  hhaa  ddee  ppeennssaarr  eenn  eellss  ddiiffeerreennttss  mmooddeellss  oorrggaanniittzzaattiiuuss  dd’’aalluummnneess,,  mmeessttrreess,,  tteemmppss,,
eessppaaiiss,,  mmaatteerriiaallss......  ii    ttoott  hhaa  ddee  sseerr  ccoohheerreenntt  aammbb  eell  PPrroojjeeccttee  CCuurrrriiccuullaarr  ddeell  cceennttrree..
--  LLaa  pprrooppoossttaa  eess  pprreesseennttaa  aall  ccllaauussttrree..  
--  LL’’eeqquuiipp  ddee  cciiccllee  ffaa  uunnaa  lllleeggiiddaa  aaccuurraaddaa  ddee  llaa  pprrooppoossttaa  ii  pprreesseennttaa  lleess  eessmmeenneess  ppeerrttiinneennttss  aa
ttrraavvééss  ddeell  sseeuu  rreepprreesseennttaanntt..
--  LLaa  ccoommiissssiióó  ffaa  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  nneecceessssààrriieess  sseegguuiinntt  lleess  pprrooppoosstteess  ddeellss  mmeessttrreess..
--  FFiinnaallmmeenntt,,  eell  pprroojjeeccttee  eess  ttoorrnnaa  aa  pprreesseennttaarr  aall  ccllaauussttrree  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  aapprroovvaacciióó..

UUnnaa  vveeggaaddaa  eess  ttiirraa  eennddaavvaanntt  llaa  pprrooppoossttaa,,  ccaall  aannaarr--llaa  rreevviissaanntt,,  ééss  aa  ddiirr,,  aannaarr  ffeenntt  uunnaa  aavvaalluuaacciióó
ccoonnttiinnuuaaddaa  ii    mmooddiiffiiccaarr  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccaallgguuii  aajjuussttaarr..  DDeesspprrééss,,  ééss  nneecceessssaarrii  ffeerr--nnee  uunnaa
aavvaalluuaacciióó  ffiinnaall  ppeerr  ppooddeerr  mmiilllloorraarr  ttoott  eell  pprrooccééss  dd’’aapplliiccaacciióó..

LLeess  pprrooppoosstteess  ddiiddààccttiiqquueess  qquuee  ss’’eexxpplliiqquueenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó  ppooddeenn  sseerrvviirr  ccoomm  aa  mmooddeell  ppeerr
eellaabboorraarr  eell  pprroojjeeccttee    pprrooppii  ddee  ccaaddaa  cceennttrree..
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22..66..  PPRROOPPOOSSTTEESS  DDIIDDÀÀCCTTIIQQUUEESS  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ
PPRRIIMMÀÀRRIIAA
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22..66..  PPRROOPPOOSSTTEESS  DDIIDDÀÀCCTTIIQQUUEESS  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ
PPRRIIMMÀÀRRIIAA

AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  eess  pprreesseenntteenn  lleess  pprrooppoosstteess  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa,,  qquuee  eess
ccoonnccrreetteenn  eenn  uunn  sseegguuiitt  dd’’UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ppeerr  aa  ccaaddaa  cciiccllee  dd’’aaqquueessttaa  eettaappaa  eedduuccaattiivvaa..

AAbbaannss  ddee  pprreesseennttaarr  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  eess  ddeeffiinniirràà  qquuèè  ss’’eennttéénn  ppeerr::
--  OObbjjeeccttiiuuss
--  CCoonnttiinngguuttss
--  UUnniittaatt  DDiiddààccttiiccaa  oo  UUnniittaatt  ddee  PPrrooggrraammaacciióó
--  AAccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee
--  AAvvaalluuaacciióó

OObbjjeeccttiiuuss::  ssóónn  lleess  mmeetteess  ccaapp  aa  lleess  qquuaallss  eess  tteennddeeiixx..  SSee’’nn  ddiissttiinnggeeiixxeenn  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss,,  qquuee  vvaann
ddeess  ddeellss  mmééss  ggeenneerraallss,,  oo  iinntteenncciioonnss  eedduuccaattiivveess,,  ffiinnss  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddiiddààccttiiccss  qquuee  eess  ccoonnccrreetteenn  eenn
llaa  pprrààccttiiccaa  ddoocceenntt..  EEllss  oobbjjeeccttiiuuss  qquuee  eess  ttrroobbeenn  uunnaa  mmiiccaa  mmééss  eennddaavvaanntt  eess  rreeffeerreeiixxeenn  aallss
oobbjjeeccttiiuuss  ddiiddààccttiiccss  qquuee  eexxpplliicciitteenn  eell  ggrraauu  ii  ttiippuuss  dd’’aapprreenneennttaattggee  qquuee  hhaauurraann  dd’’aassssoolliirr  eellss
aalluummnneess  rreessppeeccttee  eellss  ccoonnttiinngguuttss..

CCoonnttiinngguuttss::  ss’’eennttéénn  ppeerr  ccoonnttiinngguuttss  eell  ccoonnjjuunntt  ddee  ffoorrmmeess  ccuullttuurraallss  ii  ddee  ssaabbeerrss  ssoocciiaallmmeenntt
rreelllleevvaannttss,,  sseelleecccciioonnaattss  ppeerr  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  dd’’uunnaa  ààrreeaa  eenn  ffuunncciióó  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  ggeenneerraallss  dd’’aaqquueessttaa..
EEss  ccllaassssiiffiiqquueenn  eenn  ttrreess  ggrraannss  ttiippoollooggiieess::  ccoonnttiinngguuttss  ccoonncceeppttuuaallss,,  ccoonnttiinngguuttss  pprroocceeddiimmeennttaallss  ii
ccoonnttiinngguuttss  aaccttiittuuddiinnaallss..

--  EEllss  ccoonnttiinngguuttss  ccoonncceeppttuuaallss  ddeessiiggnneenn  ccoonnjjuunnttss  ddee  ffeettss,,  oobbjjeecctteess  oo  ssíímmbboollss  qquuee  
tteenneenn  cceerrtteess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ccoommuunneess..  
--  EEllss  ccoonnttiinngguuttss  pprroocceeddiimmeennttaallss  ssóónn  eell  ccoonnjjuunntt  dd’’aacccciioonnss  oorrddeennaaddeess  ii  oorriieennttaaddeess
ccaapp  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  dd’’uunnaa  ffiinnaalliittaatt..  CCoommpprreenneenn  lleess  hhaabbiilliittaattss,,  eessttrraattèèggiieess  oo  
aacccciioonnss  qquuee  ffaacciilliitteenn  llaa  rreessoolluucciióó  ddee  pprroobblleemmeess..
--  EEllss  ccoonnttiinngguuttss  aaccttiittuuddiinnaallss  ssóónn  eell  ccoonnjjuunntt  ddee  vvaalloorrss  oo  pprriinncciippiiss  qquuee  
pprreessiiddeeiixxeenn  ttoott  ccoommppoorrttaammeenntt..

EEnn  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  qquuee  eess  pprreesseenntteenn  mmééss  eennddaavvaanntt,,  eellss  ccoonnttiinngguuttss  qquuee  mmééss  eess
ttrreebbaalllleenn  ssóónn  eellss  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess..  PPeerr  aaiixxòò  ééss  bbààssiicc  ddiiffeerreenncciiaarr
qquuèè  ss’’eennttéénn  ppeerr  ccaaddaa  uunn  dd’’aaqquueessttss  ccoonnttiinngguuttss..

SSeeggoonnss  ccoomm  hhoo  eenntteenneenn  CCAASSSSAANNYY,,  LLUUNNAA  ii  SSAANNZZ  ((11999933)),,  bboonnss  ccoonneeiixxeeddoorrss  ddee  llaa  ddiiddààccttiiccaa
ddee  llaa  lllleenngguuaa,,  eellss  vvaalloorrss  ssóónn  uunn  ccoonncceeppttee  aabbssttrraaccttee  ddee  mmooddeellss  ii  iiddeeaallss,,  qquuee  ttéé  ccoommppoonneennttss
ccoonnsscciieennttss  ii  iinnccoonnsscciieennttss..  PPooddeenn  ccaannvviiaarr  sseeggoonnss  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  hhiissttòòrriiqquueess,,  ssoocciiaallss  oo
ccuullttuurraallss..  SSóónn  vvaalloorrss::  llaa  ppaauu,,  llaa  jjuussttíícciiaa,,  llaa  ffeelliicciittaatt,,  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  ll’’aammiissttaatt......

EEllss  vvaalloorrss,,  ddeetteerrmmiinneenn  lleess  aaccttiittuuddss,,  qquuee  ssóónn  uunnaa  pprreeddiissppoossiicciióó  aa  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  aaccttuuaacciióó  eenn
ssiittuuaacciioonnss  ii  ccoonntteexxttooss  ccoonnccrreettss..  IInntteerrvveenneenn  eenn  lleess  aaccttiittuuddss  ffaaccttoorrss  iiddeeoollòòggiiccss  ((vvaalloorrss)),,
eemmoocciioonnaallss  ii  ccooggnniittiiuuss  ii  eess  vvaann  ccoonnffiigguurraanntt  aall  llllaarrgg  ddee  lleess  eexxppeerriièènncciieess  iinnddiivviidduuaallss..  EEssttaann
ssoottmmeesseess  aa  ccaannvviiss  qquuee  ppooddeenn  sseerr  pprroovvooccaattss  ppeerr  ddiiffeerreennttss  ffaaccttoorrss::  llaa  iinnffoorrmmaacciióó,,  llaa  iinntteeggrraacciióó  eenn
uunn  ggrruupp,,  llaa  iinnfflluuèènncciiaa  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa......EEllss  ccaannvviiss  dd’’aaccttiittuuddss  eess  ttrraadduueeiixxeenn  eenn  ccaannvviiss  ddee
ccoonndduuccttaa..

AAiixxíí  ccoomm  eellss  vvaalloorrss  ssóónn  aabbssttrraacctteess,,  lleess  aaccttiittuuddss  tteenneenn  mmaanniiffeessttaacciioonnss  oobbsseerrvvaabblleess::
ccoommppoorrttaammeennttss,,  hhààbbiittss,,  pprreessaa  ddee  ddeecciissiioonnss......  ééss  aa  ddiirr,,  nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa..
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LLeess  nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa  ssóónn  ffoorrmmeess  ddee  ccoommppoorrttaammeenntt,,  ddiissppoossiicciioonnss  ppeerr  aaccttuuaarr  dd’’uunnaa  mmaanneerraa
oo  dd’’uunnaa  aallttrraa  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióó  ccoonnccrreettaa..  QQuuaallsseevvooll  ssoocciieettaatt,,  ppeell  ffeett  ddee  sseerr--hhoo,,  ttéé  uunnaa  ssèèrriiee  ddee
nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa  ssoocciiaallss,,  qquuee  ssóónn  ccoonnvveenncciioonnaallss  ii  eexxtteerrnneess  aa  ll’’iinnddiivviidduu,,  qquuee  oorriieenntteenn  eell
ccoommppoorrttaammeenntt  ddeellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess..  AArraa  bbéé  ttaammbbéé  hhii  hhaa  nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa  iinnddiivviidduuaallss,,  qquuee  nnoo
ssóónn  ddee  pprroocceeddèènncciiaa  eexxtteerrnnaa,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuee  nnoo  eessttaann  ddeetteerrmmiinnaaddeess  ppeerr  uunnaa  lllleeii  oo  uunn  ccoossttuumm..

UUnniittaatt  ddiiddààccttiiccaa  oo  uunniittaatt  ddee  pprrooggrraammaacciióó::  uunniittaatt  ddee  ttrreebbaallll  ddee  dduurraaddaa  tteemmppoorraall  fflleexxiibbllee,,  qquuee
eess  ppoott  rreeffeerriirr  aa  uunnaa  ssoollaa  ààrreeaa  ccuurrrriiccuullaarr,,  aa  ààrreeeess  gglloobbaalliittzzaaddeess  oo  aammbb  rreellaacciióó  iinntteerrddiisscciipplliinnààrriiaa,,  oo
bbéé  aa  aassppeecctteess  ccoonnccrreettss  dd’’uunnaa  ààrreeaa  qquuee  hhaaggiinn  ddee  sseerr  ssiisstteemmaattiittzzaattss  ii  oorrddeennaattss  eenn  eell  tteemmppss,,  eenn
ffuunncciióó  ddee  lleess  nneecceessssiittaattss  ddeellss  aalluummnneess..  EEnn  llaa  uunniittaatt  ddiiddààccttiiccaa  oo  ddee  pprrooggrraammaacciióó  eess  pprreecciisseenn  eell
ccoonnjjuunntt  dd’’oobbjjeeccttiiuuss  ddiiddààccttiiccss,,  bbllooccss  eelleemmeennttaallss  ddee  ccoonnttiinngguuttss  ii  aaccttiivviittaattss  dd’’aapprreenneennttaattggee  ii
aavvaalluuaacciióó..

AAccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee::  ssóónn  lleess  eessttrraattèèggiieess  qquuee  eell  mmeessttrree  pprrooppoossaa  ppeerr  ttaall
qquuee  ll’’aalluummnnaatt  ppuugguuii  aassssoolliirr  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddiiddààccttiiccss  eessppeerraattss..  

AAvvaalluuaacciióó::  ééss  eell  ccoonnjjuunntt  ddee  ttaassqquueess  qquuee  ppeerrmmeetteenn  ssaabbeerr  ccoomm  eess  ddeesseennvvoolluuppaa  eell  pprrooccééss
dd’’aapprreenneennttaattggee  ddeellss  aalluummnneess  ii  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ppooddeerr  aajjuussttaarr  lleess  eessttrraattèèggiieess  ppeeddaaggòòggiiqquueess  aa
lleess  sseevveess  nneecceessssiittaattss..  LL’’aavvaalluuaacciióó  ttéé  dduueess  ffuunncciioonnss::  aaddeeqquuaarr  ll’’aajjuutt  ppeeddaaggòòggiicc  aallss  aalluummnneess  ii
vvaalloorraarr  ffiinnss  aa  qquuiinn  ppuunntt  ss’’hhaann  aaccoonnsseegguuiitt  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddeell  pprroojjeeccttee..

CCaaddaa  UUnniittaatt  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ttéé  eellss  sseeuuss  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ii  ccoonnttiinngguuttss..  CCaaddaa  uunnaa  dd’’eelllleess  ppaarrtteeiixx  ddee
llaa  lleeccttuurraa  dd’’uunn  ccoonnttee,,  uunn  lllliibbrree,,  uunn  ppooeemmaa,,  uunnaa  ccaannççóó  oo  uunnaa  ppeell··llííccuullaa..  AA  ppaarrttiirr  dd’’aaqquuíí,,  eess
pprrooppoosseenn  uunn  sseegguuiitt  dd’’aaccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee  ppeerr  ttrreebbaallllaarr  eell  tteexxtt  oo  eell  ccoonnttiinngguutt
ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa..  HHii  hhaa  aaccttiivviittaattss  ppeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  aa  ll’’aauullaa  ii  aallttrreess  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa..  AAqquueesstteess  úúllttiimmeess
eennss  ppooddeenn  aajjuuddaarr  aa  aapprrooffuunnddiirr  oo  ccllaarriiffiiccaarr  aallgguunnss  aassppeecctteess  qquuee  ppllaanntteejjaa  llaa  lleeccttuurraa  oo  llaa
ppeell··llííccuullaa..  AAbbaannss  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  pprròòppiiaammeenntt  ddiitteess,,  eess  ffaann  uunn  sseegguuiitt  ddee  rreeccoommaannaacciioonnss
ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  oorriieennttaarr  aall  mmeessttrree  aa  ll’’hhoorraa  ddee  dduurr--lleess  aa  tteerrmmee..  LLaa  mmaajjoorriiaa  ddee  ccoonnttiinngguuttss
pprrooppoossaattss  eenn  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess,,
uuttiilliittzzaanntt  pprriinncciippaallmmeenntt  rreeccuurrssooss  ddee  ll’’ààrreeaa  ddee  lllleenngguuaa,,  ééss  aa  ddiirr  tteexxttooss..  AA  ppaarrttiirr  ddeellss  eessccrriittss,,  lleess
aaccttiivviittaattss  ssóónn  bbààssiiccaammeenntt  ddee  ccoommpprreennssiióó  ii  eexxpprreessssiióó  eessccrriittaa  ppeerr  ttrreebbaallllaarr  eellss  ccoonnttiinngguuttss
QQuuaann  aa  llaa  tteemmppoorraalliittzzaacciióó  ddee  lleess  uunniittaattss,,  eenn  ccaapp  ccaass  ss’’hhaa  ddoonnaatt  uunn  tteemmppss  oorriieennttaattiiuu..  LLaa  rraaóó  ééss
qquuee  llaa  dduurraaddaa  ddee  ccaaddaa  UUnniittaatt  eessttàà  eenn  ffuunncciióó  ddee  mmoolltteess  vvaarriiaabblleess  ii  ccaaddaa  ttuuttoorr  ddeecciiddiirràà  qquuaann
tteemmppss  vvooll  oo  ppoott  ddeeddiiccaarr  aa  llaa  UUnniittaatt..  NN’’hhii  hhaa  qquuee  ssóónn  mmoolltt  sseennzziilllleess  ii  eess  ppooddrriieenn  aaggrreeggaarr  aa
aallttrreess..  NN’’hhii  hhaa  aallgguunneess  qquuee  ssóónn  mmééss  llllaarrgguueess  ii  ccoommpplleexxeess,,  mmééss  eellaabboorraaddeess  ii  eenn  pprriinncciippii  llaa
dduurraaddaa  hhaauurriiaa  ddee  sseerr  mmééss  llllaarrggaa..  AAiixxíí  ddoonnccss,,  llaa  tteemmppoorraalliittzzaacciióó  eessttàà  eenn  ffuunncciióó  ddeellss  ccrriitteerriiss  ddeellss
ttuuttoorr..

UUnn  vveeggaaddaa  pprreesseennttaaddeess  ttootteess  lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ddeell  cciiccllee,,  aammbb  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss
dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee  ccoorrrreessppoonneennttss,,  eess  ddoonneenn  uunneess  oorriieennttaacciioonnss  ppeerr  aa  lleess  aaccttiivviittaattss
dd’’aavvaalluuaacciióó..  EEnn  pprriinncciippii,,  ccaaddaa  UUnniittaatt  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  hhaauurriiaa  ddee  tteenniirr  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss
dd’’aavvaalluuaacciióó..  AArraa  bbéé,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  ccoomm  qquuee  ssóónn  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  ccuurrtteess,,  eess  ffaa  uunnaa
pprrooppoossttaa  ggeennèèrriiccaa  ppeerr  ll’’aavvaalluuaacciióó..  EEss  ddoonneenn  uunnaa  ssèèrriiee  ddee  ppaauutteess  aa  sseegguuiirr  qquuee  eess  ppooddeenn  aapplliiccaarr  aa
lleess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  qquuee  ss’’hhaaggiinn  eessccoolllliitt..
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22..66..11..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE      
CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA
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22..66..11..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  CCIICCLLEE
IINNIICCIIAALL  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11::  GGEENNTT

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22::  LL’’EENNTTEERRRRAAMMEENNTT

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33::  LLAA  TTAARRDDOORR  DDEE  FFRREEDDDDYY,,  LLAA  FFUULLLLAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44::  LL’’ÀÀVVIIAA  DDEE  DDAALLTT,,  LL’’ÀÀVVIIAA  DDEE  BBAAIIXX

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55::  JJOO  SSEEMMPPRREE  TT’’EESSTTIIMMAARRÉÉ

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66::  LL’’AARRMMAARRII  DDEE  LL’’ÀÀVVIIAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77::  EELL  CCEELL  DDEELL  CCIIGGNNEE

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  88::  EESSTTIIRRAARR  LLAA  PPOOTTAA  OO  CCOOMM  EENNVVEELLLLIIMM

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  99::  BBAALLTTOO



4411

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11

SSPPIIEERR,,  PP..  ((11998877))::  GGeenntt..  BBaarrcceelloonnaa..  LLuummeenn

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess,,  lleess  iiddeeeess  ii  iinntteerrvveenncciioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  AAddqquuiirriirr  ll’’hhààbbiitt  ddee  ddiissccuuttiirr  ii  ddeebbaattrree  eenn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  ii  mmaanntteenniirr  uunnaa  aaccttiittuudd  ddee  rreessppeeccttee  ii
ddee  ccoommpprreennssiióó  eennvveerrss  lleess  aallttrreess  ppeerrssoonneess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  CCoommppaarraarr  ddiivveerrsseess  eexxppeerriièènncciieess  vviissccuuddeess..
--  IIddeennttiiffiiccaarr  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummàà..
--  SSaabbeerr  ii  aacccceeppttaarr  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  ppooddeenn  tteenniirr  ddiiffeerreennttss  ccrreeeenncceess  rreelliiggiioosseess  oo  nnii  tteenniirr--nnee..
--  MMoossttrraarr  ttoolleerràànncciiaa  eennvveerrss  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniioonnss..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  llèèxxiicc

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt::  ppoobblleess,,  cciiuuttaattss,,  cceemmeennttiirriiss......
--  CCoossttuummss,,  ffeesstteess,,  rreeffrraannyyss......  rreellaacciioonnaattss  aammbb  lleess  ttrraaddiicciioonnss  llooccaallss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  uuttiilliittzzaarr  aaddeeqquuaaddaammeenntt  eell  lllleenngguuaattggee  oorraall..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt....
--  TTeenniirr  ccoonneeiixxeemmeenntt  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  ssóónn  lllliiuurreess  ddee  tteenniirr  ddiiffeerreennttss  ooppcciioonnss  rreelliiggiioosseess  oo  nnoo
rreelliiggiioosseess..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

SSPPIIEERR,,  PP..  ((11998877))::  GGeenntt..  BBaarrcceelloonnaa..  LLuummeenn

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
AAqquueesstt  lllliibbrree  ddóónnaa  aa  ccoonnèèiixxeerr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  hhii  hhaa  aall  mmóónn..  CCaaddaa  uunn  ddee  nnoossaallttrreess
ééss  ddiiffeerreenntt  ddee  ttoottss  eellss  aallttrreess,,  ééss  uunnaa  iinnddiivviidduuaalliittaatt..  EEnnsseennyyaa  ddiivveerrssooss  ccaarrààcctteerrss  ffííssiiccss,,  ccoossttuummss
ddiiffeerreennttss,,  jjooccss  ddee  ttoottaa  mmeennaa,,  cceelleebbrraacciioonnss  ddee  ttoott  ttiippuuss......  CCaapp  aall  ffiinnaall  ddeell  lllliibbrree,,  hhii  hhaa  uunnaa  ffrraassee
qquuee  ddiiuu::  ““II  aall  ccaappddeevvaallll  ttoottss  eennss  hheemm  ddee  mmoorriirr””  aammbb  llaa  iill··lluussttrraacciióó  dd’’uunn  cceemmeennttiirrii..  AA
ccoonnttiinnuuaacciióó  eess  ffaa  uunnaa  rreeffeerrèènncciiaa  aall  ffeett  ddee  ppeerrdduurraarr  eenn  eell  rreeccoorrdd  ddeellss  aallttrreess,,  ttoott  ddiieenntt::  ““AAllgguunnss
ddee  nnoossaallttrreess  sseerraann  rreeccoorrddaattss  mmoolltt  ddee  tteemmppss  ddeesspprrééss  ddee  mmoorrttss,,  ii  ddee  mmaanneerreess  bbeenn  ddiiffeerreennttss””..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueesstt  lllliibbrree  pprreesseennttaa  llaa  ddiivveerrssiittaatt  ddee  llaa  hhuummaanniittaatt  eenn  mmoollttss  aassppeecctteess::  llaa  ffiissoonnoommiiaa,,  eell  ccoolloorr  ddee
llaa  ppeellll,,  eellss  ccoossttuummss,,  lleess  vviivveennddeess......  ii  ttrroobbaa  uunn  ppuunntt  eenn  ccoommúú  aa  ttoottss  eellss  hhoommeess  ii  ddoonneess::  llaa  mmoorrtt..
TTaammbbéé  aappaarreeiixx  llaa  iiddeeaa  ddee  vviiuurree  eenn  eell  rreeccoorrdd  ddeellss  aallttrreess  ddeesspprrééss  ddee  mmoorriirr..  EEll  mmeessttrree  ppoott
aapprrooffiittaarr  eell  lllliibbrree  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  ggeennèèrriiccaa,,  ééss  uunnaa  bboonnaa  eeiinnaa  ppeerr  iinnttrroodduuiirr  eell
tteemmaa..  

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

ÉÉss  uunnaa  aaccttiivviittaatt  ccooll··lleeccttiivvaa,,  ddee  lllleenngguuaattggee  oorraall,,  oonn  ccaall  qquuee  hhii  hhaaggii  uunn  mmooddeerraaddoorr..  EEss  ttrraaccttaa  ddee
ppootteenncciiaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  ttoottss  eellss  aalluummnneess  ii  qquuee  hhii  hhaaggii  uunn  rreessppeeccttee  ppeell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauullaa..  ÉÉss
ccoonnvveenniieenntt  qquuee  eell  mmooddeerraaddoorr  ssiigguuii  uunn  nneenn  ddee  llaa  ccllaassssee..  AAmmbb  aalluummnneess  ddee  11rr  ddee  PPrriimmààrriiaa  ppoott  sseerr
mmééss  ccoommpplleexx  eexxeerrcciirr  ddee  mmooddeerraaddoorr,,  ppeerròò  aammbb  eellss  ddee  22nn  eess  ppoott  ffààcciillmmeenntt..  

EEss  ppoott  eenncceettaarr  llaa  ccoonnvveerrssaa  ttoott  ppllaanntteejjaanntt  llaa  qqüüeessttiióó  sseeggüüeenntt::

--  EEnnccaarraa  qquuee  ttoottss  eennss  hheemm  ddee  mmoorriirr,,  ppeennsseeuu  qquuee  vvaall  llaa  ppeennaa  vviiuurree??

EEll  lllliibbrree  eennss  pprreesseennttaa  uunn  sseegguuiitt  ddee  ssiittuuaacciioonnss  aa  ppaarrttiirr  ddee  lleess  qquuaallss  eess  ppoott  rreefflleexxiioonnaarr  ppeerr  aarrrriibbaarr
aa  llaa  ccoonncclluussiióó  qquuee,,  eennccaarraa  qquuee  hheemm  ddee  mmoorriirr,,  llaa  vviiddaa  ttéé  mmoolltteess  ccoosseess  bboonneess..  EEnn  eell  tteexxtt  ii  lleess
iill··lluussttrraacciioonnss  eenn  qquueeddeenn  eevviiddeenncciiaaddeess  uunneess  qquuaanntteess::

--  LLaa  ddiivveerrssiittaatt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess..
--  EEllss  ddiiffeerreennttss  ccoossttuummss..
--  LLaa  rriiqquueessaa  ddeellss  ppaaiissaattggeess..
--  LLeess  ffoorrmmeess  ddee  ddiivveerrttiirr--nnooss..
--  LLaa  ccoommpplleexxiittaatt  ddee  lleess  lllleennggüüeess..

UUnn  aallttrree  aassppeeccttee  rreellaacciioonnaatt  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  ééss  eell  ddee  rreeccoorrddaarr  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  jjaa  nnoo  hhii  ssóónn..  HHii  hhaa
ppeerrssoonneess  qquuee  ssóónn  mmoolltt  ccoonneegguuddeess,,  ssóónn  ppooppuullaarrss  ii  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  mmoorriirr--ssee  hhii  hhaa  mmoollttaa  ggeenntt
qquuee  ppeennssaa  eenn  eelllleess..  AAllttrreess,,  nnoo  ssóónn  ccèèlleebbrreess,,  ssóónn  ccoonneegguuddeess  eenn  uunn  cceerrccllee  mmééss  íínnttiimm,,  ii  ssóónn
rreeccoorrddaaddeess  ppeerr  llaa  ffaammíílliiaa  ii  eellss  aammiiccss..  EEss  ppoott  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee
rreeccoorrddaarr  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eessttiimmeemm  qquuaann  aaqquueesstteess  jjaa  nnoo  hhii  ssóónn..
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QQuuèè  ppooddeemm  ffeerr  ppeerr  rreeccoorrddaarr  aa  aallggúú??
--  PPeennssaarr  qquuèè  hhaavvííeemm  ffeett  aammbb  aaqquueellllaa  ppeerrssoonnaa..
--  QQuuiinneess  bboonneess  eessttoonneess  hhaavvííeemm  ccoommppaarrttiitt  pplleeggaattss..
--  PPeennssaarr  ccoomm  eerraa  ii  qquuèè  eennss  aaggrraaddaavvaa  mmééss  dd’’eellllaa..
--  ......
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22

CCAAPPDDEEVVIILLAA,,  RR..  ii  GGAAUUDDRRAATT,,  MM..AA..  ((11998877))::  LL’’eenntteerrrraammeenntt..    BBaarrcceelloonnaa..  LLaa  GGaalleerraa..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess,,  lleess  iiddeeeess  ii  iinntteerrvveenncciioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  bbrreeuuss
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  IInntteerreessssaarr--ssee  ppeerr  ddiiaallooggaarr  ssoobbrree  ffeettss  qquuoottiiddiiaannss..
--  CCooll··llaabboorraarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccoonnvveerrsseess  ii  ddiiààlleeggss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  RReeccoolllliirr  ddaaddeess  ssoobbrree  rreeccoorrddss  ppeerrssoonnaallss  rreeffeerriittss  aa  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
--  IIddeennttiiffiiccaarr  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummàà..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AApprreennddrree  lleess  ccaannççoonnss  ddee  mmeemmòòrriiaa..
--  CCaannttaarr  ccaannççoonnss..
--  RReessppeeccttaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu..
--  EEssccoollttaarr  mmúússiiccaa  eenn  ddiirreeccttee  ii  eennrreeggiissttrraaddaa..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  llèèxxiicc
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss  bbrreeuuss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  MMeemmoorriittzzaacciióó  ddee  ccaannççoonnss..
--  AAuuddiicciioonnss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt::  ppoobblleess,,  cciiuuttaattss,,  cceemmeennttiirriiss......
--  CCoossttuummss,,  ffeesstteess,,  rreeffrraannyyss......  rreellaacciioonnaattss  aammbb  lleess  ttrraaddiicciioonnss  llooccaallss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoorrrreeccttaa..
--  IInntteerrèèss  ppeell  jjoocc  lliinnggüüííssttiicc..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  aa  ll’’eexxpprreessssiióó  vveerrbbaall  pprreecciissaa  ddee  lleess  oobbsseerrvvaacciioonnss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciióó  aatteennttaa..
--  AAtteenncciióó,,  iinntteerrèèss,,  ppaarrttiicciippaacciióó  ii  rreessppeeccttee  eenn  eell  ccaanntt..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

CCAAPPDDEEVVIILLAA,,  RR..  ii  GGAAUUDDRRAATT,,  MM..AA..  ((11998877))::  LL’’eenntteerrrraammeenntt..    BBaarrcceelloonnaa..  LLaa  GGaalleerraa..

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::  
AAqquueesstt  ééss  uunn  lllliibbrree  dd’’iimmaattggeess  oonn  eess  mmoossttrraa  llaa  mmoorrtt  ii  ll’’eenntteerrrraammeenntt  dd’’uunnaa  ààvviiaa  vviissccuutt  eenn  uunn
aammbbiieenntt  ffaammiilliiaarr..

AA  llaa  ppoorrttaaddaa  ddeell  lllliibbrree  eess  vveeuu  qquuee  uunnaa  ffaammíílliiaa  vvaa  aa  ffeerr  uunnaa  vviissiittaa  aall  cceemmeennttiirrii  eell  ddiiaa  ddee  TToottss
SSaannttss..  PPoosstteerriioorrmmeenntt,,  aa  ll’’eessttiiuu,,  aappaarreeiixx  llaa  ccaassaa  ddeellss  aavviiss  oonn  ll’’ààvviiaa  ss’’hhaa  mmoorrtt..  TToottss  pplleeggaattss  eessttaann
ttrriissttooss,,  eennvviieenn  ccaarrtteess  aallss  ppaarreennttss  ii  ccoonneegguuttss  ppeerr  nnoottiiffiiccaarr  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’ààvviiaa  ii  ffaann  aallgguunneess
tteelleeffoonnaaddeess..  DDeesspprrééss  aappaarreeiixx  llaa  ppllaaççaa  ddeell  ppoobbllee,,  oonn  hhii  hhaa  ll’’eessggllééssiiaa,,  ii  eell  ccaappeellllàà  rreepp  aa  llaa  ffaammíílliiaa..
CCeelleebbrraa  llaa  mmiissssaa  ii  vvaann  aall  cceemmeennttiirrii..  DDeesspprrééss  ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa  ttoorrnnaa  aa  ccaassaa  ii  aallllíí  ppaarrlleenn  ddee  ll’’ààvviiaa,,
mmiirreenn  ffoottooggrraaffiieess  ii  ffaann  ccoommppaannyyiiaa  aa  ll’’aavvii..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueesstt  lllliibbrree  ppoott  sseerr  uuttiilliittzzaatt  ppeerr  ssaabbeerr  qquuiinnss  ccoonneeiixxeemmeennttss  pprreevviiss  tteenneenn  eellss  aalluummnneess  ssoobbrree  eell
tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  EEss  ppooddeenn  eennsseennyyaarr  lleess  iimmaattggeess  aa  ttoott  eell  ggrruupp  ccllaassssee  ii  ccoonnvviiddaarr  aa  qquuee  eellss  nneennss
ppaarrttiicciippiinn  aammbb  lleess  sseevveess  aappoorrttaacciioonnss..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ffeerr  pprreegguunntteess  qquuee  eellss  mmoottiivviinn  aa  ddiirr  llaa  sseevvaa,,
mmiirraanntt  qquuee  ttoottss  iinntteerrvviinngguuiinn  ii  eessccoollttaanntt  lleess  ooppiinniioonnss  ddeellss  aallttrreess,,  aammbb  rreessppeeccttee,,  ccoommpprreennssiióó  ii
ddeelliiccaaddeessaa..  LLeess  aaccttiivviittaattss  qquuee  eess  pprrooppoosseenn  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  ccoonnttiinngguuttss  ddee  ll’’ààrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ii  aa
ll’’ààrreeaa  ddee  mmúússiiccaa..

LL’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa  eennsseennyyaarràà  aallss  aalluummnneess  llaa  ccaannççóó  qquuee  eess  pprrooppoossaa  aa  ll’’aaccttiivviittaatt  22..  LLaa
mmeellooddiiaa  iimmiittaa  lleess  ccaammppaanneess  ddee  ll’’eessggllééssiiaa  qquuaann  ttooqquueenn  aa  mmoorrttss..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ffeerr  ssaabbeerr  aallss  nneennss
qquuee  aallss  ppoobblleess  oo  bbaarrrriiss  eell  ttoocc  ddee  lleess  ccaammppaanneess  ééss  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..  DDee  llaa  mmaatteeiixxaa
mmaanneerraa  qquuee  eellss  iinnddiiss  ffeeiieenn  sseerrvviirr  eellss  sseennyyaallss  ddee  ffuumm  ppeerr  ccoommuunniiccaarr--ssee  eennttrree  ttrriibbuuss,,  oo  qquuee  aabbaannss
aa  lleess  ppoorrtteess  ddee  lleess  ccaasseess  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  bbaauullaa  ppeerr  ppiiccaarr  ii  ccaaddaa  ppoorrttaa  tteenniiaa  uunn  ccooddii  ((ppeerr  eexxeemmppllee::
““ttrreess  ppiiccss  ii  rreeppiiccóó””))..  EEss  ppooddeenn  ddoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  ddiiffeerreennttss  ccoonnssiiggnneess  ii  ffeerr  uunn  jjoocc  ccoommuunniiccaattiiuu..  AA
lleess  eessggllééssiieess  ddeellss  ppoobblleess  oo  bbaarrrriiss  eess  ffeeiieenn,,  ii  eenn  aallgguunnss  llllooccss  eennccaarraa  eess  ffaa,,  ssoonnaarr  lleess  ccaammppaanneess  ddee
ffoorrmmeess  ddiiffeerreennttss  sseeggoonnss  eell  qquuee  eess  vvoolliiaa  aannuunncciiaarr::  uunn  ccaassoorrii,,  uunn  bbaatteeiigg,,  uunn  eenntteerrrraammeenntt,,  llaa
mmiissssaa......  

PPeerr  iinniicciiaarr  ll’’aaccttiivviittaatt  eess  ffaa  aaqquueessttaa  eennddeevviinnaallllaa,,  qquuee  jjaa  mmaanniiffeessttaa  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ii
ddee  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  ccaammppaanneess  ddee  ll’’eessggllééssiiaa..

““UUnnaa  vveellllaa  aammbb  uunnaa  ddeenntt
qquuee  ccrriiddaa  aa  ttoottaa  llaa  ggeenntt””

LLaa  ddaarrrreerraa  aaccttiivviittaatt  ééss  dd’’eexxpprreessssiióó  eessccrriittaa,,  sseennssee  pprreetteennddrree  qquuee  ffaacciinn  uunn  tteexxtt  nnii  llllaarrgg  nnii
ccoommpplleexx..  EEnn  eell  ccoonnttee,,  lleess  eexxpprreessssiioonnss  ffaacciiaallss  ddeellss  ppeerrssoonnaattggeess  ssóónn  ddee  ppeennaa,,  ddee  ttrriissttoorr,,  ppaarrttiinntt
dd’’aaiixxòò,,  eellss  aalluummnneess  ppooddeenn  ppeennssaarr  qquuèè  ééss  aallllòò  qquuee  aa  eellllss  eellss  ccaauussaa  ttrriissttoorr,,  nnoo  ccaall  qquuee  eexxpprreessssiinn
sseennttiimmeennttss,,  ssiinnóó  ssiimmpplleemmeenntt  ssiittuuaacciioonnss  eenn  lleess  qquuee  aallgguunnaa  ccoossaa  eellss  hhaa  ffeett  pplloorraarr  oo  ggaaiirreebbéé..  PPeerr
ooppoossiicciióó  ii  ppeerr  ffeerr  ll’’aaccttiivviittaatt  mmééss  ccoommpplleettaa,,  eess  ppaarrllaarràà  ddee  llaa  rreeaacccciióó  ccoonnttrrààrriiaa,,  qquuèè  ééss  aallllòò  qquuee
eellss  ffaa  ccoonntteennttss,,  qquuee  eellss  ffaa  rriiuurree..
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AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

PPaarrttiinntt  ddee  lleess  iimmaattggeess,,  eess  ffaarraann  pprreegguunntteess  ppeerr  ccoonnvviiddaarr  aa  llaa  ccoonnvveerrssaa..  

11..  SSaabbeeuu  qquuèè  vvooll  ddiirr  eell  ttííttooll  ddeell  ccoonnttee::  LL’’eenntteerrrraammeenntt

22..  FFiixxeeuu--vvooss  eenn  lleess  ccaarreess  ddeellss  ppeerrssoonnaattggeess  ddeell  ccoonnttee..  

QQuuiinnaa  eexxpprreessssiióó  tteenneenn??
QQuuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  aaiixxòò??

33..  PPoottsseerr  aa  aallggúú  ddee  vvoossaallttrreess  ssee  llii  hhaa  mmoorrtt  ll’’aavvii  oo  ll’’ààvviiaa..

QQuuèè  vvaass  ppeennssaarr  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt,,  ccoomm  eett  vvaass  sseennttiirr??

44..  HHii  hhaa  aallggúú  qquuee  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  hhaaggii  aannaatt  aa  uunn  eenntteerrrraammeenntt??  
QQuuèè  rreeccoorrddeeuu  dd’’aaqquueellll  ddiiaa??

55..  AAllggúú  ssaapp  qquuèè  ééss  uunn  cceemmeennttiirrii??
HHii  hhaass  aannaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa??  
QQuuèè  eett  vvaa  sseemmbbllaarr??

66..  AAll  ffiinnaall  ddeell  ccoonnttee,,  ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa  eessttàà  rreeuunniiddaa  aa  ccaassaa  eellss  aavviiss..

QQuuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  ffaann??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

NNiinngg,,  nnoonngg,,  qquuii  ss’’hhaa  mmoorrtt??

NNiinngg,,  nnoonngg  ......
--  QQuuii  ss’’hhaa  mmoorrtt??
--  LL’’aavvii  ppoorrcc..
--  QQuuii  ll’’eenntteerrrraa??
--  LL’’aavvii  SSeerrrraa..
--  QQuuii  pplloorraa??
--  LLaa  sseennyyoorraa..
--  QQuuii  rriiuu??
--  LLaa  ppeerrddiiuu..
--  QQuuii  ttooccaa  lleess  ccaammppaanneess??
--  LLeess  ssaarrggaannttaanneess..
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AACCTTIIVVIITTAATT  33

AAccaabbaa  aaqquueesstteess  ffrraasseess  ddee  llaa  mmaanneerraa  mmééss  ccoommpplleettaa  ppoossssiibbllee..  MMiirraa  ddee  ffeerr  bboonnaa  lllleettrraa,,  ssii  ccaall  ffeess
ppuunnttaa  aall  llllaappiiss  ii  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll..

HHii  hhaa  ccoosseess  oo  ssiittuuaacciioonnss  qquuee  eemm  ffaann  pplloorraarr........

HHii  hhaa  ooccaassiioonnss  eenn  lleess  qquuee  eessttiicc  ttrriisstt,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  pplloorroo..  AAiixxòò  eemm  ppaassssaa  qquuaann................

TTaammbbéé  hhii  hhaa  ccoosseess  oo  ssiittuuaacciioonnss  qquuee  eemm  ffaann  rriiuurree........

HHii  hhaa  ooccaassiioonnss  eenn  lleess  qquuee  eessttiicc  ccoonntteenntt,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  rriicc..  AAiixxòò  eemm  ppaassssaa  qquuaann................
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33

BBUUSSCCAAGGLLIIAA,,  LL..((11998888))::  LLaa  ttaarrddoorr  ddee  FFrreeddddyy,,  llaa  ffuullllaa..  BBaarrcceelloonnaa..  UUrraannoo--EEmmeeccéé..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciiaa
--  LLlleeggiirr  tteexxttooss  bbrreeuuss..
--  DDiissttiinnggiirr  llaa  iiddeeaa  gglloobbaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  EEllaabboorraarr  uunnaa  nnaarrrraacciióó  ccuurrttaa..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  UUttiilliittzzaarr  aammbb  pprreecciissiióó  ii  ccoorrrreecccciióó  eell  vvooccaabbuullaarrii  eessppeeccííffiicc  ddee  lleess  ààrreeeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  IIddeennttiiffiiccaarr  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummàà..
--  VVaalloorraarr  eell  ttrreebbaallll  bbeenn  ffeett  ii  bbeenn  aaccaabbaatt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..
--  OObbsseerrvvaarr  éésssseerrss  vviiuuss,,  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  sseennzziillllss..
--  DDeessccrriiuurree  oorraallmmeenntt  éésssseerrss  vviiuuss,,  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaattss..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  TTeenniirr  iinntteerrèèss  ppeerr  llaa  rreeccoolllliiddaa  ddee  ddaaddeess..

ÀÀrreeaa  ddee  eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  RReessppeeccttaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu..
--  EEssccoollttaarr  mmúússiiccaa  eennrreeggiissttrraaddaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  RReepprreesseennttaarr  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  UUttiilliittzzaarr  eell  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess..



5511

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  llèèxxiicc
--  PPrroodduucccciióó  dd’’uunnaa  nnaarrrraacciióó  bbrreeuu..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  DDeessccrriippcciióó  ddee  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaattss..
--  RReeccoolllliiddaa  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaa..
--  SSeelleecccciióó  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  aa  ppaarrttiirr  dd’’aauuddiioo--vviissuuaallss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciioonnss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa  
--  RReepprreesseennttaacciióó  ddee  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLaa  lllleenngguuaa  eessccrriittaa  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ii  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  CCoonnttiinngguutt  sseemmàànnttiicc  ddee  lleess  ppaarraauulleess  ccoonneegguuddeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt::  ppoobblleess,,  cciiuuttaattss,,  cceemmeennttiirriiss......
--  CCoossttuummss,,  ffeesstteess,,  rreeffrraannyyss......  rreellaacciioonnaattss  aammbb  lleess  ttrraaddiicciioonnss  llooccaallss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
--  LLeess  eessttaacciioonnss  ddee  ll’’aannyy..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  EEll  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoorrrreeccttaa..
--  GGuusstt  ppeerr  llaa  ffeeiinnaa  bbeenn  ffeettaa  ii  aaccaabbaaddaa..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddee  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  sseennzziillllss..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  aa  ll’’eexxpprreessssiióó  vveerrbbaall  pprreecciissaa  ddee  lleess  oobbsseerrvvaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciióó  aatteennttaa..
--  AAtteenncciióó,,  iinntteerrèèss,,  ppaarrttiicciippaacciióó  ii  rreessppeeccttee  eenn  ll’’aauuddiicciióó..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

BBUUSSCCAAGGLLIIAA,,  LL..((11998888))::  LLaa  ttaarrddoorr  ddee  FFrreeddddyy,,  llaa  ffuullllaa..  BBaarrcceelloonnaa..  UUrraannoo--EEmmeeccéé..  
““DDeeddiiccaaddaa  aa  ttoottss  eellss  nneennss  qquuee  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  hhaann  ppaattiitt  uunnaa  ppèèrrdduuaa  ddeeffiinniittiivvaa  ii  aa  ttoottss  eellss
aadduullttss  qquuee  nnoo  hhaann  ppoogguutt  ttrroobbaarr  uunnaa  mmaanneerraa  dd’’eexxpplliiccaarr--llaa””..

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
EEll  lllliibbrree  ffaa  uunn  rreeppààss  ppeerr  llaa  vviiddaa  dd’’uunnaa  ffuullllaa  aall  llllaarrgg  ddee  lleess  eessttaacciioonnss  ddee  ll’’aannyy..  LL’’aarrgguummeenntt  ééss
aaqquueesstt::  UUnnaa  ccoonnvveerrssaa  eennttrree  dduueess  ffuulllleess  dd’’uunn  aarrbbrree..
  LLaa  ffuullllaa  mmééss  eexxppeerriimmeennttaaddaa  ddiiuu  aa  llaa  jjoovvee::
--  OOii  qquuee  nnoo  hhaass  ttiinngguutt  ppoorr  ddeellss  ccaannvviiss  qquuee  hhaass  aannaatt  ppaattiinntt  aall  llllaarrgg  ddee  ll’’aannyy??  PPrriimmaavveerraa,,  eessttiiuu,,
ttaarrddoorr,,  hhiivveerrnn..  PPeerr  qquuèè  hhaauurriieess  ddee  tteenniirr  ppoorr  aarraa,,  eenn  eell  mmoommeenntt  dd’’aabbaannddoonnaarr  ll’’aarrbbrree  ii  ccaauurree  aa
tteerrrraa??..  TTeenniirr  uunnaa  ffiinnaalliittaatt,,  ééss  uunnaa  rraaóó  ppeerr  eexxiissttiirr..
LLaa  ffuullllaa  hhaa  ffoorrmmaatt  ppaarrtt  ddee  ll’’aarrbbrree  ffoorrtt  ii  ffeerrmm,,  nn’’eessttàà  oorrgguulllloossaa..
EEll  ccoonnttee  ppllaanntteejjaa  llaa  ccoonnttiinnuuïïttaatt  ddee  llaa  vviiddaa  eenn  eell  mmoommeenntt  qquuee  llaa  ffuullllaa  ppaassssaa  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddee
ll’’hhuummuuss  ddee  llaa  tteerrrraa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::  
EEss  pprrooppoosseenn  uunneess  pprreegguunntteess  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aall  tteexxtt,,  ppeerr  ccoommpprroovvaarr--nnee  llaa  ccoommpprreennssiióó  ii
aallgguunneess  dd’’eelllleess  ttooqquueenn  ccoonnttiinngguuttss  ddee  ll’’ààrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii  nnaattuurraall..

ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ttrraannssmmeettrree  aallss  aalluummnneess  llaa  ddiiffeerrèènncciiaa  qquuee  hhii  hhaa  eennttrree  eellss  aarrbbrreess  ddee  ffuullllaa  ppeerreennnnee  ii
eellss  ddee  ffuullllaa  ccaadduuccaa..  MMoollttss  dd’’eellllss  ppeennsseenn  qquuee  eellss  aarrbbrreess  ddee  ffuullllaa  ppeerreennnnee  nnoo  rreennoovveenn  mmaaii  llaa
ffuullllaa..  NNoo  ééss  ppaass  aaiixxíí,,  hhoo  vvaann  ffeenntt  ddee  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa..  UUnn  eexxeemmppllee  úúttiill  ii  ccllaarr  ééss  ffeerr  eell  ssíímmiill  aammbb
eellss  nnoossttrreess  ccaabbeellllss,,  eennss  vvaann  ccaaiieenntt  aall  llllaarrgg  ddee  ttoott  ll’’aannyy  ii  eellss  aanneemm  rreennoovvaanntt,,  ppeerròò  nnoo  qquueeddeemm
““ppeellaattss””  eenn  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eessttaacciióó  mmeetteeoorroollòòggiiccaa..

DDiinnss  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  11,,  ccaall  eenntteennddrree  eell  ssiiggnniiffiiccaatt  dd’’uunnaa  ddiittaa  ii  llaa  mmeemmoorriittzzaacciióó  dd’’uunn  ppooeemmaa..  ÉÉss
iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  eell  mmeessttrree  eenn  ppaarrllii  aabbaannss  qquuee  eellss  aalluummnneess  eess  ppoossiinn  aa  llaa  ffeeiinnaa,,  eessppeecciiaallmmeenntt
ddeell  ppooeemmaa,,  ppeerrqquuèè  eell  vvooccaabbuullaarrii  ppoottsseerr  nnoo  eessttàà  aa  llaa  bbaasstt  ddee  ttoottss  eellss  nneennss..
EEnn  eell  ppooeemmaa,,  ll’’eexxpprreessssiióó::  ““aaqquueessttss  cceeppss  qquuee  sseemmbblleenn  mmoorrttss””,,  ppoott  ddoonnaarr  ooccaassiióó  ddee  ppaarrllaarr  ddee
ll’’eessttaatt  ddee  vviiddaa  llaatteenntt  oo  ddee  llaa  hhiivveerrnnaacciióó..  PPeerr  aalluummnneess  ddee  CCII  llaa  hhiivveerrnnaacciióó  ddeellss  oossssooss  ppoott  sseerr  uunn
bboonn  rreeffeerreenntt,,  ddoorrmmeenn  mmeennttrree  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ddee  vviiddaa  nnoo  ssóónn  ffaavvoorraabblleess..  UUnnaa  vveeggaaddaa  hhaaggiinn  eennttèèss
ii  mmeemmoorriittzzaatt  eell  ppooeemmaa,,  eess  ppoott  ddiiccttaarr  ppeerr  ffeerr  iinncciiddèènncciiaa  eenn  ll’’oorrttooggrraaffiiaa..

LLaa  ddaarrrreerraa  pprrooppoossttaa  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  11,,  ddiiuu  aallss  aalluummnneess  qquuee  eessccrriigguuiinn  uunn  tteexxtt..  LLaa  iiddeeaa  ddee  ffoonnss  ééss
ffeerr--llooss  aaddoonnaarr  ddeell  vvaalloorr  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  ll’’aallttrree  ((llaa  gguuiinneeuu  ppoott  vviiuurree  ggrrààcciieess  aa  qquuee  hhaa  ppoogguutt  ccaaççaarr
aall  ggaaiigg))  ééss  aa  ddiirr,,  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnss  aajjuuddaa  aa  vviiuurree  aa  uunnss  aallttrreess..  AAqquueesstt  ffeett  eessttàà  lllliiggaatt  aa  lleess  ccaaddeenneess
aalliimmeennttààrriieess,,  ddiinnss  ll’’ààrreeaa  ddee  CCoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  MMeeddii  NNaattuurraall..  AAqquueesstt  ccoonncceeppttee  qquueeddaa
ccoommpplleemmeennttaatt  eenn  ll’’aaccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa..

LL’’aaccttiivviittaatt    ppeerr  aa  ffeerr  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa  ééss  vviissiittaarr  uunn  bboosscc  aa  llaa  ttaarrddoorr..  SSeerriiaa  iinntteerreessssaanntt  qquuee  aabbaannss  ddee
ffeerr  llaa  ssoorrttiiddaa  eess  ppaassssééss  aallss  aalluummnneess  uunn  sseegguuiitt  ddee  ddiiaappoossiittiivveess  oo  uunn  vvííddeeoo  dd’’uunn  bboosscc  aa  llaa  ttaarrddoorr..
AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  pprrèèvviiaa  eellss  mmoottiivvaarriiaa  ii  ffaarriiaa  qquuee  eenn  ppoogguueessssiinn  ttrreeuurree  uunn  mmiilllloorr  rreennddiimmeenntt  ddee  llaa
ssoorrttiiddaa..

EEll  ttuuttoorr  ppoott  pprrooppoossaarr  aa  ll’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa  ddee  ffeerr  uunnaa  aauuddiicciióó  ddee  ““LLeess  qquuaattrree  eessttaacciioonnss””  ddee
VViivvaallddii..
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AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

RReessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess..  AAbbaannss  ddee  ffeerr--hhoo  ppeennssaa--hhii  uunnaa  eessttoonnaa..  MMiirraa  ddee  ffeerr  bboonnaa  lllleettrraa  ii  ssii
ccaall,,  ffeess  ppuunnttaa  aall  llllaappiiss..

11..  FFrreeddddyy  ééss  llaa  ffuullllaa  dd’’uunn  rroouurree..  EEllss  rroouurreess  ssóónn  aarrbbrreess  ddee  ffuullllaa  ccaadduuccaa..
SSaappss  qquuèè  vvooll  ddiirr  aaiixxòò??

22..  UUnn  aarrbbrree  ddee  ffuullllaa  ppeerreennnnee,,  nnoo  ppeerrdd  mmaaii  llaa  ffuullllaa??  
QQuuaann  hhoo  ffaa??  

33..  AA  llaa  ttaarrddoorr,,  llaa  ccaappççaaddaa  ddeellss  aarrbbrreess  ddee  ffuullllaa  ccaadduuccaa  pprreenn  uunnss  ccoolloorrss  mmoolltt  bboonniiccss::  ggrrooccss,,  ooccrreess,,
vveerrmmeellllss......  FFiinnaallmmeenntt  aaqquueesstteess  ffuulllleess  ccaauueenn  ii  ffaann  uunnaa  ccaattiiffaa  aa  tteerrrraa..

SSaappss  qquuèè  eellss  ppaassssaa  aa  aaqquueesstteess  ffuulllleess??    EExxpplliiccaa--hhoo..

44..  FFeess  uunn  ddiibbuuiixx  dd’’uunn  bboosscc  ddee  ffuullllaa  ccaadduuccaa  aa  llaa  ttaarrddoorr..  RReeccoorrddaa  qquuee  ssóónn  aarrbbrreess  ddee  ffuullllaa  ccaadduuccaa::
eell  rroouurree,,  eell  ffaaiigg,,  eell  ppoollllaannccrree,,  eell  ccaassttaannyyeerr......

55..  SSii  ttuu  ffoossssiiss  eenn  FFrreeddddyy,,  qquuee  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ppeennssaarriieess  qquuaann  eessttiigguueessssiiss  aa  ppuunntt  ddee  ccaauurree  aa  tteerrrraa??

66..  LLaa  ttaarrddoorr  ééss  ll’’eessttaacciióó  ddee  ll’’aannyy  qquuee  iinncclloouu  eellss  mmeessooss  ddee::  sseetteemmbbrree,,  ooccttuubbrree,,  nnoovveemmbbrree  ii
ddeesseemmbbrree..  HHii  hhaa  uunnaa  ddiittaa  ddee  ll’’ooccttuubbrree  qquuee  ddiiuu::

““QQuuaann  ll’’ooccttuubbrree  eessttàà  ffiinniitt,,
mmoorr  llaa  mmoossccaa  ii  eell  mmoossqquuiitt..””

QQuuiinn  ééss  eell  ssiiggnniiffiiccaatt  dd’’aaqquueessttaa  ddiittaa??

UUnnaa  aallttrraa  ddiittaa  ddee  ll’’eessttiiuu  ddiiuu::

““AA  ll’’eessttiiuu,,  ttoottaa  ccuuccaa  vviiuu””

QQuuiinn  ééss  eell  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt??

77..  PPeennssaa  ii  eennddeevviinnaa::

UUnnaa  ccoossaa  ccoossaa
qquuee  ééss  ddoollççaa  ii  aammaarrggaa,,  
qquuee  ccoomm  mmééss  ss’’eessccuurrççaa
mmééss  ss’’aallllaarrggaa??
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88..  LLlleeggeeiixx  ii  mmeemmoorriittzzaa  aaqquueesstt  ppooeemmaa::  

HHiivveerrnn
AAqquueessttss  ccaammppss  sseennssee  uunnaa  ppllaannttaa
aaqquueessttss  cceeppss  qquuee  sseemmbblleenn  mmoorrttss,,
sseerraann  bbllaatt,,  ppeerr  pprriimmaavveerraa,,
sseerraann  vvii,,  ppeerr  llaa  ttaarrddoorr..

FFeerrrraann  AAgguullllóó

99..  CCoonnttiinnuuaa  aaqquueessttaa  hhiissttòòrriiaa::

““UUnn  ddiiaa,,  aannaavvaa  ppaasssseejjaanntt  ppeell  bboosscc..  DDee  ccoopp  ii  vvoollttaa  vvaaiigg  vveeuurree  aa  tteerrrraa  ttoott  ddee  pplloommeess  ddee  ggaaiigg..
VVaaiigg  ppeennssaarr  qquuee  ppoottsseerr  uunnaa  gguuiinneeuu  ssee  ll’’hhaavviiaa  mmeennjjaatt  ii    ......  ““

RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..

AACCTTIIVVIITTAATT  22

AAccttiivviittaatt  pprrèèvviiaa  aabbaannss  ddee  ffeerr  llaa  ssoorrttiiddaa  ffoorraa  ddee  ll’’eessccoollaa::

PPaassssaarr  uunn  sseegguuiitt  ddee  ddiiaappoossiittiivveess  ddeell  bboosscc  eenn  lleess  ddiiffeerreennttss  eessttaacciioonnss  ddee  ll’’aannyy..  AAiixxòò  ppeerrmmeettrràà
ppaarrllaarr  ddee::

--  EEll  nnaaiixxeemmeenntt  ii  llaa  mmoorrtt..
--  LLaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  llaa  vviiddaa..
--  EEll  vvaalloorr  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  ll’’aallttrree::  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnss,,  aajjuuddaa  aa  vviiuurree  aa  uunnss  aallttrreess..

AAccttiivviittaattss  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

VViissiittaarr  uunn  bboosscc  aa  llaa  ttaarrddoorr..  UUnn  bboonn  lllloocc  ppooddrriiaa  sseerr  llaa  FFaaggeeddaa  dd’’eenn  JJoorrddàà,,  pprroopp  dd’’OOlloott,,  aall  PPaarrcc
NNaattuurraall  ddee  llaa  ZZoonnaa  VVoollccàànniiccaa  ddee  llaa  GGaarrrroottxxaa,,  qquuee  ddeeppèènn  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  ddee
llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  IInnffoorrmmaacciióó  aa::

““SSeerrvveeiiss  ddee  gguuiieess  ddeell  PPaarrcc  NNaattuurraall  ddee  llaa  ZZoonnaa  VVoollccàànniiccaa  ddee  llaa  GGaarrrroottxxaa””
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt..
CCaassaall  ddeellss  VVoollccaannss
AAvvddaa..  ddee  SSaannttaa  CCoolloommaa,,  ss//nn..  1177880000  OOlloott
TTeell..::  997722  2266  6622  0022,,  997722  2266  6600  1122
LLaa  wweebb  ddeell  PPaarrcc  NNaattuurraall  ééss::
hhttttpp::////wwwwww..ggeennccaatt..eess//mmeeddiiaammbb//ppnnzzvvgg//ppnnzzvvgg..hhttmm

UUnnaa  aallttrraa  ppoossssiibbiilliittaatt  ééss  vviissiittaarr  eell  PPaarrcc  NNaattuurraall  ddee  MMoonnttsseennyy,,  qquuee  ddeeppèènn  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee
BBaarrcceelloonnaa..
AAll  cceennttrree  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ddeell  ppaarrcc,,  aa  ssaannttaa  FFee  ddeell  MMoonnttsseennyy,,  eess  ffaa  llaa  pprroojjeecccciióó  dd’’uunn  mmuullttiivviissiióó
ssoobbrree  eell  PPaarrcc  NNaattuurraall  aall  llllaarrgg  ddee  lleess  qquuaattrree  eessttaacciioonnss  ddee  ll’’aannyy..  ÉÉss  uunnaa  pprrooppoossttaa  mmoolltt  aaddeeqquuaaddaa
ppeerr  ll’’aalluummnnaatt  ddee  CCII  ppeerrqquuèè  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ééss  vviissuuaall,,  nnoo  ccaall  sseegguuiirr  eell  ffiill  dd’’uunnaa  eexxpplliiccaacciióó,,  qquuee
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ppeerr  aa  nneennss  dd’’aaqquueesstteess  eeddaattss  ppooddrriiaa  ffeerr--ssee  ppeessaaddaa..  OOffeerreeiixx  uunnaa  ppaannoorrààmmiiccaa  mmoolltt  ccoommpplleettaa  ssoobbrree
llaa  vviiddaa  aall  bboosscc  aall  llllaarrgg  ddee  ttoott  ll’’aannyy..  

PPeerr  aa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó::

DDiippuuttaacciióó  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  TTeell..::  9933  440022  2222  2222
SSeerrvveeii  ddee  PPaarrccss  NNaattuurraallss..  TTeell..::  9933  440022  2244  88
hhttttpp:://wwwwww..ddiibbaa..eess
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44

DDEE  PPAAOOLLAA,,  TT..  ((11999944))::  LL’’ààvviiaa  ddee  ddaalltt,,  ll’’ààvviiaa  ddee  bbaaiixx..  BBaarrcceelloonnaa..  CCrruuïïllllaa

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess,,  lleess  iiddeeeess  ii  iinntteerrvveenncciioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  DDiissttiinnggiirr  llaa  iiddeeaa  gglloobbaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  IInntteerreessssaarr--ssee  ppeerr  ddiiaallooggaarr  ssoobbrree  ffeettss  qquuoottiiddiiaannss..
--  AAddqquuiirriirr  ll’’hhààbbiitt  ddee  ddiissccuuttiirr  ii  ddeebbaattrree  eenn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss  lleess  ppeerrssoonneess..
--  RReeccoolllliirr  ddaaddeess  ssoobbrree  rreeccoorrddss  ppeerrssoonnaallss  rreeffeerriittss  aa  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  RReepprreesseennttaarr  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  UUttiilliittzzaarr  eell  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa  
--  RReepprreesseennttaacciióó  ddee  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..
ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
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--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  EEll  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  AAtteenncciióó  aa  lleess  iinntteerrvveenncciioonnss  oorraallss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
  
ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddee  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  sseennzziillllss..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

DDEE  PPAAOOLLAA,,  TT..  ((11999944))::  LL’’ààvviiaa  ddee  ddaalltt,,  ll’’ààvviiaa  ddee  bbaaiixx..  BBaarrcceelloonnaa..  CCrruuïïllllaa

RReessuumm  ddeell  ccoonnttee::
UUnn  nneenn  ttéé  uunnaa  ààvviiaa  ii  uunnaa  bbeessààvviiaa..  VViiuueenn  eenn  uunnaa  ccaassaa  qquuee  ttéé  ppllaannttaa  bbaaiixxaa  ii  ppiiss..  LLaa  bbeessààvviiaa  ttéé  llaa
sseevvaa  hhaabbiittaacciióó  aall  ppiiss  ddee  ddaalltt,,  ppeerr  aaiixxòò  eell  nneenn  ll’’aannoommeennaa  ll’’ààvviiaa  ddee  ddaalltt..  LL’’ààvviiaa  ffaa  vviiddaa  aall  ppiiss  ddee
bbaaiixx,,  oonn  hhii  hhaa  llaa  ccuuiinnaa..  QQuuaann  llaa  bbeessààvviiaa  ccaauu  mmaallaallttaa,,  nnoo  eess  mmoouu  ddeell  ppiiss  ddee  ddaalltt  ii  ll’’ààvviiaa  eenn  ttéé
ccuurraa..  QQuuaann  llaa  bbeessààvviiaa  eess  mmoorr,,  eell  nneenn  eess  ffaa  uunn  sseegguuiitt  ddee  pprreegguunntteess  ssoobbrree  eell  tteemmaa..  AAll  ccaapp  ddeell
tteemmppss,,  qquuaann  eenn  PPaauu  ééss  mmééss  ggrraann,,  eess  mmoorr  ll’’ààvviiaa  ddee  bbaaiixx..  AAlleesshhoorreess  eellll  ppeennssaa  qquuee  ttootteess  dduueess  ssóónn
ààvviieess  ddee  ddaalltt,,  iimmaaggiinnaanntt--ssee  qquuee  ssóónn  ddooss  eesstteellss..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEll  ccoonnttee  ééss  sseennzziillll..  EEss  ffaarràà  uunnaa  lleeccttuurraa  ccooll··lleeccttiivvaa  ii  ddeesspprrééss  eess  ccoonnvviiddaarràà  aallss  nneennss  aa  ppaarrttiicciippaarr
aammbb  lleess  sseevveess  vviivvèènncciieess  ppeerrssoonnaallss..
ÉÉss  aaddeeqquuaatt  ppaarrllaarr  ddeellss  aavviiss  ii  lleess  ààvviieess,,  vveeuurree  qquuaannttss  eenn  ttéé  ccaaddaa  nneenn  ii  qquuaannttss  nn’’hhaauurriiaa  ddee  tteenniirr
((eenn  ccaass  qquuee  ccaapp  dd’’eellllss  hhaagguuééss  mmoorr,,  ddee  llaa  vveelllleessaa,,  ddeell  qquuèè  iimmpplliiccaa  ffeerr--ssee  vveellll  ii  ddee  qquuaann
iimmppoorrttaanntt  ééss    ffeerr  ccoommppaannyyiiaa  aallss  aavviiss..
LLaa  pprreegguunnttaa  qquuee  ffaa  eell  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  lllliibbrree  ééss  aaddeeqquuaaddaa  ppeerr  ppaarrllaarr  ddeell  qquuèè  vvooll  ddiirr  llaa  mmoorrtt..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

PPeerr  ffeerr  ppaarrttiicciippaarr  aallss  aalluummnneess  eenn  llaa  ccoonnvveerrssaa  ccooll··lleeccttiivvaa,,  eess  ppooddeenn  ffeerr  pprreegguunntteess  ccoomm::

11..  QQuuaannttss  aavviiss  tteennss??
II  ààvviieess??

22..  CCoomm  ssóónn  eellss  tteeuuss  aavviiss??  

33..  SSeegguurr  qquuee  aa  eellllss  eellss  aaggrraaddaa  qquuee  aanneeuu  aa  ccaassaa  sseevvaa..

QQuuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  uuss  aaggrraaddaa  ffeerr  aammbb  eellss  aavviiss??

44..  LL’’ààvviiaa  ddeeuu  ssaabbeerr  ccuuiinnaarr  mmoolltt  bbéé..  

QQuuiinn  ééss  eell  ppllaatt  ccuuiinnaatt  ppeerr  ll’’ààvviiaa  qquuee  mmééss  tt’’aaggrraaddaa??

55..  QQuuaann  vvaass  aa  ccaassaa  eellss  aavviiss  ii  eett  qquueeddeess  aa  ddoorrmmiirr,,  oonn  ddoorrmmss??

66..  QQuuaann  ffaa  tteemmppss  qquuee  eellss  aavviiss  nnoo  uuss  hhaann  vviisstt,,  qquuèè  uuss  ddiiuueenn??  SSeegguurraammeenntt  ccoosseess  ccoomm::

--  CCoomm  hheeuu  ccrreessccuutt!! --
--  --

77..  SSii  vvoossaallttrreess  eesstteeuu  aa  gguusstt  aammbb  eellss  aavviiss,,  ppeennsseeuu  qquuee  eellllss  ttaammbbéé  ss’’hhii  ttrroobbeenn  bbéé  aammbb  vvoossaallttrreess??
PPeerr  qquuèè??
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88..  EEnn  eell  ccoonnttee  qquuee  hheemm  lllleeggiitt,,  ll’’ààvviiaa  ddee  ddaalltt  eess  mmoorr..  AAiixxòò  vvooll  ddiirr  qquuee  eell  nneenn  nnoo  llaa  vveeuurràà  mmééss..  

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ppeennssaarriieess  ttuu  ssii  nnoo  ppoogguueessssiiss  vveeuurree  mmééss  aall  tteeuu  aavvii  oo  llaa  tteevvaa  ààvviiaa??

PPoott  ssee  aaiixxòò  jjaa  tt’’hhaa  ppaassssaatt..  CCoomm  eett  vvaass  sseennttiirr??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

FFeess  uunn  ddiibbuuiixx  ddeellss  tteeuuss  aavviiss..

AAbbaannss  ddee  ccoommeennççaarr  rreeccoorrddaa  ccoomm  ssóónn::  eell  ccoolloorr  ddeellss  sseeuuss  ccaabbeellllss,,  ddeellss  sseeuuss  uullllss,,  ssii  ppoorrtteenn
uulllleerreess,,  ssii  ssóónn  aallttss  oo  bbaaiixxooss,,  ggrraassssooss  oo  pprriimmss,,  ssii  ppoorrtteenn  bbaassttóó  ......    DDiibbuuiixxaa’’llss  ffeenntt  aallgguunnaa  ccoossaa
qquuee  eellss  aaggrraaddii..
TTiinngguueess  ccuurraa,,  nnoo  vvuullgguuiiss  aannaarr  rrààppiidd..
QQuuaann  aaccaabbiiss,,  aa  ssoottaa  aall  ddiibbuuiixx  eessccrriiuu  uunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  bboonnaa  ddee  ccaaddaa  uunn  dd’’eellllss..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55

WWIILLHHEELLMM,,HH..  ((11998855))::  JJoo  sseemmpprree  tt’’eessttiimmaarréé..  BBaarrcceelloonnaa..  JJoovveennttuutt

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess,,  lleess  iiddeeeess  ii  iinntteerrvveenncciioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eellss  pprrooppiiss  ccoommppoorrttaammeennttss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  CCoommppaarraarr  ddiivveerrsseess  eexxppeerriièènncciieess  vviissccuuddeess..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii    ppllààssttiiccaa
--  RReepprreesseennttaarr  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  UUttiilliittzzaarr  eell  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa  
--  RReepprreesseennttaacciióó  ddee  ffoorrmmeess  ccoomm  aa  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..
--  LLaa  lllleenngguuaa  eessccrriittaa  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  ppllààssttiiccaa
--  EEll  lllleenngguuaattggee  ppllààssttiicc  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoomm  aa  ffoonntt  ddee  ppllaaeerr..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..

ÀÀrreeaa  dd’’EEdduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  VViissuuaall  ii  PPllààssttiiccaa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  lleess  pprroodduucccciioonnss  ppllààssttiiqquueess  ccrreeaattiivveess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

WWIILLHHEELLMM,,HH..  ((11998855))::  JJoo  sseemmpprree  tt’’eessttiimmaarréé..  BBaarrcceelloonnaa..  JJoovveennttuutt

RReessuumm  ddeell  ccoonnttee::  
UUnn  nneenn  ttéé  uunnaa  ggoossssaa  qquuee  eess  ddiiuu  EEllffii..  EEllss  ppaarreess  ii  eellss  ggeerrmmaannss  ddeell  nneenn  ss’’eessttiimmaavveenn  llaa  ggoossssaa,,  ppeerròò
mmaaii  nnoo  llii  ddeeiieenn,,  ppeennssaavveenn  qquuee  eellllaa  jjaa  hhoo  ssaabbiiaa..  EEll  nneenn  vveeuu  qquuee  EEllffii  ss’’eessttàà  ffeenntt  vveellllaa::  nnoo  ppoott
ppuujjaarr  ll’’eessccaallaa,,  nnoo  ppoott  ddoorrmmiirr  aammbb  eellll......  FFiinnaallmmeenntt  llaa  ggoossssaa  eess  mmoorr  ii  eellll  ppeennssaa::  ““jjoo  llii  ddeeiiaa::
sseemmpprree  tt’’eessttiimmaarréé””..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueesstt  ccoonnttee  ppaarrllaa  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  vveerrbbaalliittzzaarr  eellss  aaffeecctteess..  EEnn  ggeenneerraall,,  eennccaarraa  qquuee  sseemmbbllii
qquuee  lleess  aallttrreess  ppeerrssoonneess  jjaa  ssee  sseenntteenn  eessttiimmaaddeess,,  ééss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  ssee  nn’’aaddoonniinn,,  qquuee  eenn  ssiigguuiinn
ccoonnsscciieennttss,,  ii  ssii  ccoonnvvéé  ccaall  ddiirr--hhoo..

AAqquueesstt  ccoonnttee  ttaammbbéé  ppoott  sseerrvviirr  eenn  eell  ccaass  ddee  tteenniirr  uunn  aanniimmaall  ddoommèèssttiicc  aa  ll’’aauullaa::  uunn  hhààmmsstteerr,,  uunn
oocceellll,,  uunn  ppeeiixx  ......  SSoovviinntt  aa  lleess  aauulleess  eess  ttéé  uunn  aanniimmaall  ddee  ““ccoommppaannyyiiaa””  ppeerr  ppootteenncciiaarr  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddeellss  aalluummnneess..  AAiixxòò  nnoo  sseemmpprree  ffuunncciioonnaa  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  nnoo  ffuunncciioonnaa  iigguuaall  aammbb
ttoottss  eellss  aalluummnneess..  AAccoossttuummaa  aa  ppaassssaarr  qquuee  uunnss  qquuaannttss  eenn  tteenneenn  mmoollttaa  ccuurraa  ii  aallttrreess  ssee’’nn
ddeesseenntteenneenn  ffoorrççaa..  AArraa  bbéé,,  qquuaann  aarrrriibbaa  eell  ddiiaa  eenn  qquuee  eenn  eennttrraarr  aa  ll’’aauullaa  ll’’aanniimmaall  ééss  mmoorr,,  ttoottss  ssee
sseenntteenn  mmaallaammeenntt,,  eellss  ffaa  ppeennaa,,  eellss  ssaapp  ggrreeuu  ......  SSii  aa  ll’’aauullaa  hhii  hhaa  uunn  aanniimmaall  dd’’aaqquueesstt  ttiippuuss,,  aa  ppaarrttiirr
ddeell  ccoonnttee,,  eess  ppoott  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  qquuèè  ppaassssaarriiaa  ssii  uunn  ddiiaa,,  eenn  aarrrriibbaarr  aa  ll’’eessccoollaa,,  ffooss  mmoorr..  AAiixxòò
aajjuuddaarràà  aa  vvaalloorraarr  ll’’aanniimmaall,,  aa  tteenniirr--nnee  ccuurraa  ((nnoo  nnoommééss  ddee  llaa  sseevvaa  hhiiggiieennee  ii  llaa  sseevvaa  aalliimmeennttaacciióó))  ii
eessttaarr  ppeennddeennttss  ddeell  qquuee  ffaa  oo  ddeeiixxaa  ddee  ffeerr..  QQuuaann  ssiigguuii  mmoorr  ttoott  aaiixxòò  jjaa  nnoo  eess  ppooddrràà  ffeerr,,  ddee  llaa
mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  eellss  ppaarreess  ii  ggeerrmmaannss  ddee  ll’’EEllffii  nnoo  llii  ddeeiieenn  mmaaii  aa  llaa  ggoossssaa  qquuee  ssee  ll’’eessttiimmaavveenn..

ÉÉss  ppoossssiibbllee  eexxttrraappoollaarr  ll’’eexxppeerriièènncciiaa  aammbb  lleess  ppeerrssoonneess..
DDiieemm  aallss  ppaarreess,,  ggeerrmmaannss,,  aavviiss,,  qquuee  eellss  eessttiimmeemm??  II  aallss  aammiiccss,,  eellss  ddiieemm  qquuee  eesstteemm  ccoonntteennttss  ddee
tteenniirr--llooss  ccoomm  aammiiccss??..
TToott  pplleeggaatt  eennss  ppoott  aajjuuddaarr  aa  vvaalloorraarr  eell  qquuee  eess  ttéé  ii  aa  vveeuurree  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  eexxpplliicciittaarr--hhoo
vveerrbbaallmmeenntt..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  ppoott  aajjuuddaarr  aa  ffeerr  ccoonnsscciieennttss  aallss  aalluummnneess  dd’’aaqquueelllleess  qquuaalliittaattss  dd’’eellllss    mmaatteeiixxooss
qquuee  ppoottsseerr  nnoo  vvaalloorreenn  pprroouu  oo  qquuee  ffiinnss  ii  ttoott  ddeessccoonneeiixxeenn..  

CCaaddaa  aalluummnnee  ttéé  uunn  ffuullll  ii  hhii  eessccrriiuu  aa  ddaalltt  ddee  ttoott  ii  cceennttrraatt,,  eell  sseeuu  nnoomm  aammbb  lllleettrreess  mmaajjúússccuulleess..  AA
ssoottaa  ddeell  sseeuu  nnoomm,,  ccaall  eessccrriiuurree::

  ““UUnnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  mmééss  mm’’aaggrraaddaa  ddee  ttuu  ééss......””..  

CCaallddrràà  ppaassssaarr  eell  ffuullll  aall  ccoommppaannyy  ddeell  ccoossttaatt  qquuee,,  ddeesspprrééss  ddee  lllleeggiirr  eell  nnoomm  aa  qquuii  ppeerrttaannyy  ii
dd’’eessccrriiuurree  uunnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  mmééss  llii  aaggrraaddaa  dd’’eellll  oo  eellllaa,,  eell  ppaassssaarràà  aa  uunn  aallttrree  ccoommppaannyy,,  ii  aaiixxíí
aammbb  ttoottss  eellss  aalluummnneess  ffiinnss  qquuee  eell  ffuullll  rreettoorrnnaa  aall  sseeuu  pprrooppiieettaarrii..  DDeesspprrééss  ccaaddaa  nneenn  lllleeggeeiixx  eell  sseeuu
ffuullll  ii  ssee’’ll  gguuaarrddaa..  AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt,,  ssii    ppeerr  eessccrriitt  ééss  ccoommpplliiccaaddaa  ddee  ffeerr,,  eess  ppoott  ffeerr  oorraallmmeenntt..
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AACCTTIIVVIITTAATT  22

FFeess  uunn  ddiibbuuiixx  ddeell  tteeuu  ppaarree  ii  llaa  tteevvaa  mmaarree..  

UUnnaa  vveeggaaddaa  hhaaggiiss  aaccaabbaatt,,  ppeennssaa  qquuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  tt’’aaggrraaddaa  dd’’eellllss,,  ddee  llaa  sseevvaa  mmaanneerraa  ddee  sseerr  ii
ddee  ffeerr..  HHoo  ppoottss  eessccrriiuurree  aa  ssoottaa  eell  ddiibbuuiixx  oo  eenn  uunn  aallttrree  ffuullll..

QQuuaann  aarrrriibbiiss  aavvuuii  aa  ccaassaa  ii  eellss  vveeggiiss,,  eellss  ppoottss  eexxpplliiccaarr  eell  qquuee  hhaass  ffeett  aa  ll’’eessccoollaa  ii  eellss  ppoottss  ddiirr
aallgguunneess  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  tt’’aaggrraaddeenn  dd’’eellllss..  VVeeuurrààss  qquuee  eessttaarraann  mmoolltt  ccoonntteennttss..

AACCTTIIVVIITTAATT  33

FFeess  uunn  ddiibbuuiixx  ddeell  tteeuu  mmiilllloorr  aammiicc  oo  aammiiggaa..  

DDeesspprrééss  ppeennssaa  qquuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  tt’’aaggrraaddaa  ddee  llaa  sseevvaa  mmaanneerraa  ddee  sseerr  oo  ddee  ffeerr  ii  hhoo  eessccrriiuuss  aa  ssoottaa
eell  ddiibbuuiixx  oo  eenn  uunn  aallttrree  ffuullll..

DDeesspprrééss  llii  ppoottss  rreeggaallaarr  eell  ffuullll,,  eessttaarràà  mmoolltt  ssaattiissffeett..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66

RROODDAA  II..,,  SSOOLLÉÉ  CC..  II  EESSPPLLUUGGAA  MM..  ((11999977))::  LL’’aarrmmaarrii  ddee  ll’’ààvviiaa..  BBaarrcceelloonnaa..  IINNGG  EEddiicciioonnss

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLlleeggiirr  tteexxttooss  ii  ccoonntteess  bbrreeuuss..
--  DDiissttiinnggiirr  llaa  iiddeeaa  gglloobbaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  EEllaabboorraarr  uunnaa  nnaarrrraacciióó..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eellss  pprrooppiiss  ccoommppoorrttaammeennttss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss  lleess  ppeerrssoonneess..
--  RReeccoolllliirr  ddaaddeess  ssoobbrree  rreeccoorrddss  ppeerrssoonnaallss  rreeffeerriittss  aa  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
--  CCoommppaarraarr  ddiivveerrsseess  eexxppeerriièènncciieess  vviissccuuddeess..
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AApprreennddrree  lleess  ccaannççoonnss  ddee  mmeemmòòrriiaa..
--  CCaannttaarr  ccaannççoonnss..
--  RReessppeeccttaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu..
--  EEssccoollttaarr  mmúússiiccaa  eenn  ddiirreeccttee  ii  eennrreeggiissttrraaddaa..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  LLeeccttuurraa  dd’’uunnaa  nnaarrrraacciióó..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  ssiittuuaacciioonnss  ddee  ccaannvvii,,  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss::  ccrreeiixxeemmeenntt,,  eennvveelllliimmeenntt,,
ttrraannssffoorrmmaacciióó......

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  MMeemmoorriittzzaacciióó  ddee  ccaannççoonnss..
--  AAuuddiicciioonnss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..
--  LLaa  lllleenngguuaa  eessccrriittaa  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ii  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  ccooss..
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt..
--  EEllss  ooffiicciiss  ddee  ll’’eennttoorrnn  qquuoottiiddiiàà..
--  CCoossttuummss,,  ffeesstteess,,  rreeffrraannyyss......  rreellaacciioonnaattss  aammbb  lleess  ttrraaddiicciioonnss  llooccaallss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoorrrreeccttaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt....
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddee  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  sseennzziillllss..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciióó  aatteennttaa..
--  AAtteenncciióó,,  iinntteerrèèss,,  ppaarrttiicciippaacciióó  ii  rreessppeeccttee  eenn  eell  ccaanntt..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

RROODDAA  II..,,  SSOOLLÉÉ  CC..  II  EESSPPLLUUGGAA  MM..  ((11999977))::  LL’’aarrmmaarrii  ddee  ll’’ààvviiaa..  BBaarrcceelloonnaa..  IINNGG  EEddiicciioonnss

RReessuumm  ddeell  ccoonnttee::
EEll  ccoonnttee  ffaa  uunn  ppaarraall··lleelliissmmee  eennttrree  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’ààvviiaa  ii  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’aarrbbrree  ddee  ll’’hhoorrtt,,  ddeellss  ppeeiixxooss  ddee
llaa  ppeeiixxeerraa,,  ddeell  ccaavvaallll,,  ddeell  ggooss......  ““LL’’ààvviiaa  jjaa  nnoo  hhii  ééss,,  jjaa  hhaa  ffeett  eell  sseeuu  ccaammíí””..  
UUnnaa  mmaanneerraa  ddee  ppooddeerr  eessttaarr  aammbb  ll’’ààvviiaa  ééss  aa  ttrraavvééss  ddeellss  rreeccoorrddss..  TToott  rreeccoorrddaanntt--llaa  llaa  nneennaa
ss’’aalleeggrraa  dd’’hhaavveerr  ppoogguutt  eessttiimmaarr  ii  ccoommppaarrttiirr::  dduubbtteess,,  bbeerreennaarrss,,  aammiiccss,,  ssoommnniiss,,  mmaallss  ddee  ppaannxxaa,,
ccoonntteess......

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAll  ffiinnaall  ddeell  lllliibbrree  ll’’aauuttoorr  eess  ffaa  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess,,  qquuee  eess  ppooddeenn  uuttiilliittzzaarr  ppeerr  ppaarrllaarr--nnee  aammbb  eellss
aalluummnneess::  ““QQuuaann  ll’’iinnffaanntt  vviiuu  ddee  pprroopp  eell  ffeennoommeenn  ddee  llaa  mmoorrtt::  ccoomm  eell  vviiuu??  eenn  ppaarrllaa??  ttéé  aammbb  qquuii
ppaarrllaarr  ddeellss  sseeuuss  dduubbtteess  oo  tteemmoorrss??  II,,  ssii  hhoo  ffaa,,  ttrroobbaa  aaccttiittuuddss  oobbeerrtteess??  PPooddeemm  bbuussccaarr  ccaammiinnss
qquuee  eennss  aajjuuddiinn  aa  ttrraaccttaarr  aammbb  eellss  iinnffaannttss  llaa  mmoorrtt  ddee  ccaarraa,,  aammbb  nnaattuurraalliittaatt  ii  tteennddrreessaa??  AA
mmeessuurraa  qquuee  ttrraacctteemm  aaqquueesstt  tteemmaa  aammbb  eellss  nneennss,,  ddee  mmaanneerraa  sseennzziillllaa,,  ppllaanneerraa  ii  sseennssee  pprreessssaa,,
ppaarrllaarreemm  aammbb  eellllss  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  vviiuurree--llaa””..

LL’’aaccttiivviittaatt  11  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddeell  tteexxtt..
AA  ll’’aaccttiivviittaatt  33  eellss  aalluummnneess  hhaann  ddee  ffeerr  eell  sseeuu  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc..  LL’’aarrbbrree  aarrrriibbaarràà  ffiinnss  llaa  ggeenneerraacciióó
ddeellss  aavviiss  oo  llaa  ddeellss  bbeessaavviiss,,  sseeggoonnss  lleess  ppoossssiibbiilliittaattss  qquuee  ttiinngguuiinn  eellss  nneennss  ddee  ppoorrttaarr  lleess  ffoottooss..  

QQuuaann  aa  ll’’aaccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa,,  eess  pprrooppoossaa  aannaarr  aa  vviissiittaarr  uunn  ccaassaall  dd’’aavviiss..  UUnnaa  bboonnaa  ooccaassiióó  ppeerr
ffeerr--hhoo  ééss  ppeellss  vvoollttaannttss  ddee  NNaaddaall..  CCaall  ppoossaarr--ssee  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  CCeennttrree  CCíívviicc  ddeell  bbaarrrrii  ii  ppaarrllaarr
aammbb  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ss’’eennccaarrrreeggaa  ddee  llaa  ggeenntt  ggrraann..  UUnnaa  bboonnaa  mmaanneerraa  ddee  ffeerr  llaa  vviissiittaa  ééss  oorrggaanniittzzaarr
uunnaa  ccaannttaaddaa  ddee  nnaaddaalleess,,  aammbb  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddee  ll’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa..  AAbbaannss  ddee  vviissiittaarr  eell
ccaassaall,,  eellss  aalluummnneess  ppooddeenn  ffeerr  aarrrriibbaarr  uunnaa  ffeelliicciittaacciióó  ddee  NNaaddaall  aall  aavviiss  oo  bbéé  ffeerr  uunn  ppeesssseebbrree  aa
ll’’ààrreeaa  ddee  ppllààssttiiccaa,,  ppeerr  ppoorrttaarr--lloo  ccoomm  oobbsseeqquuii  qquuaann  vvaaggiinn  aa  vviissiittaarr--llooss..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

11..  QQuuii  ééss  ll’’aauuttoorr  dd’’aaqquueesstt  ccoonnttee??

II  ll’’iill··lluussttrraaddoorr??

22..  HHaass  eennttèèss  eell  ““vviiaattggee””  qquuee  ffaa  llaa  nneennaa  ppeerr  aannaarr  aa  bbuussccaarr  aa  ll’’ààvviiaa??

PPeennsseess  qquuee  ééss  uunn  vviiaattggee  ddee  vveerriittaatt,,  oo  bbéé  ééss  uunn  ssoommnnii??

PPeerr  qquuèè  tt’’hhoo  sseemmbbllaa??

33..  QQuuiinnaa  ““ffeeiinnaa””  ffaann  eellss  aammiiccss  ddee  llaa  nneennaa??

44..  QQuuiinnss  rreeccoorrddss  ttéé  llaa  nneennaa  ddee  ll’’ààvviiaa??
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55..  TTuu,,  oonn  ppeennsseess  qquuee  ééss  aarraa  ll’’ààvviiaa  ddeell  ccoonnttee??  

CCoomm  tt’’iimmaaggiinneess  aaqquueesstt  lllloocc??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

EEnn  eell  ccoonnttee,,  lleess  ffoottooggrraaffiieess  llii  sseerrvveeiixxeenn  aa  llaa  nneennaa  ppeerr  rreeccoorrddaarr  aa  ll’’ààvviiaa  ii  eellss  mmoommeennttss  qquuee  hhaavviiaa
ppaassssaatt  aammbb  eellllaa..  SSeegguurr  qquuee  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  aa  ccaassaa,,  mmiirreeuu  ffoottooggrraaffiieess..  

TT’’aaggrraaddaa  mmiirraarr  ffoottooggrraaffiieess  dd’’aallgguunneess  ppeerrssoonneess  qquuee  nnoo  tteennss  aa  pprroopp??  PPeerr  eexxeemmppllee  dd’’aammiiccss  ddee
ll’’eessttiiuu,,  qquuee  nnoommééss  eellss  vveeuuss  ppeerr  vvaaccaanncceess,,  oo  dd’’uunnss  aavviiss  qquuee  vviiuueenn  eenn  uunn  ppoobbllee  lllluunnyy  ddee  ccaassaa
tteevvaa  oo  ffiinnss  ii  ttoott  dd’’uunnss  ccoossiinnss  qquuee  vviiuueenn  aa  uunn  aallttrree  ppaaííss  ii  nnoommééss  eellss  vveeuuss  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt..

QQuuèè  ppeennsseess  oo  qquuèè  sseennttss  qquuaann  lleess  mmiirreess??

AACCTTIIVVIITTAATT  33

AArraa  ffaarrààss  eell  tteeuu  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc  ffeenntt  sseerrvviirr  ffoottooggrraaffiieess..

SSaappss  qquuèè  ééss  uunn  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc??  DDoonnccss  ééss  uunn  ddiibbuuiixx  dd’’uunn  aarrbbrree  oonn  aa  lleess  sseevveess  bbrraannqquueess  hhii  hhaa
llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ffoorrmmeenn  uunnaa  ffaammíílliiaa..

PPeerr  ffeerr  eell  tteeuu  aarrbbrree  nneecceessssiittaarrààss  lleess  ffoottooggrraaffiieess  dd’’aallgguunneess  ppeerrssoonneess  ddee  llaa  tteevvaa  ffaammíílliiaa..  AA  ccaassaa
ppoottss  ddeemmaannaarr  ffoottooss  ddee::  eellss  aavviiss  mmaatteerrnnss  ((ééss  aa  ddiirr  eellss  ppaarreess  ddee  llaa  tteevvaa  mmaarree)),,  eellss  aavviiss  ppaatteerrnnss  ((eellss
ppaarreess  ddeell  tteeuu  ppaarree)),,  llaa  mmaarree,,  eell  ppaarree,,  eellss  tteeuuss  ggeerrmmaannss  ii  uunnaa  ddee  tteevvaa..

EEssccrriiuu  eell  nnoomm  aa  ssoottaa  ddee  ccaaddaa  ffoottooggrraaffiiaa,,  ddeesspprrééss  dd’’eennggaannxxaarr--lleess  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa::

aavvii  ppaatteerrnn ààvviiaa
ppaatteerrnnaa

ààvvii
mmaatteerrnn

ààvviiaa
mmaatteerrnnaa

ppaarree mmaarree

jjoo
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AAccttiivviittaattss  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

VViissiittaa  aa  uunnaa  llllaarr  dd’’aavviiss..
EEnn  eell  ccaass  dd’’uunnaa  cciiuuttaatt,,  ccaall  ppoossaarr--ssee  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  CCeennttrree  CCíívviicc  ii    qquuee  ffaacciilliittaarràà  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  aallgguunnaa  llllaarr  dd’’aavviiss  ddeell  bbaarrrrii..  SSii  hhii  hhaa  aallgguunn  ppaarree  oo  mmaarree  ddee  ll’’eessccoollaa  qquuee
ttrreebbaallllaa  eenn  uunnaa  llllaarr  dd’’aavviiss  llaa  vviissiittaa  eess  ppoott  ffeerr  eenn  aaqquueessttaa  llllaarr..  EEnn  ccaass  ddee  sseerr  aaiixxíí,,  sseerràà  mmééss  ffààcciill
eessttaabblliirr  eell  ccoonnttaaccttee  ii  ffeerr  uunnaa  bboonnaa  ccoooorrddiinnaacciióó  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt..  DDeesspprrééss  dd’’uunnaa  ttrroobbaaddaa  pprrèèvviiaa  aammbb
llaa  ppeerrssoonnaa  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  CCaassaall  ii  aammbb  llaa  sseevvaa  aapprroovvaacciióó,,  ccaall  ppoossaarr--ssee  dd’’aaccoorrdd  eenn  llaa  ddaattaa  ii  eellss
ddeettaallllss..  UUnnaa  bboonnaa  mmaanneerraa  ddee  pprreeppaarraarr  ll’’aaccttiivviittaatt  ééss  qquuee  eellss  aalluummnneess  ffaacciinn  uunn  mmuurraall  oonn  hhii
eennggaannxxiinn  lleess  sseevveess  ffoottooggrraaffiieess  ii  uunn  ppeettiitt  eessccrriitt  qquuee  eellss  ddeeffiinnííss..  EEll  mmuurraall  eess  ffaarràà  aarrrriibbaarr  aall  ccaassaall
uunnss  ddiieess  aabbaannss  dd’’aannaarr--hhii  ii  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eellss  aavviiss  ii  ààvviieess  jjaa  ccoonneeiixxeerraann  uunnaa  mmiiccaa  eellss  nneennss
qquuaann  eellss  vvaaggiinn  aa  vveeuurree..
AAmmbb  ll’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa  eess  pprreeppaarraarraann  lleess  nnaaddaalleess  ii  eellss  iinnssttrruummeennttss..
EEll  ddiiaa  ddee  llaa  vviissiittaa  eess  ppooddeenn  ffeerr  aallgguunneess  ffoottooggrraaffiieess  ddeellss  nneennss  ii  eellss  aavviiss  jjuunnttss..  ÉÉss  uunn  bboonn  rreeccoorrdd,,
ttaanntt  ppeell  aavviiss  ccoomm  ppeellss  nneennss..

LL’’eennddeemmàà  ddee  llaa  vviissiittaa,,  eess  ffaarràà  uunnaa  aaccttiivviittaatt  ddee  ssíínntteessii,,  ppeerr  ttaannccaarr  eell  pprrooccééss..
AAqquuíí  hhii  hhaa  uunnaa  pprrooppoossttaa::  

CCoonnttiinnuuaa  aaqquueesstt  tteexxtt::  ““QQuuaann  vvaamm  aannaarr  aall  CCaassaall  dd’’aavviiss........””..

AAbbaannss  ddee  ccoommeennççaarr,,  rreeccoorrddaa  uunnaa  mmiiccaa  ccoomm  vvaa  aannaarr..  PPeennssaa::

--  HHii  hhaavviiaa  mmoollttss  aavviiss  ii  ààvviieess??
--  QQuuèè  vvaass  ppeennssaarr  qquuaann  eellss  vvaass  vveeuurree??
--  EEtt  vvaa  aaggrraaddaarr  ccaannttaarr  lleess  nnaaddaalleess  aammbb  eellllss??
--  II  aa  eellllss,,  ccrreeuuss  qquuee  eellss  vvaa  ffeerr  iill··lluussiióó  qquuee  eellss  aannééssssiiuu  aa  vviissiittaarr  ppeerr  ccaannttaarr  pplleeggaattss??
PPeerr  qquuèè  tt’’hhoo  sseemmbbllaa??
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77

KKEEIIZZAABBUURROO,,  TT..  ((11999922))::  EEll  cceell  ddeell  cciiggnnee..  BBaarrcceelloonnaa..  JJoovveennttuutt

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  LLlleeggiirr  tteexxttooss  ii  ccoonntteess  bbrreeuuss..
--  EEllaabboorraarr  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss  ddee  tteexxtt..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eellss  pprrooppiiss  ccoommppoorrttaammeennttss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  RReeccoolllliirr  ddaaddeess  ssoobbrree  rreeccoorrddss  ppeerrssoonnaallss  rreeffeerriittss  aa  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
--  CCoommppaarraarr  ddiivveerrsseess  eexxppeerriièènncciieess  vviissccuuddeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  aapplliiccaarr  eellss  mmiittjjaannss  qquuee  ll’’hhoommee  ttéé  aa  llaa  sseevvaa  ddiissppoossiicciióó  aaccttuuaallmmeenntt  ppeerr  oobbtteenniirr  ii
mmaanntteenniirr  llaa  ssaalluutt,,  ppeerr  mmiittjjàà  dd’’uunnaa  aalliimmeennttaacciióó  ssaalluuddaabbllee..
--  AAddqquuiirriirr  uunnss  hhààbbiittss  ii  eessttiillss  ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabblleess  aaddeeqquuaattss  aa  ll’’eennttoorrnn  oonn  eess  vviiuu..
--  PPrreennddrree  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  iinnfflluuèènncciiaa  ddeellss  ccoossttuummss  eenn  llaa  ssaalluutt::  aalliimmeennttaacciióó,,  rriittmmee  ddee  vviiddaa,,
ddeessccaannss,,  eessppoorrtt......

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..  
--  LLeeccttuurraa  ddee  tteexxttooss  bbrreeuuss..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddee  llèèxxiicc..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLaa  lllleenngguuaa  eessccrriittaa  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  llaa  lleeccttuurraa  ccoomm  aa  ffoonntt  ddee  ppllaaeerr..
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoorrrreeccttaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt....

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  EEssffoorrçç  ppeerr  aa  ll’’eexxpprreessssiióó  vveerrbbaall  pprreecciissaa..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddeell  gguusstt  ppeerr  uunnaa  aalliimmeennttaacciióó  vvaarriiaaddaa..
--  CCuurraa  ddeell  pprrooppii  ccooss  ii  ddee  ll’’aassppeeccttee  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddeell  pprrooppii  eessffoorrçç..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  lleess  rreellaacciioonnss  ssoocciiaallss  ii  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa..
--  CCoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  iinnfflluuèènncciiaa  ddeellss  ccoossttuummss  eenn  llaa  ssaalluutt..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

KKEEIIZZAABBUURROO,,  TT..  ((11999922))::  EEll  cceell  ddeell  cciiggnnee..  BBaarrcceelloonnaa..  JJoovveennttuutt

RReessuumm  ddeell  ccoonnttee::
EEnn  uunnaa  ffaammíílliiaa  ddee  cciiggnneess,,  uunn  ddeellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess  eessttàà  mmaallaalltt..  LLaa  ffaammíílliiaa  mmaarrxxaa  eenn  mmiiggrraacciióó,,
ddeeiixxaanntt  aall  cciiggnnee  mmaallaalltt  ttoott  ssooll..  LL’’eennddeemmàà,,  ppeerròò  ttoorrnneenn  ppeerr  ffeerr  ccoommppaannyyiiaa  aall  cciiggnnee  mmaallaalltt,,  qquuee
mmoorr  aaccoommppaannyyaatt  ppeell  sseeuuss..  AAlleesshhoorreess  eellss  aallttrreess  ppooddeenn  mmaarrxxaarr  ddee  ffoorrmmaa  ddeeffiinniittiivvaa  ii  eenn  ppaauu..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueesstt  ccoonnttee  ééss  aaddeeqquuaatt  ppeerr  aa  ppaarrllaarr  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  mmoorriirr  aaccoommppaannyyaatt..  SSii  eess  ccoonnssiiddeerraa
qquuee  ppaarrllaarr  dd’’aaiixxòò  ééss  mmaassssaa  ““dduurr””  ppeerr  aalluummnneess  ddee  CCII,,  eess  ppoott  ppaarrllaarr  ssoobbrree  qquuaanntt  eess  vvaalloorraa  llaa
ccoommppaannyyiiaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ss’’eessttiimmeenn  qquuaann  ss’’eessttàà  mmaallaalltt  oo  nnoo  ss’’eessttàà  mmaassssaa  bbéé..  DD’’aaqquueessttaa
mmaanneerraa  eess  ppoott  ttrraaccttaarr  eell  tteemmaa  ddee  llaa  ssaalluutt  ffííssiiccaa  ii  llaa  ssaalluutt  eemmoocciioonnaall..  

ÉÉss  iinntteerreessssaanntt  ppaarrllaarr  ddeellss  pprriinncciippiiss  dd’’uunnaa  vviiddaa  ssaannaa::

--  MMeennjjaarr  ddee  ttoott.. --  TTeenniirr  ccuurraa  ddee  llaa  hhiiggiieennee  ppeerrssoonnaall..
--  DDoorrmmiirr  lleess  hhoorreess  aaddeeqquuaaddeess.. --  EEssttaarr  eenn  ccoommppaannyyiiaa  ddee  llaa  ffaammíílliiaa..
--  FFeerr  eessppoorrtt.. --  FFeerr  ccoosseess  qquuee  eennss  aaggrraaddeenn  aammbb  eellss  aammiiccss..

EEssttàà  ccllaarr  qquuee  qquuaann  eess  ddiiuu  ““mmeennjjaarr  ddee  ttoott””  eess  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  uunn  aalliimmeennttaacciióó  vvaarriiaaddaa..  AArraa  bbéé,,
ll’’aalluummnnaatt  ppooddeenn  iinntteerrpprreettaarr  qquuee  ééss  ppoossssiibbllee  mmeennjjaarr  uunn  mmuunntt  ddee  ccoosseess  qquuee  nnoo  ssóónn  ppaass  ssaanneess,,  ppeerr
eexxeemmppllee  lleess  llllaammiinnaadduurreess..
EEnn  eell  ccaass  ddee  ““ffeerr  ccoosseess  qquuee  eennss  aaggrraaddeenn  aammbb  eellss  aammiiccss””,,  ttaammbbéé  ppoott  sseerr  uunnaa  aaffiirrmmaacciióó
ccoonnfflliiccttiivvaa  sseeggoonnss  llaa  iinntteerrpprreettaacciióó  qquuee  ssee’’nn  ffaaccii..
CCaall  ddoonnccss  qquuee  eell  mmeessttrree  ccllaarriiffiiqquuii  ccaaddaa  uunn  dd’’aaqquueessttss  pprriinncciippiiss  ggeenneerraallss..

SSeegguurr  qquuee  ttoottss  eellss  nneennss  tteenneenn  aallgguunnaa  aannèèccddoottaa  ppeerr  eexxpplliiccaarr  ppeennssaanntt  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióó  eenn  llaa  qquuee
hhaann  hhaagguutt  dd’’eessttaarr  aall  lllliitt..  ÉÉss  ppoossiittiiuu  ooffeerriirr--llooss  ll’’ooppoorrttuunniittaatt  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  qquuaann  nneecceessssààrriiaa
ééss  llaa  ccoommppaannyyiiaa..  EEnn  ppaarrllaarr  ddeell  ccoonnttee,,  eellss  aalluummnneess  ppooddeenn  ppllaanntteejjaarr  aaqquueessttaa    qqüüeessttiióó::  

PPeerr  qquuèè  eellss  cciiggnneess  mmaarrxxeenn  pprriimmeerr  ii  ddeesspprrééss  ttoorrnneenn  ppeerr  eessttaarr  aammbb  eell  cciiggnnee  mmaallaalltt??

AAqquueessttaa  pprreegguunnttaa  ppoorrttaa  aa  rreessppoonnddrree  qquuee  ddee  vveeggaaddeess,,  ccaall  ccaannvviiaarr  dd’’ooppiinniióó..  EEnn  uunn  pprriimmeerr
mmoommeenntt  llaa  ffaammíílliiaa  ddee  cciiggnneess  ddóónnaa  pprriioorriittaatt  aa  llaa  mmiiggrraacciióó  aammbb  aallttrreess  cciiggnneess..  DDeesspprrééss  ss’’aaddoonneenn
qquuee  eell  sseeuu  lllloocc  ééss  aall  ccoossttaatt  ddeell  cciiggnnee  mmaallaalltt,,  ppeerr  aaccoommppaannyyaarr--lloo  eenn  eellss  ddaarrrreerrss  mmoommeennttss..  JJaa  hhii
hhaauurràà  tteemmppss  ppeerr  ffeerr  llaa  mmiiggrraacciióó,,  mmeennttrree  qquuee  jjaa  nnoo  hhii  hhaauurràà  tteemmppss  ppeerr  aaccoommiiaaddaarr--ssee  ddeell  cciiggnnee
mmaallaalltt::  ccaall  ffeerr--hhoo  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt..  

CCaall  ddiissttiinnggiirr  eennttrree  aallllòò  qquuee  ééss  uurrggeenntt  ii  aallllòò  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  eenn  ccaaddaa  mmoommeenntt..

EEnn  eell  ccoonnttee,,  eerraa  uurrggeenntt  mmaarrxxaarr,,  ppeerròò  eell  mmééss  iimmppoorrttaanntt  eerraa  sseerr  aall  ccoossttaatt  ddeell  cciiggnnee  mmaallaalltt..
SSeemmbbllaa  uunnaa  rreefflleexxiióó  mmaassssaa  pprrooffuunnddaa  ppeerr  aalluummnneess  ddee  CCII,,  ppeerròò  eess  ppoott  ppoossaarr  aallgguunn  eexxeemmppllee
pprrooppeerr::  ééss  uurrggeenntt  bbeerreennaarr  qquuaann  ssee  ssuurrtt  ddee  ll’’eessccoollaa,,  ppeerròò  ppoottsseerr  hhii  hhaauurràà  aallgguunn  ddiiaa  qquuee  sseerràà
iimmppoorrttaanntt  tteenniirr  ccuurraa  dd’’aallggúú  qquuee  ss’’hhaa  ffeett  mmaall  oo  aannaarr  aa  vveeuurree  uunn  ccoommppaannyy  qquuee  eessttàà  mmaallaalltt..
QQuuaann  aarrrriibbeemm  aa  ccaassaa  aall  vveesspprree,,  ééss  uurrggeenntt  ssooppaarr,,  ppeerròò  ééss  iimmppoorrttaanntt  ssaalluuddaarr  aa  llaa  mmaarree  oo  aall  ppaarree,,  aa
qquuii  ppoottsseerr  nnoo  hheemm  vviisstt  eenn  ttoott  eell  ddiiaa..
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PPeerr  ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  aallllòò  qquuee  ééss  uurrggeenntt  ii  aallllòò  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt,,  aaqquuíí  hhii  hhaa  uunnaa  vviinnyyeettaa  ddee  llaa
MMaaffaallddaa,,  qquuee  hhoo  ttéé  mmoolltt  ccllaarr..  AAqquueessttaa  vviinnyyeettaa  eessttàà  ppeennssaaddaa  ppeell  mmeessttrree,,  ll’’aalluummnnaatt  ddee  CCII  nnoo
ppooddrraann  iinntteerrpprreettaarr  eell  sseeuu  ccoonnttiinngguutt..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

SSeegguurr  qquuee  hhaass  eessttaatt  mmaallaalltt  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióó..  HHaass  qquueeddaatt  uunnaa  mmiiccaa  aaiixxaaffaatt,,  sseennssee  mmaassssaa  ggaannaa  ii
sseennssee  ppooddeerr  ssoorrttiirr  ddee  ccaassaa  aallgguunnss  ddiieess..  PPeennssaa  eenn  aaqquueellllaa  ooccaassiióó  ii  rreessppoonn  aa  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess..

SSii  uuss  ppllaauu,,  ffeess--hhoo  ppoossaanntt  aatteenncciióó  eenn  lleess  rreessppoosstteess  ii  eessccrriiuu  tteenniinntt  ccuurraa  ddee  llaa  pprreesseennttaacciióó..

11..  QQuuèè  rreeccoorrddeess  ddee  llaa  ddaarrrreerraa  vveeggaaddaa  qquuee  vvaass  eessttaarr  mmaallaalltt??

22..  QQuuèè  ppeennssaavveess  qquuaann  eessttaavveess  mmaallaalltt??

33..  QQuuii  eerraa  aammbb  ttuu  aa  ccaassaa  qquuaann  nnoo  ppooddiieess  aannaarr  aa  ll’’eessccoollaa??

AAqquueessttaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  tteenniiaa  ccuurraa  ddee  ttuu,,  ppoottsseerr  eett  ffeeiiaa  eell  ddiinnaarr,,  eett  ffeeiiaa  eell  lllliitt,,  ppoottsseerr  tt’’eexxpplliiccaavvaa
aallgguunnaa  hhiissttòòrriiaa  oo  aallgguunn  ccoonnttee......

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  hhaagguueessssiiss  ffeett  sseennssee  eellllaa??  CCoomm  tt’’hhaauurriieess  sseennttiitt??

44..  PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  aallggúú  eett  ffaaccii  ccoommppaannyyiiaa  qquuaann  nnoo  eett  ttrroobbeess  bbéé??

55..  AAllgguunnaa  vveeggaaddaa  hhaass  ffeett  ccoommppaannyyiiaa  aa  aallggúú  qquuee  eessttaavvaa  mmaallaalltt,,  uunn  ggeerrmmàà,,  uunn  aavvii,,  uunn  aammiicc??

QQuuèè  eenn  rreeccoorrddeess  dd’’aaqquueellllaa  ooccaassiióó??

66..  SSoovviinntt,,  qquuaann  eennss  ttrroobbeemm  bbéé,,  nnoo  hhii  ddoonneemm  iimmppoorrttàànncciiaa,,  ggaaiirreebbéé  nnii  eennss  aaddoonneemm  qquuee  eesstteemm
ssaannss..  ÉÉss  qquuaann  eennss  ppoosseemm  mmaallaallttss  qquuee  rreeccoorrddeemm  qquuee  bbéé  qquuee  eessttààvveemm  qquuaann  nnoo  tteennííeemm  ccaapp
mmaallaallttiiaa..  EEnn  ggeenneerraall,,  nnoommééss  ppeennsseemm  eenn  llaa  ssaalluutt  qquuaann  llaa  ppeerrddeemm,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuaann  eennss  ppoosseemm
mmaallaallttss..
HHii  hhaa  uunnaa  ddiittaa  qquuee  ddiiuu::  ““NNoommééss  vvaalloorreemm  eell  qquuee  tteenniimm  qquuaann  hhoo  ppeerrddeemm””..  AAiixxíí  ddoonnccss,,  nnoommééss
vvaalloorreemm  llaa  ssaalluutt  qquuaann  llaa  ppeerrddeemm..  
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PPeennssaa  aallgguunneess  ccoosseess  bbààssiiqquueess  ppeerr  ccoonnsseerrvvaarr  llaa  ssaalluutt::

--  MMeennjjaarr  ddee  ttoott.. --

--  --

77..  EEssccrriiuu  uunn  tteexxtt  qquuee  ccoommeennccii  aaiixxíí::

““UUnn  ddiiaa,,  qquuaann  eessttaavvaa  mmaallaalltt......””
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  88

CCOOLLEE,,  BB..  ((11999966))::  EEssttiirraarr  llaa  ppoottaa  oo  ccoomm  eennvveelllliimm..  BBaarrcceelloonnaa..  DDeessttiinnoo

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLlleeggiirr  tteexxttooss  ii  ccoonntteess  bbrreeuuss..
--  DDiissttiinnggiirr  llaa  iiddeeaa  gglloobbaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eellss  pprrooppiiss  ccoommppoorrttaammeennttss..
--  AAddqquuiirriirr  ll’’hhààbbiitt  ddee  ddiissccuuttiirr  ii  ddeebbaattrree  eenn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  IIddeennttiiffiiccaarr  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummàà..
--  VVaalloorraarr  eell  ttrreebbaallll  bbeenn  ffeett  ii  aaccaabbaatt..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  llèèxxiicc
--  LLeeccttuurraa  ddee  tteexxttooss  bbrreeuu

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLaa  lllleenngguuaa  eessccrriittaa  ccoomm  aa  vveehhiiccllee  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ii  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt::  ppoobblleess,,  cciiuuttaattss,,  cceemmeennttiirriiss......
--  EEllss  ooffiicciiss  ddee  ll’’eennttoorrnn  qquuoottiiddiiàà..
--  CCoossttuummss,,  ffeesstteess,,  rreeffrraannyyss......  rreellaacciioonnaattss  aammbb  lleess  ttrraaddiicciioonnss  llooccaallss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  llaa  lleeccttuurraa  ccoomm  aa  ffoonntt  ddee  ppllaaeerr  ii  vveehhiiccllee  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt....
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddee  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  sseennzziillllss..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

CCOOLLEE,,  BB..  ((11999966))::  EEssttiirraarr  llaa  ppoottaa  oo  ccoomm  eennvveelllliimm..  BBaarrcceelloonnaa..  DDeessttiinnoo

RReessuumm  ddeell  ccoonnttee::
UUnnss  nneennss  pprreegguunntteenn  aallss  sseeuuss  aavviiss::
--  AAvvii,,  ààvviiaa,,  ppeerr  qquuèè  ssoouu  ttaann  aarrrruuggaattss  ii  ttaann  ccaallbbss??
--  PPeerrqquuèè  ssoomm  vveellllss,,  ppeerròò  ttaammbbéé  hheemm  ssiigguutt  ppeettiittss!!
EEllss  aavviiss  eexxpplliiqquueenn  aallss  nneennss  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa  sseevvaa  vviiddaa,,  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  sseennzziillllaa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEll  ccoonnttee  ddóónnaa  uunnaa  iimmaattggee  uunnaa  mmiiccaa  ppeeccuulliiaarr  ddee  llaa  vveelllleessaa..  ÉÉss  uunnaa  vviissiióó  qquuee  sseeggoonnss  ccoomm  ppoott
sseemmbbllaarr  ggrrootteessccaa,,  ppeerròò  eenn  ttoott  ccaass  ééss  uunnaa  ffoorrmmaa  mmééss  ddee  vveeuurree  ll’’eennvveelllliimmeenntt  ii  ttaammbbéé  eessttàà  bbéé  qquuee
ll’’aalluummnnaatt  llaa  ccoonneegguuii..

LL’’aaccttiivviittaatt  11  ffaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  ddee  ccoommpprreennssiióó  ddeell  tteexxtt,,  ppeerrqquuèè  eell  ccoonnttiinngguutt  ppoott  sseerr  uunnaa  mmiiccaa
ccoonnffóóss..  LLaa  ““ttrraannssffoorrmmaacciióó””  qquuee  eellss  aavviiss  eexxpplliiqquueenn  aall  nneettss,,  ééss  uunn  xxiicc  ppeeccuulliiaarr  ii  aa  ttrraavvééss  ddee  lleess
rreessppoosstteess  ddeellss  aalluummnneess  eess  ppoott  vvaalloorraarr  ssii  hhaann  eennttèèss  pprroouu  bbéé  eell  ccoonnttee..

AA  ll’’aaccttiivviittaatt  22,,  ppaarrttiinntt  ddee  llaa  lleeccttuurraa  dd’’uunn  ppeettiitt  ccoonnttee,,  eess  pprreettéénn  qquuee  eellss  aalluummnneess  rreefflleexxiioonniinn
ssoobbrree  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss  ii  eell  sseennttiitt  qquuee  ttéé  aaqquueesstt..  EEnn  eell  ccoonnttee  aappaarreeiixxeenn  iiddeeeess  ssoobbrree::  eell  sseennttiitt  ddeell
tteemmppss,,  eell  vvaalloorr  ddeell  ddiinneerr,,  ll’’eessttiill  ddee  vviiddaa,,  ttoott  ffeenntt  uunnaa  ccoommppaarraacciióó  eennttrree  ll’’èèppooccaa  eenn  llaa  qquuee  ll’’ààvviiaa
eerraa  jjoovvee  ii  eell  mmoommeenntt  aaccttuuaall..  EEss  ccoommeennttaarràà  aammbb  eellss  aalluummnneess  aaqquueesstteess  ffrraasseess::

--  ““EEll  tteemmppss  ppaassssaavvaa  mmééss  aa  ppoocc  aa  ppoocc””::  ddee  ffeett  eell  tteemmppss  sseemmpprree  ““ppaassssaa””  iigguuaall,,  ppeerròò  eell  rriittmmee  ddee
vviiddaa  eerraa  mmééss  ttrraannqquuiill,,  eess  ffeeiieenn  mmeennyyss  ccoosseess  ii  ppoottsseerr  mmééss  bbeenn  ffeetteess  ii  sseemmbbllaa  qquuee  eess  ggaauuddiiaa  mmééss
ddee  ccaaddaa  iinnssttaanntt..  AArraa  ssoovviinntt  eess  ttéé  llaa  sseennssaacciióó  qquuee  lleess  ccoosseess  ppaasssseenn  ii  ggaaiirreebbéé  nnoo  eenn  ss’’ééss
ccoonnsscciieennttss..  SSóónn  eessttiillss  ddee  vviiddaa  ddiiffeerreennttss..  EEss  ppoott  ccoommppaarraarr  ll’’eessttiill  ddee  vviiddaa  ddeell  ppoobbllee  ii  ll’’eessttiill  ddee
vviiddaa  ddee  llaa  cciiuuttaatt..

--  ““NNoo  eennss  ffaallttaavvaa  ddee  rreess  ppeerròò  ttaammppoocc  lllleennççààvveemm  eellss  ddiinneerrss  ppeerr  llaa  ffiinneessttrraa””::  ccaall  ddoonnaarr  vvaalloorr  aa  lleess
ccoosseess..  SSoovviinntt  eellss  nneennss  ddee  llaa  nnoossttrraa  ssoocciieettaatt  tteenneenn  ttaanntteess  ccoosseess  ii  lleess  tteenneenn  ttaann  aa  llaa  bbaasstt,,  qquuee  nnoo
eellss  ddoonneenn  pprroouu  vvaalloorr..  LL’’ààvviiaa  eexxpplliiccaa  qquuee  aabbaannss,,  ttoott  ii  qquuee  nnoo  eellss  ffaallttaavvaa  rreess  ((qquuee  nnoo  vvooll  ddiirr  eell
mmaatteeiixx  qquuee  tteenniirr  ddee  ttoott))  ccaalliiaa  tteenniirr  ccuurraa  ddee  lleess  ddeessppeesseess,,  ddee  nnoo  ffeerr  uunn  mmaall  uuss  ddeellss  ddiinneerrss,,  qquuee
ccoossttaavveenn  mmoolltt  ddee  gguuaannyyaarr..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

LLlleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess  ii  rreessppoonn..

11..  TT’’hhaa  aaggrraaddaatt  eell  ccoonnttee??
PPeerr  qquuèè??

22..  QQuuèè  tt’’hhaann  sseemmbbllaatt  lleess  iill··lluussttrraacciioonnss??

SSaappss  qquuii  lleess  hhaa  ffeett??
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33..  AAqquueesstt  aavviiss  eexxpplliiqquueenn  aallss  sseeuuss  nneettss  qquuèè  ffeeiieenn  qquuaann  eerreenn  ppeettiittss..

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ffeeiieenn  eellss  tteeuuss  aavviiss  qquuaann  eerreenn  ppeettiittss??

44..  AAll  ffiinnaall  ddeell  ccoonnttee,,  eellss  aavviiss  ddiiuueenn  aallss  nneettss  qquuee  eenn  mmoorriirr--ssee  eess  ““ttrraannssffoorrmmaarraann””  eenn  aallgguunnaa  aallttrraa
ccoossaa..
QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  aaiixxòò??  

AACCTTIIVVIITTAATT  22

LLlleeggeeiixx  aaqquueesstt  ccoonnttee::  ““LL’’ààvviiaa””  

““AAbbaannss  dd’’aannaarr  aa  ddoorrmmiirr,,  ll’’ààvviiaa  eennss  vvee  aa  ffeerr  uunn  ppeettóó  aa  llaa  JJooaannaa  ii  aa  mmii..  AAlleesshhoorreess,,  ddee  vveeggaaddeess
llii  ddeemmaanneemm::
--  ÀÀvviiaa,,  ààvviiaa!!  EExxpplliiccaa’’nnss  uunn  ccoonnttee..
PPeerròò  aaqquueessttaa  nniitt  llaa  JJooaannaa  llii  hhaa  ddiitt::
--  ÀÀvviiaa,,  eexxpplliiccaa’’nnss  qquuèè  ffeeiieess  qquuaann  eerreess  ppeettiittaa..
--  SSii  ààvviiaa!!  AA  qquuèè  jjuuggààvveeuu??--  hhee  ddiitt..
--  UUii,,  ffiilllleettss  mmeeuuss!!  DD’’aaiixxòò  jjaa  ffaa  mmoollttss  aannyyss..  EEll  tteemmppss  ppaassssaavvaa  mmééss  aa  ppoocc  aa  ppoocc,,  llaa  ggeenntt  nnoo  ssaabbiiaa
qquuèè  eerreenn  lleess  pprreesssseess..  CCoomm  ssaabbeeuu,,  jjoo  vvaaiigg  nnééiixxeerr  aa  ppaaggèèss,,  ii  aa  ccaassaa  mmaaii  nnoo  eennss  hhaavviiaa  ffaallttaatt  rreess,,
ppeerròò  ttaammppoocc  lllleennççààvveemm  eellss  ddiinneerrss  ppeerr  llaa  ffiinneessttrraa..
LLaa  mmeevvaa  mmaarree  aannaavvaa  aa  bbuussccaarr  ll’’aaiigguuaa  aa  llaa  ffoonntt,,  nnoo  ccoomm  aarraa,,  qquuee  tteenniiuu  lleess  aaiixxeetteess  ii  ppooddeeuu
bbeeuurree  ttaanntt  ccoomm  vvuullgguueeuu..  QQuuaann  jjoo  vvaaiigg  nnééiixxeerr,,  vvaa  vveenniirr  llaa  lllleevvaaddoorraa  aa  ccaassaa,,  nnoo  ccoomm  vvoossaallttrreess,,
qquuee  vvaauu  nnééiixxeerr  aa  llaa  ccllíínniiccaa;;  ssii  aallggúú  tteenniiaa  mmaall  dd’’eessttóómmaacc,,  eell  mmiilllloorr  rreemmeeii  eerraa  uunnaa  bboonnaa
ccuulllleerraaddaa  dd’’oollii  ddee  ffeettggee  ddee  bbaaccaallllàà..
CCaaddaa  ffaammíílliiaa  ddee  ppaaggèèss  tteenniiaa  uunn  ffoorrnn  aa  ccaassaa  oonn  ffèèiieemm  eell  ppaa  uunnaa  vveeggaaddaa  aa  llaa  sseettmmaannaa..  AArraa
vvoossaallttrreess  aanneeuu  aa  ccoommpprraarr  eell  ppaa  aall  ffoorrnn  ddee  llaa  ccaannttoonnaaddaa,,  ppeerròò  uuss  bbeenn  ddiicc  qquuee  nnoo  ttéé  aaqquueellll  gguusstt
ddeell  ppaa  ccuuiitt  aammbb  lllleennyyaa..  PPeerr  ddiivveerrttiirr--nnooss  jjuuggààvveemm  aa  ffeett  ii  aammaaggaarr,,  ii  ddee  mmééss  ggrraannss  aannààvveemm  aa
FFeessttaa  MMaajjoorr  aall  ppoobbllee  oo  aa  ll’’aapplleecc  ddee  SSaanntt  RRoocc,,  oonn  rrèèiieemm  ttoottss  jjuunnttss  ii  bbaallllààvveemm  ssaarrddaanneess  ddeesspprrééss
ddee  ddiinnaarr..
AA  lleess  llllaarrgguueess  nniittss  dd’’hhiivveerrnn,,  eell  mmeeuu  aavvii  eennss  eexxpplliiccaavvaa  rroonnddaalllleess  ii  ccoonnttaarreelllleess  aa  llaa  vvoorraa  ddeell  ffoocc,,
mmeennttrree  mmeennjjààvveemm  ppaa  ttoorrrraatt  bbeenn  eennssuuccrraatt  aammbb  oollii  ii  ssaall..  EEnnccaarraa  sseennttoo  ll’’oolloorr  ddee  lleess  ttoorrrraaddeess  ii  eell
ccrruuiixxiitt  ddee  llaa  lllleennyyaa  eenn  ccrreemmaarr..
EEssttiimmaaddeettss  mmeeuuss,,  eennccaarraa  rreeccoorrddoo  llaa  ggeebbrraaddaa  qquuee  eemm  mmuullllaavvaa  lleess  eessppaarrddeennyyeess  ii  ll’’oolloorr  ddee
ll’’hheerrbbaa  aall  ppaalllleerr,,  sseennttoo  eellss  ccrriittss  ddeellss  sseeggaaddoorrss  ccrriiddaanntt::  ““GGaarrbbaa!!””,,  ii  eell  ccllooqquueeiigg  ddee  lleess  ggaalllliinneess..
AAqquueellllss  tteemmppss  nnoo  eerreenn  nnii  mmiilllloorrss  nnii  ppiittjjoorrss  qquuee  aarraa......
HHaa  ccaallllaatt  uunn  mmoommeenntt  qquuee  mm’’hhaa  sseemmbbllaatt  cceenntt  aannyyss  ii  aall  ffiinnaall  hhaa  ddiitt::
--  BBéé,,  ii  aarraa  aa  ddoorrmmiirr!!  BBoonnaa  nniitt..
EEnnss  hhaa  eessttiirraatt  eellss  lllleennççoollss,,  eennss  hhaa  ffeett  uunn  ppeettóó  ii  hhaa  ssoorrttiitt  eenn  ssiilleennccii..
AAqquueessttaa  nniitt  ll’’ààvviiaa  hhaa  ttoorrnnaatt  aa  sseerr  ppeettiittaa  dduurraanntt  uunnaa  eessttoonneettaa::  eenn  aaiixxòò  ppeennssaavvaa  mmeennttrree
mm’’aaddoorrmmiiaa..””

JJooaann  PPoorrtteellll
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AArraa  qquuee  jjaa  hhaass  lllleeggiitt  eell  ccoonnttee  ddee  ““LL’’ààvviiaa””,,  lllleeggeeiixx  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess  ii  ssuubbrraattllllaa  llaa  rreessppoossttaa
ccoorrrreeccttaa..  FFeess  sseerrvviirr  eell  rreeggllee..

11..  OOnn  vvaa  nnééiixxeerr  ll’’ààvviiaa??

--  EEnn  uunn  hhoossppiittaall..
--  SSoottaa  uunnaa  ccooll..
--  AA  llaa  ccaassaa  ddee  ppaaggèèss..

22..  QQuuèè  vvooll  ddiirr  lllleennççaarr  eellss  ddiinneerrss  ppeerr  llaa  ffiinneessttrraa??

--  SSeerr  mmééss  ppoobbrree  qquuee  uunn  rraattaa..
--  GGaassttaarr  mmoollttss  ddiinneerrss..
--  VVeennddrree  uunnaa  ccoossaa  aa  bboonn  pprreeuu..

33..  QQuuii  ééss  llaa  lllleevvaaddoorraa??

--  UUnnaa  ddoonnaa  qquuee  eess  lllleevvaa  mmoolltt  aavviiaatt..
--  UUnnaa  ddoonnaa  qquuee  aajjuuddaa  aa  nnééiixxeerr  eellss  nneennss..
--  UUnnaa  ddoonnaa  qquuee  rreennttaa..

44..  QQuuèè  vvooll  ddiirr  eell  ccrriitt  ddeellss  sseeggaaddoorrss  ccrriiddaanntt..  ““GGaarrbbaa!!””::

--  UUnn  ffeeiixx  dd’’eessppiigguueess  ttaallllaaddeess..
--  AAnneemm  aa  ddiinnaarr!!
--  AAggaaffeeuu  lleess  eeiinneess..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  99

UUNNIIVVEERRSSAALL  PPIICCTTUURREESS  ((11999955))::  BBaallttoo..  EE..UU..AA..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess,,  lleess  iiddeeeess  ii  iinntteerrvveenncciioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  IInntteerrvveenniirr  eenn  uunnaa  ccoonnvveerrssaa  sseennssee  ssoorrttiirr  ddeell  tteemmaa..
--  EExxppoossaarr  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  CCoonnèèiixxeerr  ii  uuttiilliittzzaarr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eellss  pprrooppiiss  ccoommppoorrttaammeennttss..
--  CCooll··llaabboorraarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccoonnvveerrsseess  ii  ddiiààlleeggss..
--  CCoommpprreennddrree  ll’’aarrgguummeenntt  dd’’uunnaa  ppeell··llííccuullaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  UUttiilliittzzaarr  ii  aapplliiccaarr  ddiiffeerreennttss  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  EExxpplliiccaarr  ccoomm  ccaannvviieenn,,  aammbb  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss,,  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss::  aanniimmaallss,,  ppllaanntteess,,  ppeerrssoonneess......
--  IIddeennttiiffiiccaarr  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummàà..
--  MMoossttrraarr  ttoolleerràànncciiaa  vveerrss  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniioonnss..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  RReeccoonnèèiixxeerr  qquuee  ttoott  pprrooccééss  ddee  ccaannvvii  iimmpplliiccaa  ttrraannssccuurrss  ddee  tteemmppss..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddeell  ccoonnttiinngguutt  dd’’uunnaa  ppeell··llííccuullaa..
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss  ii  eexxpplliiccaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  EExxpplliiccaacciióó  ddee  ffeettss  ii  vviivvèènncciieess..
--  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoonnvveerrsseess..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  llèèxxiicc
--  LLeeccttuurraa  ddee  tteexxttooss  bbrreeuuss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  ÚÚss  ddee  nnoocciioonnss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ccaatteeggoorriieess  ddee  ppaassssaatt,,  pprreesseenntt  ii  ffuuttuurr..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ffeettss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeggiissttrreess  dd’’úúss  aaddeeqquuaattss  aa  ssiittuuaacciioonnss  ccoommuunniiccaattiivveess  qquuoottiiddiiaanneess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  PPrroocceessssooss  ddee  ccaannvvii  ii  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddeell  pprrooppii  ccooss..
--  EElleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ppaaiissaattggee  hhuummaanniittzzaatt::  ppoobblleess,,  cciiuuttaattss,,  cceemmeennttiirriiss......
--  EEllss  ooffiicciiss  ddee  ll’’eennttoorrnn  qquuoottiiddiiàà..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  ppeerr  ll’’eessccrriippttuurraa  ccoorrrreeccttaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  DDeessiigg  ddee  ssaabbeerr  ii  ssaattiissffeerr  llaa  ccuurriioossiittaatt..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  vviiuurree  aammbb  aaccttiittuuddss  ddee  ccoonnvviivvèènncciiaa..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

UUNNIIVVEERRSSAALL  PPIICCTTUURREESS  ((11999955))::  BBaallttoo..  EE..UU..AA..  

RReessuumm  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa::
EEnnss  eexxpplliiccaa  llaa  hhiissttòòrriiaa  dd’’uunnaa  nneennaa  qquuee  aa  ll’’aannyy  11992255  eess  vvaa  ppoossaarr  mmaallaallttaa  ddee  ddiiffttèèrriiaa  aa  uunn  ppeettiitt
ppoobbllee  dd’’AAllaasskkaa,,  oonn  eess  vvaa  pprroodduuiirr  uunnaa  eeppiiddèèmmiiaa..  EEnn  aaqquueellllss  aannyyss,,  lleess  ccoommuunniiccaacciioonnss  eerreenn  ffoorrççaa
pprreeccààrriieess  ii  eess  ddeeppeenniiaa  ddeellss  ttrriinneeuuss  ddee  ggoossssooss  ppeerr  aa  mmoollttss  ttrraannssppoorrttss..  EEnn  BBaallttoo,,  uunn  ggooss--lllloopp,,
aaccoonnsseegguueeiixx  ffeerr  aarrrriibbaarr  eell  mmeeddiiccaammeenntt  aall  ppoobbllee,,  jjuusstt  aa  tteemmppss  ppeerr  aa  ssaallvvaarr  aa  ttoottss  eellss  nneennss
aaffeeccttaattss..  EEssttàà  bbaassaaddaa  eenn  uunnaa  hhiissttòòrriiaa  rreeaall..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEnnccaarraa  qquuee  llaa  hhiissttòòrriiaa  eess  bbaassaa  eenn  eell  qquuee  eexxpplliiccaa  uunnaa  ddee  lleess  nneenneess  aaffeeccttaaddeess  ddee  ddiiffttèèrriiaa,,  llaa
ppeell··llííccuullaa  ttéé  ccoomm  aa  bbaassee  aarrgguummeennttaall  eell  ppaappeerr  dd’’eenn  BBaallttoo,,  uunn  ggooss--lllloopp  qquuee  ttoott  ii  eessttaarr  mmaarrggiinnaatt
ppeerr  aallttrreess  ggoossssooss,,  ééss  ccaappaaçç  ddee  vvèènncceerr  aa  uunn  ggooss  pprroovvooccaaddoorr  ii  mmeennttiiddeerr,,  ll’’SSttiill,,  ttoott  ffeenntt  sseerrvviirr  jjoocc
nneett  ii  aaccttiittuuddss  nnoo  vviioolleenntteess..

LLaa  hhiissttòòrriiaa  nnoo  ppaarrllaa  pprròòppiiaammeenntt  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppeerròò  ss’’iinnssiinnuuaa  eenn  ddiivveerrsseess  ooccaassiioonnss..  EEss  ppoott
aapprrooffiittaarr  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  lleess  aaccttiittuuddss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  ppeerrssoonnaattggeess  ii  ddeellss  vvaalloorrss  ii  ccoonnttrraavvaalloorrss  qquuee
aaqquueesstteess  ggeenneerreenn::  ll’’aammiissttaatt,,  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  llaa  ffiiddeelliittaatt,,  eell  ddeessccoobbrriimmeenntt  ddee  lleess  pprròòppiieess
ccaappaacciittaattss,,  llaa  rreessiissttèènncciiaa  ffííssiiccaa,,  ll’’eennvveejjaa,,  llaa  ccoommppeettiittiivviittaatt  mmaall  eenntteessaa,,  eellss  sseerrvviilliissmmee,,  llaa
mmaarrggiinnaacciióó......

DDee  ccaarraa  aallss  aalluummnneess,,  eess  ppoott  ffeerr  uunnaa  aaccttiivviittaatt  iinnddiivviidduuaall  ddeesspprrééss  ddee  vveeuurree  llaa  ppeell··llííccuullaa  ii  uunnaa
vveeggaaddaa  ccaaddaa  nneenn  hhaaggii  ccoonntteessttaatt  lleess  pprreegguunntteess,,  eess  ppoott  ffeerr  uunnaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú,,  ppeerr  ccllaarriiffiiccaarr
aallgguunneess  iiddeeeess..  PPooddeenn  lllleeggiirr  lleess  sseevveess  rreessppoosstteess  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  lleess  ddiivveerrsseess  ooppiinniioonnss  ii  aaccllaarriirr
aallgguunnss  aassppeecctteess  ii  ddeettaallllss  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa  qquuee  sseegguurr  qquuee  ss’’eessccaappeenn  aa  llaa  ccoommpprreennssiióó  dd’’aallgguunnss
nneennss..  PPeerr  eexxeemmppllee,,  aappaarreeiixx  eell  ffuusstteerr  ccoonnssttrruuiinntt  uunnss  ttaaüüttss  ppeettiittss,,  ffeettss  eexxpprreessssaammeenntt  ppeerr  eell  nneennss
qquuee  mmoorriirraann  ssii  nnoo  aarrrriibbaa  llaa  mmeeddiiccaacciióó..  AAqquueessttaa  iimmaattggee  ppoott  ppaassssaarr  ddeessaappeerrcceebbuuddaa  ppeerr  aallgguunnss
aalluummnneess,,  ppeerròò  aallttrreess  hhii  ppoossaarraann  aatteenncciióó  ii  ddeemmaannaarraann  aaccllaarriimmeennttss..  SSee’’llss  eexxpplliiccaa  llaa  ffuunncciióó  ddeellss
ttaaüüttss,,  ppeerròò  eenn  ccaass  qquuee  nnoo  aappaarreegguuii  llaa  pprreegguunnttaa  ddee  ffoorrmmaa  eexxppllíícciittaa,,  aammbb  nneennss  ddee  CCII  nnoo  ccaall  eennttrraarr
eenn  aaqquueessttss  ddeettaallllss..  EEll  ffeett  ddee  ppoossaarr  aallggúú  ddiinnss  uunnaa  ccaaiixxaa  ii  ttaannccaarr--llaa  ppoott  ccoonnffoonnddrree  aallss  aalluummnneess
qquuee  eennccaarraa  nnoo  hhaann  eennttèèss  qquuèè  iimmpplliiccaa  rreeaallmmeenntt  llaa  mmoorrtt..

FFiinnaallmmeenntt  hhii  hhaa  uunnaa  aaccttiivviittaatt  rreeffeerriiddaa  aallss  vvaalloorrss  ii  ccoonnttrraavvaalloorrss  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa  llaa  ppeell··llííccuullaa..
EEnnccaarraa  qquuee  ll’’aaccttiivviittaatt  ddee  ppaappeerr  ééss  iinnddiivviidduuaall,,  aabbaannss  ccaall  ppaarrllaarr--nnee  aammbb  eellss  aalluummnneess  ii  eenntteennddrree  eell
ssiiggnniiffiiccaatt  ddee  ccaaddaa  vvaalloorr  ii  eell  sseeuu  ccoonnttrraavvaalloorr..  AA  llaa  vveeggaaddaa  ééss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  aaddoonnaarr--ssee  qquuee  eellss
vvaalloorrss  ggeenneerreenn  uunn  sseegguuiitt  aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess  ii  eellss  ccoonnttrraavvaalloorrss,,  aaccttiittuuddss  nneeggaattiivveess..  

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

DDeesspprrééss  ddee  vveeuurree  llaa  ppeell··llííccuullaa,,  rreessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess::

11..  UUnn  ddeellss  ggoossssooss  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa  ddiiuu::  ““qquuèè  eellss  ppaassssaarràà  aallss  nneennss  ssii  eell  mmeeddiiccaammeenntt  nnoo  aarrrriibbaa  aa
tteemmppss??””..
AA  ttuu  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  eellss  ppoott  ppaassssaarr??
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22..  LL’’ooccaa  aammiiggaa  dd’’eenn  BBaallttoo,,  qquuaann  aaqquueesstt  mmaarrxxaa  aa  bbuussccaarr  eell  ttrriinneeuu,,  llii  ddiiuu::  ““EEtt  mmoorriirrààss  ccoomm  uunn
ggooss..  AAmmbb  aaqquueesstt  ffrreedd  aanniirrààss  aa  bbuussccaarr  uunn  ggooss  qquuee  nnoo  tt’’aaggrraaddaa  ppeerr  ppoorrttaarr  uunn  mmeeddiiccaammeenntt  aa  uunn
ppoobbllee  qquuee  nnoo  eett  vvooll””..

QQuuèè  vvooll  ddiirr  ll’’ooccaa  aammbb  aaqquueesstteess  ffrraasseess??

33..  QQuuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteennss  dd’’eenn  BBaallttoo  ii  ddee  ll’’SSttiill??

44..  QQuuaann  eenn  BBaallttoo  aarrrriibbaa  aammbb  eell  mmeeddiiccaammeenntt,,  llaa  nneennaa  llii  ddiiuu::  ““SSii  nnoo  ffooss  ppeerr  ttuu,,  nnoo  sseerriiaa  aaqquuíí””..
QQuuèè  vvooll  ddiirr  aaiixxòò??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

AA  llaa  ppeell··llííccuullaa  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  ggoossssooss  ddeell  ppoobbllee  mmaarrggiinneenn  eenn  BBaallttoo,,  eell  ddeeiixxeenn  ddee  bbaannddaa..  EEllll  ssee
sseenntt  ssooll,,  ssoorrtt  eenn  ttéé  ddee  ll’’ooccaa..  AArraa  bbéé,,  qquuaann  eenn  BBaallttoo  ééss  ccaappaaçç  ddee  ppoorrttaarr  eellss  mmeeddiiccaammeennttss  ppeellss
nneennss  mmaallaallttss,,  ttoottss  rreeccoonneeiixxeenn  llaa  sseevvaa  vvààlluuaa,,  aalleesshhoorreess  ttoottss  ll’’eessttiimmeenn..

RReellaacciioonnaa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  lleess  aaccttiittuuddss  nneeggaattiivveess  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa  llaa  ppeell··llííccuullaa  aammbb  lleess  sseevveess
aaccttiittuuddss  ccoonnttrrààrriieess,,  ééss  aa  ddiirr,,  ppoossiittiivveess

EEnnvveejjaa PPeerrddóó

MMeennttiiddaa FFiiddeelliittaatt

MMaarrggiinnaacciióó EEssttiimmaacciióó

RRaannccúúnniiaa SSoolliiddaarriittaatt

EEggooiissmmee SSiinncceerriittaatt

TTrraaïïcciióó AAccoolllliiddaa
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22..66..22..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  CCIICCLLEE
MMIITTJJÀÀ  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA
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22..66..22..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  CCIICCLLEE
MMIITTJJÀÀ  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11::  MMÉÉSS  EENNLLLLÀÀ  DDEELL  NNÚÚVVOOLL  BBLLAANNCC

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22::  SS’’HHAA  MMOORRTT  LL’’AAVVII

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33::  LLAA  MMAARREE  IINNVVIISSIIBBLLEE

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44::  EENN  VVEEUU  AALLTTAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55::  CCAADDAA  TTIIGGRREE  TTÉÉ  UUNNAA  JJUUNNGGLLAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66::  CCAAMMPPAANNAADDEESS  AA  MMOORRTTSS  
                  CCAANNÇÇÓÓ  DDEELL  CCAAMMPPAANNEERR  DDEE  TTAAÜÜLLLL

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77::  HHÈÈRRCCUULLEESS
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11

SSAALLEESS,,  FF..  II  RRAAMMOOSS,,  MMTT..  ((  11999911))::  MMééss  eennllllàà  ddeell  nnúúvvooll  bbllaanncc..  BBaarrcceelloonnaa..  EEddeellvviivveess

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss,,  eexxpplliiccaacciioonnss  ii  aarrgguummeennttaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  UUttiilliittzzaarr  llaa  lleeccttuurraa  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lleess  pprròòppiieess  ooppiinniioonnss..
--  UUttiilliittzzaarr  aammbb  ccoorrrreecccciióó  ii  pprreecciissiióó  eell  vvooccaabbuullaarrii  eessppeeccííffiicc  ddee  lleess  ààrreeeess..
--  CCoonnèèiixxeerr  eennddeevviinnaalllleess..
--  HHaabbiittuuaarr--ssee  aa  ll’’úúss  ddeell  ddiicccciioonnaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  DDiissttiinnggiirr  lleess  pprriinncciippaallss  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss  ddee  ppaaiissaattggeess  hhuummaanniittzzaattss::  llaa  cciiuuttaatt  ii
eell  ppoobbllee..  
--  VVaalloorraarr  eell  ttrreebbaallll  bbeenn  ffeett  ii  aaccaabbaatt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  RReefflleeccttiirr,,  ppeerr  eessccrriitt,,  lleess  oobbsseerrvvaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  CCoonnèèiixxeerr  ccaannvviiss  qquuee  eess  pprroodduueeiixxeenn  eenn  aallgguunnss  éésssseerrss  vviiuuss  aall  llllaarrgg  ddee  ll’’aannyy..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss::  ddeessccrriippcciióó  ii  nnaarrrraacciióó..
--  JJooccss  lliinnggüüííssttiiccss..
--  ÚÚss  ddeell  ddiicccciioonnaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  UUttiilliittzzaacciióó  ddee  ffoonnttss  sseennzziilllleess  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess,,  oobbsseerrvvaacciioonnss  ii  eexxppeerriièènncciieess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLaa  nnaarrrraacciióó..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
--  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall..
--  EEnnddeevviinnaalllleess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
--  CCrreeiixxeemmeenntt  ii  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddeell  xxiipprreerr..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  HHaabbiittuuaacciióó  aa  ll’’úúss  ddeell  ddiicccciioonnaarrii..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  IInntteerrèèss  ii  eessffoorrçç  eenn  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  ssoobbrree  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

SSAALLEESS,,  FF..  II  RRAAMMOOSS,,  MMTT..  ((  11999911))::  MMééss  eennllllàà  ddeell  nnúúvvooll  bbllaanncc..  BBaarrcceelloonnaa..  CCooll··lleecccciióó  AAllaa
DDeellttaa..  EEddeellvviivveess..  

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
EEnn  MMiiqquueell  eessttàà  ttrriisstt  ppeerrqquuèè  eell  sseeuu  aavvii  ss’’hhaa  mmoorrtt..  EEllll  ssee  ll’’eessttiimmaavvaa  mmoolltt  ii  rreeccoorrddaa  llaa  sseevvaa  ccaarraa,,
llaa  sseevvaa  vveeuu,,  lleess  sseevveess  hhiissttòòrriieess......  LLii  vvee  aall  ccaapp  uunnaa  pprreegguunnttaa  iimmppoorrttaanntt::  ““OOnn  ééss  aarraa  ll’’aavvii??””..
EEll  lllliibbrree  ppllaanntteejjaa  uunn  ffeett  pprrooppeerr  ccoomm  ééss  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  aavvii,,  mmiirraanntt  ddee  ddoonnaarr  rreessppoossttaa  aa  ttoottss  eellss
iinntteerrrrooggaannttss  qquuee  eell  nneenn  eess  ppllaanntteejjaa  ii  aacccceeppttaanntt  qquuee  hhii  hhaa  pprreegguunntteess  sseennssee  uunn  rreessppoossttaa  úúnniiccaa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::  
AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  pprreettéénn  uunnaa  bboonnaa  ccoommpprreennssiióó  ddeellss  lllliibbrree  ii  pprrooppoossaa  aallgguunneess  pprreegguunntteess,,  uunneess
mmééss  ttaannccaaddeess  ii  aallttrreess  mmééss  oobbeerrtteess..
EEnn  ppaarrllaarr  ddeellss  cceemmeennttiirriiss  eell  mmeessttrree  ppoott  aapprrooffiittaarr  ll’’ooccaassiióó  ppeerr  eexxpplliiccaarr  aallgguunneess  ccoosseess  ddeell  xxiipprreerr,,
ll’’aarrbbrree  qquuee  sseemmpprree  eess  ttrroobbaa  aallss  cceemmeennttiirriiss..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess  ppooddeenn  rreeppaassssaarr  aallgguunnss
ccoonnttiinngguuttss  ddee  ll’’ààrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii  nnaattuurraall  ii  ssoocciiaall..
EEllss  aalluummnneess  ppooddeenn  ““iinnvveessttiiggaarr””  qquuiinn  ssiiggnniiffiiccaatt//ssiimmbboollooggiiaa  tteenneenn  eellss  xxiipprreerrss  ddeellss  cceemmeennttiirriiss::
ppooddeenn  ccoonnssuullttaarr  eell  ddiicccciioonnaarrii,,  mmiirraarr  ssii  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ll’’eessccoollaa  oo  ddeell  bbaarrrrii  hhii  hhaa  aallgguunn  lllliibbrree
qquuee  eexxpplliiqquuii  llaa  ssiimmbboollooggiiaa  dd’’aarrbbrreess  ii  ppllaanntteess,,  ddeemmaannaarr  aa  ccaassaa  sseevvaa  ssii  tteenneenn  aallgguunnaa  iinnffoorrmmaacciióó
ssoobbrree  eell  tteemmaa..  EEss  pprrooppoossaa  llaa  lleeccttuurraa  dd’’uunn  ppooeemmaa  ddee  GGlloorriiaa  FFuueerrtteess  qquuee  ppaarrllaa  ddeell  xxiipprreerr..
SS’’aaddjjuunnttaa  uunnaa  mmiiccaa  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  oorriieennttaattiivvaa..

EEll  xxiipprreerr  ((CCuupprreessssuuss  sseemmppeerrvviirreennss))

EEll  xxiipprreerr  ééss  uunn  aarrbbrree  ddee  ffuullllaa  ppeerreennnnee,,  ééss  aa  ddiirr  qquuee  ttéé  ffuullllaa  ttoott  ll’’aannyy..  AArraa  bbéé,,  aaiixxòò  nnoo  vvooll  ppaass  ddiirr
qquuee  nnoo  llaa  ccaannvviiïï,,  hhoo  ffaa  ddee  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa,,  aall  llllaarrgg  ddee  ttootteess  lleess  eessttaacciioonnss  ii  ppeerr  aaiixxòò  nnoo  eess  qquueeddaa
mmaaii  ““ppeellaatt””..  EEll  sseeuu  nnoomm  eenn  llllaattíí  ((ttoottss  eellss  éésssseerrss  vviiuuss  tteenneenn  uunn  nnoomm  eenn  llllaattíí,,  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa
ttoottss  eellss  bbiiòòlleeggss,,  ssiigguuiinn  dd’’oonn  ssiigguuiinn,,  eess  ppooddeenn  eenntteennddrree  ii  ssaabbeenn  qquuee  eessttaann  ppaarrllaanntt  ddeell  mmaatteeiixx
éésssseerr  vviiuu))  ““sseemmppeerrvviirreennss””,,  iinnddiiccaa  qquuee  sseemmpprree  ééss  vviiuu,,  qquuee  ttéé  uunnaa  eessppeerraannççaa  ddee  vviiddaa  mmoolltt  llllaarrggaa..
NNoo  ééss  oorriiggiinnaarrii  ddeell  nnoossttrree  ppaaííss,,  vvee  ddee  ll’’OOrriieenntt..  QQuuaann  eess  ttrroobbaa  ppllaannttaatt  eenn  uunn  lllloocc  ddóónnaa  aall
ppaaiissaattggee  uunnaa  nnoottaa  ggrreeuu  ii  tteenneebbrroossaa,,  ppeerr  llaa  sseevvaa  llllaarrggaa  oommbbrraa..  EEllss  bbaassccooss  ll’’aannoommeenneenn  ““aarrbbrree  ddee
llaa  nniitt””..  SSiimmbbòòlliiccaammeenntt  ssóónn  eellss  aarrbbrreess  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppeerrqquuèè  eess  ppllaanntteenn  aallss  cceemmeennttiirriiss  ii  ttaammbbéé
ssiimmbboolliittzzeenn  llaa  bbeennvviinngguuddaa,,  ppeerrqquuèè  eess  ttrroobbeenn  eenn  aallgguunnss  jjaarrddiinnss  ii  eennttrraaddeess  ddee  ccaasseess  sseennyyoorriiaallss..  

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

RReessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess..  MMiirraa  ddee  ffeerr--hhoo  sseennssee  pprreessssaa,,  ppeennssaanntt  aabbaannss  ddee  rreessppoonnddrree..  SSii  hhoo  ffaass
aaiixxíí  vveeuurrààss  ccoomm  llaa  ffeeiinnaa  qquueeddaa  mmééss  bbeenn  ffeettaa  ii  aaccaabbaaddaa  ii  ttee’’nn  sseennttiirrààss  mmoolltt  ssaattiissffeett..

11..  PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  eellss  ppaarreess  dd’’eenn  MMiiqquueell  vvaann  vveessttiittss  ddee  nneeggrree??

22..  PPeerr  qquuèè  eenn  MMiiqquueell  tteenniiaa  ppoorr  ddee  pplloorraarr??  
II  ttuu,,  tteennss  ppoorr  oo  eett  ffaa  vveerrggoonnyyaa  pplloorraarr  eenn  aallgguunneess  ooccaassiioonnss??
PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  eett  ppaassssaa  aaiixxòò??
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33..  HHaass  aannaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  aa  uunn  eenntteerrrraammeenntt??

QQuuee  eett  vvaa  sseemmbbllaarr??

44..  BBuussccaa  aall  ddiicccciioonnaarrii  llaa  ppaarraauullaa  ““cceemmeennttiirrii””..

HHaass  vviissiittaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  eell  cceemmeennttiirrii  ddeell  tteeuu  ppoobbllee  oo  cciiuuttaatt??
CCoomm  eexxpplliiccaarriieess  aallss  tteeuuss  ccoommppaannyyss  qquuee  nnoo  hhii  hhaann  aannaatt  mmaaii,,  ccoomm  ééss  aaqquueesstt  lllloocc..

RReessooll  aaqquueessttaa  eennddeevviinnaallllaa::

UUnnaa  ccaassaa  pplleennaa  ddee  ggeenntt,,
ttooqquueenn  ii  rreeppiiqquueenn,,
ii  nniinnggúú  hhoo  sseenntt..

55..  EEnn  MMiiqquueell  ssaapp  qquuee  ccoomm  qquuee  eell  sseeuu  aavvii  ss’’hhaa  mmoorrtt,,  nnoo  eell  vveeuurràà  mmaaii  mmééss..  AAlleesshhoorreess  eess
pprreegguunnttaa::  ““OOnn  ééss  ll’’aavvii??””..
SSii  tt’’hhoo  pprreegguunnttééss  aa  ttuu,,  qquuèè  llii  ddiirriieess??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

11..  EEnn  eellss  cceemmeennttiirriiss  hhii  hhaa  uunn  aarrbbrree  mmoolltt  ccaarraacctteerrííssttiicc..  QQuuiinn  ééss??
EEnn  ccaass  qquuee  nnoo  hhoo  ssààppiigguueess,,  ttrroobbaarrààss  eell  sseeuu  nnoomm  ddiinnss  dd’’aaqquueessttaa  ssooppaa  ddee  lllleettrreess..

SSOOPPAA  DDEE  LLLLEETTRREESS

NN II UU TT RR AA
XX II PP RR EE RR
HH PP EE CC BB LL
QQ ZZ OO AA TT GG

22..  AArraa  jjaa  ssaappss  ddee  qquuiinn  aarrbbrree  eess  ttrraaccttaa..  MMiirraa  ddee  ttrroobbaarr--nnee  aallgguunnaa  ffoottooggrraaffiiaa  oo  dd’’oobbsseerrvvaarr--nnee
aallgguunn  aall  nnaattuurraall  ii  ffeess--nnee  uunn  ddiibbuuiixx..

33..  EEll  nnoomm  eenn  llllaattíí  dd’’aaqquueesstt  aarrbbrree  ééss  CCuupprreessssuuss  sseemmppeerrvviirreennss..

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  llaa  ppaarraauullaa  sseemmppeerrvviirreennss??

PPeennsseess  qquuee  ttéé  aallgguunnaa  rreellaacciióó  aammbb  llaa  ccaaiigguuddaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffuullllaa??
EExxpplliiccaa  qquuiinnaa  ppoott  sseerr  aaqquueessttaa  rreellaacciióó..

PPeennsseess  qquuee  ttéé  aallgguunnaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  cceemmeennttiirriiss??
EExxpplliiccaa  qquuiinnaa  ppoott  sseerr  aaqquueessttaa  rreellaacciióó..

44..  AArraa  qquuee  jjaa  ccoonneeiixxeess  mmiilllloorr  aaqquueesstt  aarrbbrree,,  ffeess--nnee  uunnaa  ddeessccrriippcciióó  ppeerr  eessccrriitt..  
UUnnaa  ddeessccrriippcciióó  ccoonnssiisstteeiixx  eenn  eexxpplliiccaarr  ccoomm  ééss  aallgguunnaa  ccoossaa  aammbb  ttoottss  eellss  ddeettaallllss  ppoossssiibblleess..

IInnvveennttaa  uunn  ppeettiitt  ccoonnttee  oonn  eell  pprroottaaggoonniissttaa  ssiigguuii  eell  xxiipprreerr  dd’’uunn  cceemmeennttiirrii..  PPeerr  aajjuuddaarr--ttee  aa  aaggaaffaarr
iinnssppiirraacciióó,,  lllleeggeeiixx  aabbaannss  aaqquueesstt  ppooeemmaa::
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EELL  CCIIPPRRÉÉSS  DDEELL  CCEEMMEENNTTEERRIIOO

YYoo  nnoo  ssooyy  ttrriissttee,,
eess  qquuee  eessttooyy  eenn  uunn  ssiittiioo
qquuee  nnaaddiiee  vviieennee  ccoonn  ssoonnrriissaass..
YYoo  nnoo  ssooyy  ttrriissttee,,
eess  qquuee  ttooddoo  eell  qquuee  vviieennee  aaqquuíí
ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  llee  ffaallttaarraa  aallggoo..
YYoo  nnoo  ssooyy  ttrriissttee
yy  ssii  nnoo  qquuee  lloo  ddiiggaann  llooss  ppáájjaarrooss,,
aa  vveerr
¿¿qquuéé  ttiieenneenn  oottrrooss  áárrbboolleess  qquuee  nnoo  tteennggaa  yyoo??
YYoo  nnoo  ssooyy  ttrriissttee,,
lloo  qquuee  ppaassaa  eess  qquuee  ttooddooss  mmee  mmiirrááiiss  ccoonn  ttrriisstteezzaa..

GGlloorriiaa  FFuueerrtteess..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22

DDEE  SSAAIINNTT  MMAARRSS,,  DD..  ((11999988))::  SS’’hhaa  mmoorrtt  ll’’aavvii..  BBaarrcceelloonnaa..  LLaa  GGaalleerraa

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss  ii  eessccrriittss..
--  SSeennttiirr  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  ssaabbeerr  eessccoollttaarr  ppeerr  ccoommpprreennddrree..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  uunnaa  nnaarrrraacciióó..
--  AAddqquuiirriirr  ll’’hhààbbiitt  ddee  ddiissccuuttiirr  ii  ddeebbaattrree  eenn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  RReeccoorrddaarr  ffeettss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa..
--  VVaalloorraarr  eell  ttrreebbaallll  bbeenn  ffeett  ii  aaccaabbaatt..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  vveerriiffiiccaabblleess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  LLaa  nnaarrrraacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS
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ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  oorraallss  ii  eessccrriitteess..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt..
--  IInntteerrèèss  ii  eessffoorrçç  eenn  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  ssoobbrree  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

DDEE  SSAAIINNTT  MMAARRSS,,  DD..  ((11999988))::  SS’’hhaa  mmoorrtt  ll’’aavvii..  BBaarrcceelloonnaa..  LLaa  GGaalleerraa

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
LLaa  mmaarree  nnoottiiffiiccaa  aa  ddooss  ggeerrmmaannss  qquuee  ss’’hhaa  mmoorrtt  ll’’aavvii..  EEll  lllliibbrree  rreeccuullll  lleess  rreeaacccciioonnss  ddeellss  nneennss..  NNoo
ssaabbeenn  ssii  aannaarr  oo  nnoo  aa  ll’’eenntteerrrraammeenntt::  ddeecciiddeeiixxeenn  aannaarr--hhii  ii  aaiixxòò  ppeerrmmeett  ffeerr  uunnaa  ttrroobbaaddaa  ffaammiilliiaarr
qquuee  ss’’aapprrooffiittaa  ppeerr  rreeccoorrddaarr  aa  ll’’aavvii..  EEllss  nneennss  ppllaanntteeggeenn  eellss  sseeuuss  dduubbtteess  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..
EEllss  aauuttoorrss,,  aall  ffiinnaall  ddeell  lllliibbrree,,  pprrooppoosseenn  uunn  sseegguuiitt  ddee  pprreegguunntteess  qquuee  eess  ppooddeenn  ffeerr  aallss  nneennss  ppeerr
ccoonnvviiddaarr  aa  xxeerrrraarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ii  ttoott  eell  qquuee  rreepprreesseennttaa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEnn  eell  lllliibbrree,,  eellss  nneennss  ffaann  uunn  rreettrreett  aa  ll’’aavvii  qquuaann  eess  mmoorr::  ““EEnnss  ppooddrriiaa  hhaavveerr  aavviissaatt!!””..  PPeerròò  ppeerr
aallttrraa  bbaannddaa  ppeennsseenn,,  qquuee  ccoomm  qquuee  hhaa  eessttaatt  uunnaa  mmoorrtt  rrààppiiddaa,,  ll’’aavvii  nnoo  hhaauurràà  ppaattiitt..  EEss  ddeemmoossttrraa
ddoonnccss  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó,,  ssii  llaa  mmoorrtt  hhaa  eessttaatt  rrààppiiddaa,,  aaiixxòò  ééss  iinnccoommppaattiibbllee  aammbb  eell  ffeett  dd’’aavviissaarr,,  ddee
ppooddeerr--ssee  aaccoommiiaaddaarr  ddee  ffaammiilliiaarrss  ii  aammiiccss..

QQuuaann  vvaalloorreenn  lleess  aavvaannttaattggeess  ii  iinnccoonnvveenniieennttss  dd’’aannaarr  aa  ll’’eenntteerrrraammeenntt,,  eellss  rraaoonnaammeennttss  ssóónn  pprroouu
iinntteerreessssaannttss..  LLaa  ttrroobbaaddaa  ffaammiilliiaarr  ééss  ppoossiittiivvaa,,  ttoottss  pplleeggaattss  ppooddeenn  ddeeddiiccaarr  uunnaa  eessttoonnaa  aa  rreeccoorrddaarr  aa
ll’’aavvii  ii  ffeerr  ccoommppaannyyiiaa  aa  ll’’ààvviiaa..

EEll  sseegguuiitt  ddee  pprreegguunntteess  qquuee  eellss  nneennss  ffaann  aallss  ppaarreess,,  ssóónn  mmoolltt  rriiqquueess  ii  ppooddeenn  sseerrvviirr  ccoomm  aa  ffiill
ccoonndduuccttoorr  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaa  aa  ll’’aauullaa..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

EEllss  aauuttoorrss  ddeell  lllliibbrree,,  aall  ffiinnaall  ppllaanntteeggeenn  uunneess  qquuaanntteess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  eess  ppooddeenn  pprreegguunnttaarr  aallss
aalluummnneess  ppeerr  aa  qquuee  lleess  rreessppoonngguuiinn  ddee  ffoorrmmaa  oorraall  ii  aaiixxòò  ppeerrmmeettii  oobbrriirr  uunn  ddeebbaatt  ssoobbrree  eell  tteemmaa..  

““SSii  aallggúú  aa  qquuii  eessttiimmaavveess  hhaa  mmoorrtt......

--  HHaass  eessttaatt  ttrriisstt  oo  hhoo  hhaass  ttrroobbaatt  nnoorrmmaall??
--  LLaa  ttrriisstteessaa  ddeellss  aallttrreess,,  tt’’hhaa  eennttrriissttiitt  eennccaarraa  mmééss??
--  VVaass  aannaarr  aa  ll’’eenntteerrrraammeenntt??
--  HHii  vvaa  hhaavveerr  mmoommeennttss  aalleeggrreess??
--  VVaass  ccoommppaarrttiirr  llaa  ttrriisstteess  aammbb  aallggúú??
--  AAiixxòò,,  eett  vvaa  aajjuuddaarr??
--  VVaass  ppaarrllaarr  ddeellss  rreeccoorrddss  qquuee  tteennss  dd’’eellll??
--  EEnn  vvaass  gguuaarrddaarr  uunnaa  ffoottoo??
--  PPeennsseess  qquuee  vvaall  llaa  ppeennaa  vviiuurree,,  eennccaarraa  qquuee  aall  ffiinnaall  tt’’hhaass  ddee  mmoorriirr??
--  HHaass  ppeennssaatt  mmaaii  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eessttiimmeess  eess  ppooddeenn  mmoorriirr??
--  EEtt  ffaa  ppoorr??
--  CCoomm  tt’’iimmaaggiinneess  llaa  mmoorrtt??
--  HHaass  ccoommppaarrttiitt  mmaaii  llaa  ttrriisstteessaa  dd’’aallggúú  qquuee  hhaaggii  ppaassssaatt  uunn  ddooll??
--  HHaass  ppaarrllaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  ppaarreess,,  eellss  ggeerrmmaannss,,  eellss  aammiiccss??
--  TT’’hhaa  eennttrriissttiitt  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  aanniimmaall  qquuee  eessttiimmaavveess??””
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AACCTTIIVVIITTAATT  22

AArraa  jjaa  hheemm  ppaarrllaatt  ccoonnjjuunnttaammeenntt  ddee  llaa  mmoorrtt..  AArraa,,  ttoott  ssooll,,  ppeennssaa  ssoobbrree  ttoott  eell  qquuee  ss’’hhaa  ddiitt  aa  ll’’aauullaa
ii  eessccrriiuu  uunn  tteexxtt  ppaarrttiinntt  ddee  llaa  ffrraassee::

““QQuuaann  eess  vvaa  mmoorriirr  ............................................................................,,  aa  qquuii  jjoo  eessttiimmaavvaa  mmoolltt,,  ..........................................

RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  ppoottss  ffeerr  sseerrvviirr  eellss  ccoolloorrss  ii  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33

MMAARRTTIINN,,  AA..  ((11999911))::  LLaa  mmaarree  iinnvviissiibbllee..  BBaarrcceelloonnaa..  BBaarrccaannoovvaa..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  SSeennttiirr  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  ssaabbeerr  eessccoollttaarr  ppeerr  ccoommpprreennddrree..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss..
--  DDiiffeerreenncciiaarr  eell  sseennttiitt  rreeaall  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  RReeccoorrddaarr  ffeettss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa  oorrddeennaanntt  eellss  ddiiffeerreennttss  eessddeevveenniimmeennttss..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  oorraallss,,  eessccrriitteess  ii  dd’’aallttrreess  mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt..  
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

MMAARRTTIINN,,  AA..  ((11999911))::  LLaa  mmaarree  iinnvviissiibbllee..  BBaarrcceelloonnaa..  BBaarrccaannoovvaa..

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
UUnn  nneenn  ppeerrdd  aa  llaa  sseevvaa  mmaarree,,  ééss  mmoorrttaa,,  ppeerròò  nniinnggúú  llii  ddiiuu,,  eell  ppaarree  ppeennssaa  qquuee  ééss  mmaassssaa  ppeettiitt  ii  nnoo
eenntteennddrriiaa  eell  qquuèè  hhaa  ppaassssaatt..  EEll  nneenn  ““iinnvveennttaa””  uunnaa  mmaarree  iinnvviissiibbllee  ii  ddeessccoonnffiiaa  ddeellss  aadduullttss,,  ppeerrqquuèè
iinnttuueeiixx  qquuee  nnoo  llii  ddiiuueenn  llaa  vveerriittaatt..  FFiinnaallmmeenntt,,  ss’’aaddoonnaa  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  rreeaall  qquuee  llaa  mmaarree  jjaa  nnoo  hhii  ééss  ii
jjaa  nnoo  hhii  sseerràà  mmaaii  mmééss..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueesstt  lllliibbrree  ppeerrmmeett  ppaarrllaarr  ddee  ccoomm  eellss  aadduullttss  mmoolltt  ssoovviinntt  nnoo  ccoonnffiieenn  eenn  lleess  ccaappaacciittaattss  ddeellss
nneennss..  LLeess  aaccttiivviittaattss  qquuee  eess  pprrooppoosseenn  ddeemmaanneenn  aa  ll’’aalluummnnee  qquuee  rreeccoorrddii  aallgguunnaa  aannèèccddoottaa  eenn  llaa
qquuee  llii  hhaaggii  ppaassssaatt  eell  mmaatteeiixx  qquuee  aall  pprroottaaggoonniissttaa,,  qquuee  eellss  aadduullttss  nnoo  hhaaggiinn  ccoonnffiiaatt  eenn  llaa  sseevvaa
ccaappaacciittaatt  ppeerr  aa  ffeerr  oo  eenntteennddrree  aallgguunnaa  ccoossaa..

EEss  ddeemmaannaa  aa  ll’’aalluummnnee  qquuee  cceerrqquuii  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  pprròòppiieess  ii  úúnniiqquueess  dd’’aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee
eessttiimmii..  AAmmbb  aaqquueesstt  eexxeerrcciiccii  eess  pprreettéénn  qquuee  eellss  aalluummnneess  ss’’aaddoonniinn  ii  vvaalloorriinn  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ééss
úúnniiccaa  ii  iirrrreeppeettiibbllee..

LL’’aaccttiivviittaatt  11  eessttàà  ppeennssaaddaa  ppeerr  ffeerr--llaa  eenn  ppaarreelllleess  oo  eenn  ggrruuppss  ddee  ttrreess,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eenn  ppeettiitt  ggrruupp
eellss  aalluummnneess  ppuugguuiinn  eexxpprreessssaarr  ii  ccoonnssttrruuiirr  mmiilllloorr  lleess  sseevveess  ooppiinniioonnss..  UUnn  mmeemmbbrree  ddeell  ggrruupp  ppoott
rreeccoolllliirr  lleess  iiddeeeess  qquuee  vvaann  aappaarreeiixxeenntt  ii  ddeesspprrééss  ppoossaarr--lleess  eenn  ccoommúú  aammbb  llaa  rreessttaa  ddeell  ggrruupp//ccllaassssee..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

QQuuaann  hhaagguueeuu  aaccaabbaatt  eell  lllliibbrree,,  ppeerr  ppaarreelllleess  oo  eenn  ggrruuppss  ddee  ttrreess  ppeerrssoonneess,,  ccoonntteesstteeuu  aaqquueesstteess
pprreegguunntteess..  UUnn  ddee  vvoossaallttrreess  ccaall  qquuee  ffaaccii  ddee  sseeccrreettaarrii  ii  rreeccuullllii  lleess  iiddeeeess  qquuee  vvaann  aappaarreeiixxeenntt,,  ddee
mmaanneerraa  qquuee  ddeesspprrééss  eess  ppuugguuiinn  ppoossaarr  eenn  ccoommúú  aammbb  eell  ggrruupp//ccllaassssee..

11..  QQuuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteenniiuu  ddeell  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  lllliibbrree??

22..  QQuuèè  eenn  ppeennsseeuu  ddee  ll’’aaccttiittuudd  ddeell  sseeuu  ppaarree??

33..  PPeennsseeuu  qquuee  eellss  aadduullttss  qquuee  uuss  ccoonneeiixxeenn  ccoonnffiieenn  eenn  vvoossaallttrreess  ii  eenn  lleess  vvoossttrreess  ccaappaacciittaattss??
PPeerr  qquuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  ppaassssaa  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa??

44..  II  aa  ll’’iinnrreevvééss,,  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  hheeuu  mmoossttrraatt  ddeessccoonnffiiaannççaa  rreessppeeccttee  lleess  ccaappaacciittaattss  dd’’aallggúú??
PPeerr  qquuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  hhoo  hheeuu  ffeett??

55..  EEll  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  lllliibbrree,,  ffiinnaallmmeenntt  ss’’aaddoonnaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa  sseevvaa  mmaarree..  SSeemmbbllaa  qquuee  ééss  uunn
aammiicc  ““eessppeecciiaall””  eell  qquuee  ll’’aajjuuddaa  aa  aacccceeppttaarr  llaa  rreeaalliittaatt..  SSoovviinntt  eellss  aammiiccss  ssóónn  iimmppoorrttaannttss  eenn  llaa
nnoossttrraa  vviiddaa,,  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eellss  mmoommeennttss  mmééss  ddiiffíícciillss..

PPeennssaa  eenn  uunn  bboonn  aammiicc..  RReeccoorrddaa  ii  eexxpplliiccaa  aallgguunnaa  aannèèccddoottaa  eenn  llaa  qquuee  llaa  sseevvaa  aammiissttaatt  hhaaggii  eessttaatt
iimmppoorrttaanntt  ppeerr  aa  ttuu..
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AACCTTIIVVIITTAATT  22

EEnn  eell  lllliibbrree,,  ll’’aauuttoorr  pprrooppoossaa  qquuee  eell  nneenn  cceerrqquuii  uunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ppoossiittiivvaa  ddee  llaa  sseevvaa  mmaarree,,
aaqquueellll  ddeettaallll  qquuee  nnoo  hhaa  oobbsseerrvvaatt  eenn  ccaapp  aallttrraa  ddee  lleess  mmaarreess  qquuee  ccoonneeiixx..

FFeess  ttuu  eell  mmaatteeiixx,,  ppeennssaa  uunn  sseegguuiitt  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ppoossiittiivveess  dd’’aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  aa  qquuii  eessttiimmeess..
UUnnaa  vveeggaaddaa  hhoo  hhaaggiiss  ppeennssaatt,,  eessccrriiuu--lleess..  
FFeess  ppuunnttaa  aall  llllaappiiss  aabbaannss  ddee  ccoommeennççaarr  llaa  ffeeiinnaa  ii  mmiirraa  ddee  ffeerr  bboonnaa  lllleettrraa  ii  sseerr  ppoolliitt..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44

TTEEIIXXIIDDOORR,,EE..  ((11999988))::  EEnn  vveeuu  aallttaa..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa
FFrraaggmmeenntt  ddee  ll’’eessccrriitt  qquuee  ppoottaa  ppeerr  ttííttooll::  LLeess  nnoossttrreess  aarrrreellss..  

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss,,  eexxpplliiccaacciioonnss  ii  aarrgguummeennttaacciioonnss  sseennzziilllleess..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  SSeennttiirr  llaa  nneecceessssiittaatt  ddee  ssaabbeerr  eessccoollttaarr  ppeerr  ccoommpprreennddrree..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  CCoonnèèiixxeerr  eennddeevviinnaalllleess  ii  ffrraasseess  ffeetteess  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  ccuullttuurraa  ii  lleess  ttrraaddiicciioonnss  pprròòppiieess  ddee
CCaattaalluunnyyaa..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lleess  pprròòppiieess  ooppiinniioonnss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  RReeddaaccttaarr  ffeettss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  pprròòppiiaa  vviiddaa  oorrddeennaanntt  eellss  ddiiffeerreennttss  eessddeevveenniimmeennttss..
--  CCoonnffeecccciioonnaarr  uunn  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc  ddee  llaa  ffaammíílliiaa..
--  SSiittuuaarr  aallgguunneess  ffeesstteess  ppooppuullaarrss  aall  llllaarrgg  ddeell  ccuurrss  ddee  ll’’aannyy..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  IInntteerreessssaarr--ssee  ppeerr  ddiiaallooggaarr  ssoobbrree  ffeettss  qquuoottiiddiiaannss..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  PPrroodduucccciióó  ii  rreessoolluucciióó  dd’’eennddeevviinnaalllleess  ii  jjooccss  ddee  lllleenngguuaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  RReeccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa  pprròòppiiaa  ppeerrssoonnaa..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  UUttiilliittzzaacciióó  ddee  ffoonnttss  sseennzziilllleess  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  vveerriiffiiccaabblleess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
--  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall..
--  MMaanniiffeessttaacciioonnss  ddee  ccuullttuurraa  ppooppuullaarr  ii  ffeessttiivvaa  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  CCaattaalluunnyyaa..
--  EEnnddeevviinnaalllleess  ii  ffrraasseess  ffeetteess  ssoobbrree  CCaattaalluunnyyaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  oorraallss  ii  eessccrriitteess..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  IInntteerrèèss  ii  eessffoorrçç  eenn  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  ssoobbrree  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

TTEEIIXXIIDDOORR,,EE..  ((11999988))::  EEnn  vveeuu  aallttaa..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa
FFrraaggmmeenntt  ddee  ll’’eessccrriitt  qquuee  ppoottaa  ppeerr  ttííttooll::  LLeess  nnoossttrreess  aarrrreellss..  

““EEll  mmeess  ddee  nnoovveemmbbrree,,  uunn  mmeess  qquuee  ss’’oobbrree  aammbb  llaa  ffeessttaa  ddee  TToottss  SSaannttss  eemmppeellttaaddaa  aammbb  llaa  ffeessttaa
ddeellss  mmoorrttss..  SSeemmbbllaa  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó  aaiixxòò  ddee  ““llaa  ffeessttaa  ddeellss  mmoorrttss””,,  ppeerròò  nnoo  hhoo  ééss..  ((......))..  NNoommééss
aall  nnoossttrree  OOcccciiddeenntt  mmooddeerrnn  aaqquueessttaa  ccoommmmeemmoorraacciióó  ttéé  uunn  ccaarrààcctteerr  ttrriisstt  ii  ffúúnneebbrree..  AA  MMèèxxiicc,,  ppeerr
eexxeemmppllee,,  ffaann  llllaammiinnaadduurreess  eenn  ffoorrmmaa  dd’’oossssooss  ii  eessqquueelleettss  ii  vvaann  aa  mmeennjjaarr--ssee’’llss  aall  cceemmeennttiirrii  aammbb
ttoottaa  llaa  ffaammíílliiaa  ppeerr  ssiiggnniiffiiccaarr  qquuee  eellss  qquuee  jjaa  nnoo  hhii  ssóónn  eennccaarraa  aalliimmeenntteenn  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa..  ((......))..
MMoolltteess  cciiuuttaatt  iittaalliiaanneess  tteenneenn  uunnss  cceemmeennttiirriiss  ssuummppttuuoossooss,,  dd’’uunnaa  mmoonnuummeennttaalliittaatt  tteeaattrraall..  EEll  ddee
TToorríí,,  ppeerr  eexxeemmppllee,,  ééss  ccèèlleebbrree  ii  vviissiittaaddííssssiimm..  FFaa  ppoocc  ll’’aajjuunnttaammeenntt  ddee  llaa  cciiuuttaatt  vvaa  eeddiittaarr  uunnaa
gguuiiaa  ppeerr  oorriieennttaarr  ii  eexxpplliiccaarr  eellss  mmoonnuummeennttss  aallss  ttuurriisstteess  ii  ppaasssseejjaannttss..  II  eell  ffuulllleett  ttéé  uunn  ttííttooll  qquuee
ttrroobboo  eexxttrraaoorrddiinnaarrii  ii  rreevveellaaddoorr..  EEss  ttiittuullaa::  ““LLeess  nnoossttrreess  AArrrreellss””..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
PPaarrttiinntt  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ddeell  tteexxtt  ddee  ll’’EEmmiillii  TTeeiixxiiddoorr,,  eess  ffaann  dduueess  pprrooppoosstteess  dd’’aaccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa..  LLaa
pprriimmeerraa  ééss  uunn  rreeccuullll  ddee  ssuuggggeerriimmeennttss  mmééss  aavviiaatt  llúúddiiccss,,  ppeerr  aapprrooxxiimmaarr--nnooss  aa  llaa  tteemmààttiiccaa,,  sseennssee
aapprrooffuunnddiirr--hhii,,  nnoommééss  aa  nniivveellll  ddee  vvooccaabbuullaarrii..  
FFoorraa  iinntteerreessssaanntt  lllleeggiirr  aallgguunn  ddeellss  lllliibbrreess  ppeerr  nneennss  dd’’aaqquueesstt  aauuttoorr..

LLaa  sseeggoonnaa  aaccttiivviittaatt  ééss  uunnaa  pprrooppoossttaa  ddee  ttrreebbaallll  ppeerr  ppaarreelllleess  ssoobbrree  eell  tteexxtt..  EEss  ppllaanntteeggeenn  aallgguunneess
rreefflleexxiioonnss  qquuee  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ttrreebbaallllaarr  pprrèèvviiaammeenntt  ddee  ffoorrmmaa  oorraall..
PPeerr  eexxeemmppllee::

--  PPeerr  qquuèè  ddiiuu  ll’’aauuttoorr  qquuee  ll’’eexxpprreessssiióó  ““llaa  ffeessttaa  ddeellss  mmoorrttss””  sseemmbbllaa  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó??
DDoonnccss  ppeerrqquuèè  sseemmbbllaa  qquuee  eellss  mmoorrttss  nnoo  hhaann  ddee  sseerr  mmoottiiuu  ddee  ffeessttaa..  PPeerròò  eellll  ddiiuu  qquuee  nnoo  hhoo  ééss  ppaass
uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó,,  qquuee  eellss  mmoorrttss  ppooddeenn  sseerr  uunnaa  rraaóó  ppeerr  eessttaarr  ccoonntteennttss  ii  hhoo  eexxeemmpplliiffiiccaa  eexxpplliiccaanntt
eell  qquuee  ffaann  aa  MMèèxxiicc..

--  QQuuèè  ddeeuu  vvoolleerr  ddiirr  aammbb  ll’’aaffiirrmmaacciióó  ““eellss  qquuee  jjaa  nnoo  hhii  ssóónn  eennccaarraa  aalliimmeenntteenn  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa””??
DDoonnccss  qquuee  eell  sseeuu  rreeccoorrdd  eennss  aajjuuddaa  aa  vviiuurree,,  ééss  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ssuuppeerraarr  eell  ddoolloorr  ddee  llaa  sseevvaa  ppèèrrdduuaa  ii
dd’’aacccceeppttaarr  qquuee  ssoomm  ffiinniittss,,  ppeerròò  qquuee  ccoonnttiinnuueemm  vviiuuss  eenn  eell  rreeccoorrdd  ddeellss  qquuee  eennss  eessttiimmeenn..

--  AA  ll’’aauuttoorr,,  eell  ttííttooll  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  cceemmeennttiirrii  ddee  TToorríí  ““LLeess  nnoossttrreess  aarrrreellss””,,  llii  sseemmbbllaa
eexxttrraaoorrddiinnaarrii  ii  rreevveellaaddoorr..  QQuuiinn  ssiiggnniiffiiccaatt  llii  ddóónnaa??
EEssttàà  ccllaarr  qquuee  sseennssee  eellss  nnoossttrreess  aavvaannttppaassssaattss  nnoossaallttrreess  nnoo  sseerriieemm  aaqquuíí,,  ppeerr  ttaanntt,,  eellllss  ssóónn  lleess
nnoossttrreess  aarrrreellss,,  eellss  nnoossttrreess  oorrííggeennss,,  eellss  ddeevveemm  llaa  vviiddaa..

AAqquuíí  hhii  hhaa  uunnaa  mmiiccaa  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ccoommpplleemmeennttaarriiaa..

MMAAÑÑÀÀ,,  JJ..  ((11998822))::  LLaa  ttaarrddoorr..  BBaarrcceelloonnaa..  OObbrraa  SSoocciiaall  ddee  llaa  CCaaiixxaa..

““TToottss  SSaannttss  ii  llaa  DDiiaaddaa  ddeellss  ddiiffuunnttss  ssóónn  lleess  cceelleebbrraacciioonnss  mmééss  iimmppoorrttaannttss  ddee  llaa  ttaarrddoorr..  EEnn
aaqquueessttss  ddiieess  eenn  qquuèè  llaa  llllaavvoorr  ééss  ssootteerrrraaddaa  ii  eenn  qquuee  llaa  ddeeccaaddèènncciiaa  ddeell  mmóónn  vveeggeettaall  pprreessaaggiiaa  ii
aannuunncciiaa  llaa  mmoorrtt  ccíícclliiccaa  ddee  llaa    nnaattuurraa,,  llaa  rreefflleexxiióó  ssoobbrree  eell  lllliinnaattggee,,  llaa  tteemmppoorraalliittaatt  ddee  llaa  vviiddaa  ii
eell  rreeccoorrdd  ddeellss  aavvaannttppaassssaattss,,  eess  ffaann  pprreesseennttss..
LLaa  ccaassttaannyyaaddaa,,  ààppaatt  rriittuuaall  ccoonnssiisstteenntt  eenn  mmeennjjaarr  ccaassttaannyyeess  ttoorrrraaddeess,,  ppaanneelllleettss,,  mmoonniiaattooss  ii  vvii
ddoollçç,,  ttrraaddiicciioonnaallmmeenntt  eess  rreeaalliittzzaavvaa  eenn  ffaammíílliiaa  llaa  nniitt  ddee  TToottss  SSaannttss,,  mmeennttrree  eess  ppaassssaavvaa  eell  rroossaarrii
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ppeerr  lleess  àànniimmeess  ddeellss  ddiiffuunnttss..  AAvvuuii  aaqquueesstt  ccoossttuumm  hhaa  aaggaaffaatt  uunn  ccaaiirree  mmééss  ffeessttiiuu  ii  pprrooffàà  ii  ssee
cceelleebbrraa  eenn  ccooll··lleeccttiivviittaatt  eenn  bbaarrrriiss  ii  eessccoolleess..
EEll  ccoossttuumm  ddee  vviissiittaarr  eellss  cceemmeennttiirriiss  eenn  eell  ddiiaa  ddeellss  DDiiffuunnttss  ii  gguuaarrnniirr  lleess  ttoommbbeess  aammbb  fflloorrss,,  hhaa
oorriiggiinnaatt  aa  lleess  ggrraannss  vviilleess  ffiirreess  eenn  lleess  qquuee  ss’’hhii  vveenneenn  ttoottaa  mmeennaa  ddee  ccoommppoossiicciioonnss  fflloorraallss  ((rraammss,,
ccrreeuuss,,  ccoorroonneess......))  ffeetteess  aammbb  ppeennssaammeennttss,,  ccrriissaanntteemmss  ii  ssoobbrreettoott  sseemmpprreevviivveess,,  fflloorr  qquuee  ppeerr  llaa
sseevvaa  dduurraaddaa  ssiimmbboolliittzzaa  llaa  ppeerreennnniittaatt  ii  ppeerr  aaqquueessttaa  rraaóó  ééss  ooffrreennaaddaa  aallss  mmoorrttss..””

LLaa  tteerrcceerraa  aaccttiivviittaatt  pprrooppoossaa  aallss  aalluummnneess  ffeerr  eell  sseeuu  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc..
PPaarrttiinntt  ddee  llaa  pprròòppiiaa  hhiissttòòrriiaa  eenn  ll’’ààmmbbiitt  ffaammiilliiaarr  ppooddeenn  eenntteennddrree  mmiilllloorr  eell  ppaass  ddeell  tteemmppss..  CCaallddrràà
qquuee  bbuussqquuiinn  ffoonnttss  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ddiirreecctteess,,  ddiinnss  llaa  pprròòppiiaa  ffaammíílliiaa  ppeerr  eessbbrriinnaarr  rreellaacciioonnss  ddee
ppaarreennttiiuu,,  llllooccss  oonn  hhaa  vviissccuutt  llaa  ffaammíílliiaa,,  aannèèccddootteess......  PPoott  ppaassssaarr  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ddeellss  aavviiss  ssiigguuii
ffààcciill  dd’’eessbbrriinnaarr,,  ppeerròò  llaa  ddeellss  bbeessaavviiss  eenn  ggeenneerraall  sseerràà  mmééss  ddiiffíícciill..  AAlleesshhoorreess  eess  ppoott  pprrooppoossaarr  qquuee
eess  ffaaccii  ll’’aarrbbrree  ffiinnss  eellss  aavviiss..
ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ssaabbeerr  ccoosseess  ttaanntt  ddeellss  aavviiss  ii  ààvviieess  qquuee  ssóónn  mmoorrttss,,  ccoomm  dd’’aaqquueellllss  qquuee  ssóónn  vviiuuss..
UUnnaa  vveeggaaddaa  ccaaddaa  aalluummnnee  hhaaggii  ccoonnssttrruuïïtt  eell  sseeuu  aarrbbrree  ii  hhaaggii  rreeccoolllliitt  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ppeerrttiinneenntt,,  eenn
ffaarràà  uunnaa  eexxppoossiicciióó  oorraall  aa  llaa  rreessttaa  ddeellss  ccoommppaannyyss  ddee  llaa  ccllaassssee,,  ccoomm  ssii  ffeess  uunnaa  mmeennaa  ddee
ccoonnffeerrèènncciiaa  qquuee  ccaallddrràà  hhaavveerr  pprreeppaarraatt  aa  ccaassaa  pprrèèvviiaammeenntt,,  aammbb  uunn  sseegguuiitt  ddee  ppaauutteess..  SS’’aapprrooffiittaarràà
ll’’ooccaassiióó  ppeerr  ppootteenncciiaarr  eellss  aassppeecctteess  bbààssiiccss  ddee  ll’’eexxppoossiicciióó  oorraall::  ccllaarreeddaatt,,  vvooccaalliittzzaacciióó,,
ttrraannqquuiill··lliittaatt......  
SSii  sseemmbbllaa  qquuee  aaqquueesstteess  eexxppoossiicciioonnss  eess  ppooddeenn  ffeerr  mmaassssaa  llllaarrgguueess  oo  ppeessaaddeess,,  eess  ppoott  ppllaanntteejjaarr
dd’’aallttrreess  mmaanneerreess::

--  QQuuee  nnoommééss  ffaacciinn  ll’’eexxppoossiicciióó  aallgguunnss  aalluummnneess,,  ddee  ffoorrmmaa  vvoolluunnttààrriiaa..
--  QQuuee  ccaaddaa  nneenn  eexxpplliiqquuii  uunnaa  ssoollaa  aannèèccddoottaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffaammíílliiaa..
--  QQuuee  uunn  ggrruupp  ddee  vvoolluunnttaarriiss  ffaaccii  uunn  rreeccuullll  dd’’aannèèccddootteess  oonn  aappaarreegguuiinn::  uunn  bbeessaavvii,,  uunn  bbeessààvviiaa,,  uunn
aavvii,,  uunnaa  ààvviiaa,,  uunn  ppaarree  ii  uunnaa  mmaarree..  ÉÉss  aa  ddiirr,,  qquuee  ss’’eexxppoossii  llaa  vviiddaa  ddee  ssiiss  ppeerrssoonneess,,  aaqquueelllleess  qquuee  eell
ggrruupp  ddee  vvoolluunnttaarriiss,,  aajjuuddaattss  ppeell  ttuuttoorr,,  ccoonnssiiddeerriinn  mmééss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess,,  ppeerr  lleess  rraaoonnss  qquuee  eellllss  hhaaggiinn
ddeecciiddiitt..  

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

DDeesspprrééss  ddee  lllleeggiirr  eell  ffrraaggmmeenntt  ddeell  lllliibbrree  ddee  ll’’EEmmiillii  TTeeiixxiiddoorr,,  ccoonntteessttaa  aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss::

11..  LL’’EEmmiillii  TTeeiixxiiddoorr  ééss  uunn  eessccrriippttoorr,,  qquuee  eessccrriiuu  lllliibbrreess  ppeerr  aadduullttss  ii  ppeerr  nneennss..  AAllgguunnss  ddeellss  sseeuuss
ttííttoollss  mmééss  ccoonneegguuttss  ssóónn::

--  ““DDííddaacc,,  BBeerrttaa  ii  llaa  mmààqquuiinnaa  ddee  lllliiggaarr  bbooiirraa””..  LLaa  GGaalleerraa
--  ““CCaaddaa  ttiiggrree  ttéé  uunnaa  jjuunnggllaa””..  CCrruuïïllllaa
--  ““LL’’oocceellll  ddee  ffoocc””..  CCrruuïïllllaa

NN’’hhaass  lllleeggiitt  aallgguunn  dd’’aaqquueessttss??  QQuuiinn??

II  aallgguunn  qquuee  nnoo  ssiigguuii  ccaapp  dd’’aaqquueesstt  ttrreess??  QQuuiinn??

TT’’hhaann  aaggrraaddaatt??  PPeerr  qquuèè??
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22..  RReessooll  aaqquueesstteess  eennddeevviinnaalllleess,,  qquuee  tteenneenn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  mmoorrtt  ii  eell  qquuee  ll’’eennvvoollttaa..

QQuuèè  ééss  eell  qquuee  ffaann  aammbb  eell  tteemmppss QQuuiinn  mmoobbllee  ééss  qquuee  ffaa  eell  ffuusstteerr,,
xxiiccss  ii  ggrraannss,,  ppoobbrreess  ii  rriiccss,, qquuee  ppeerr  eellll  nnoo  llii  sseerrvveeiixx
ttaanntt  ssii  ééss  hhoommee  ccoomm  ssii  ééss  ddoonnaa,, ii  eell  qquuee  ll’’uussaa  nnoo  ccoonneeiixx
ssii  ééss  ccaassaatt  ccoomm  ffaaddrríí?? ssii  eessttàà  mmaallaammeenntt  oo  bbéé??

33..  AArraa  iinnvveennttaa’’tt  uunnaa  eennddeevviinnaallllaa  qquuee  ttaammbbéé  ttiinngguuii  rreellaacciióó  aammbb  eell  tteemmaa  ddee  lleess  aanntteerriioorrss..  PPeerr
iinnvveennttaarr--ttee  uunnaa  eennddeevviinnaallllaa  hhii  hhaa  aallgguunnss  ppeettiittss  ““sseeccrreettss””..  PPoottss  ffeerr--hhoo  aaiixxíí::

--  FFeenntt  uunnaa  ddeessccrriippcciióó  ddee  ll’’oobbjjeeccttee  qquuee  vvoollss  qquuee  ssiigguuii  eennddeevviinnaatt..
--  FFeenntt  uunnaa  ccoommppaarraacciióó  aammbb  uunn  aallttrree  oobbjjeeccttee..
--  FFeerr  sseerrvviirr  aallgguunnaa  mmeettààffoorraa..
--  FFeerr  sseerrvviirr  uunn  jjoocc  ddee  ppaarraauulleess..
--  FFeerr  sseerrvviirr  uunnaa  pprreegguunnttaa..

44..  AAqquuíí  tteennss  uunn  sseegguuiitt  ddee  ffrraasseess  ffeetteess..
SSuubbrraattllllaa  aaqquueelllleess  qquuee  vvoolleenn  ddiirr  ““mmoorriirr””..

--  sseerr  ddee  ppooccaa  vviiddaa.. --  ppeerrddrree  bboouuss  ii  eessqquueelllleess..
--  eessttiirraarr  llaa  ppoottaa.. --  aannaarr--ssee’’nn  aa  ll’’aallttrree  bbaarrrrii..
--  ffeerr  nnyyeecc.. --  sseerr  ttoott  mmaall  qquuee  mmaattaa..

55..  EEssccrriiuu  uunn  tteexxtt  dd’’iinnttrriiggaa  eenn  eell  qquuee  hhii  aappaarreegguuiinn  lleess  ffrraasseess  ffeetteess::

--  ““tteenniirr  eellss  ddiieess  ccoommppttaattss””  ii    ““ffeerr  eell  ddaarrrreerr  bbaaddaallll””..

TTaammbbéé  ccaall  qquuee  eenn  eell  tteexxtt  hhii  aappaarreegguuii  eell  nnoomm  dd’’uunnaa  ddee  lleess  fflloorrss  pprròòppiieess  ddeellss  cceemmeennttiirriiss,,  ppoottss
ttrriiaarr  eennttrree::    ppeennssaammeennttss,,  ccrriissaanntteemmss  ii  sseemmpprreevviivveess..

RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..

66..  AAqquuíí  tteennss  ssiiss  ppaarraauulleess  qquuee  tteenneenn  rreellaacciióó  aammbb  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt::  

cceemmeennttiirrii,,  ddiiffuunnttss,,  rreeccoorrdd,,  sseemmpprreevviivveess,,  xxiipprreerr  ii  eessqquueellaa..

CCoonnssttrruueeiixx  uunnaa  ssooppaa  ddee  lllleettrreess  oonn  hhii  aappaarreegguuiinn  aaqquueessttss  ssiiss  mmoottss..  QQuuaann  llaa  ttiinngguuiiss  aaccaabbaaddaa,,  ppoottss
iinntteerrccaannvviiaarr--llaa  aammbb  llaa  ddeell  tteeuu  ccoommppaannyy    ii  rreessoollddrree--llaa..

AACCTTIIVVIITTAATT  22

EEll  ffrraaggmmeenntt  ddeell  lllliibbrree  ddee  ll’’EEmmiillii  TTeeiixxiiddoorr,,  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  uunnss  qquuaannttss  aassppeecctteess  iimmppoorrttaannttss..  CCaall
qquuee  lllleeggeeiixxiiss  eell  tteexxtt  aaccuurraaddaammeenntt,,  ““eennttrree  llíínniieess””,,  ppeerr  iinntteerrpprreettaarr  qquuee  ll’’aauuttoorr  eennss  vvooll  ddiirr..  QQuuaann
hhoo  hhaaggiiss  ffeett,,  aammbb  uunn  ccoommppaannyy  ccoonntteesstteeuu  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess..  AAbbaannss  ddee  rreessppoonnddrree,,  ccoonnttrraasstteeuu
eellss  vvoossttrreess  ppuunnttss  ddee  vviissttaa  ii  mmiirreeuu  dd’’aarrrriibbaarr  aa  uunn  aaccoorrdd..
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PPeerr  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo  ééss  nneecceessssaarrii::

--  EEssccoollttaarr  ll’’ooppiinniióó  ddee  ll’’aallttrree  aammbb  aatteenncciióó..
--  MMoossttrraarr  rreessppeeccttee  ppeell  qquuèè  ppeennssaa  eellss  nnoossttrree  ccoommppaannyy..
--  EEssffoorrççaarr--ssee  aa  sseerr  ccoommpprreennssiiuu  aammbb  eell  qquuèè  eellll    eexxpplliiccaa..
--  RReessppoonnddrree  aa  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó  aammbb  ddeelliiccaaddeessaa,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  hhii  eessttiigguueemm  dd’’aaccoorrdd..

11..  PPeerr  qquuèè  ddiiuu  ll’’aauuttoorr  qquuee  ll’’eexxpprreessssiióó  ““llaa  ffeessttaa  ddeellss  mmoorrttss””  sseemmbbllaa  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó??

22..  QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  aammbb  ll’’aaffiirrmmaacciióó  ““eellss  qquuee  jjaa  nnoo  hhii  ssóónn  eennccaarraa  aalliimmeenntteenn  llaa  nnoossttrraa
vviiddaa””??

33..  AA  ll’’aauuttoorr,,  eell  ttííttooll  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  cceemmeennttiirrii  ddee  TToorríí  ““LLeess  nnoossttrreess  aarrrreellss””  llii  sseemmbbllaa
eexxttrraaoorrddiinnaarrii  ii  rreevveellaaddoorr..
QQuuiinn  ssiiggnniiffiiccaatt  llii  ddóónnaa??

AACCTTIIVVIITTAATT  33

AArraa  ffaarrààss  eell  tteeuu  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc  ffeenntt  sseerrvviirr  ffoottooggrraaffiieess..

SSaappss  qquuèè  ééss  uunn  aarrbbrree  ggeenneeaallòòggiicc??  DDoonnccss  ééss  uunn  ddiibbuuiixx  dd’’uunn  aarrbbrree  oonn  aa  lleess  sseevveess  bbrraannqquueess  hhii  hhaa
llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ffoorrmmeenn  uunnaa  ffaammíílliiaa..

PPeerr  ffeerr  eell  tteeuu  aarrbbrree  nneecceessssiittaarrààss  lleess  ffoottooggrraaffiieess  dd’’aallgguunneess  ppeerrssoonneess  ddee  llaa  tteevvaa  ffaammíílliiaa..  AA  ccaassaa
ppoottss  ddeemmaannaarr  ffoottooss  ddeellss  bbeessaavviiss,,  ddeellss  aavviiss,,    ddeellss  ppaarreess,,  ddeellss  ggeerrmmaannss  ii  tteevveess..
EEssccrriiuu  eell  nnoomm  ii  eellss  ccooggnnoommss  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  ssoottaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffoottooggrraaffiiaa,,  ddeesspprrééss  dd’’eennggaannxxaarr--lleess
dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa::

bbeessaa
vvii

ppaatteerr
nn

bbeessàà
vviiaa

ppaatteerr
nnaa

bbeessaa
vvii

ppaatteerr
nn

bbeessàà
vviiaa

ppaatteerr
nnaa

bbeessaa
vvii

mmaattee
rrnn

bbeessàà
vviiaa

mmaattee
rrnnaa

bbeessaa
vvii

mmaattee
rrnn

bbeessàà
vviiaa

mmaattee
rrnnaa

aavvii  

ppaatteerr
nn

ààvviiaa
ppaatteerr

nnaa

aavvii
mmaattee

rrnn

ààvviiaa
mmaattee
rrnnaa

ppaarree mmaarree

jjoo

QQuuaann  ddeemmaanniiss  lleess  ffoottooggrraaffiieess  aa  ccaassaa,,  pprreegguunnttaa  ttaammbbéé  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  ddeellss  tteeuuss  aavviiss  ii  bbeessaavviiss::  oonn
hhaavviieenn  nnaassccuutt  ii  llaa  ddaattaa  ddee  nnaaiixxeemmeenntt,,  ssii  hhaavviieenn  aannaatt  aa  ll’’eessccoollaa,,  qquuiinn  ooffiiccii  ffeeiieenn,,  qquuee  eellss  aaggrraaddaa
oo  eellss  aaggrraaddaavvaa  ffeerr,,  qquuiinn  ccaarrààcctteerr  tteenniieenn  ii  aaqquueelllleess  aannèèccddootteess  ddiivveerrttiiddeess  oo  nnoo  qquuee  eellss  ppaarreess  ii  eellss
aavviiss  eett  ppuugguuiinn  eexxpplliiccaarr  ddee  llaa  ffaammíílliiaa..
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TToottaa  aaqquueessttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ccaall  qquuee  llaa  rreeccuulllliiss  ppeerr  eessccrriitt,,  ppeerrqquuèè  ddeesspprrééss  hhaauurrààss  dd’’eexxpplliiccaarr--llaa  aallss
tteeuuss  ccoommppaannyyss  ddee  ccllaassssee..

PPeerr  ffeerr--hhoo  ccaall  qquuee::

--  EEssccrriigguuiiss  ddee  ffoorrmmaa  ccllaarraa  ii  oorrddeennaaddaa  lleess  ccoosseess  qquuee  vvoollss  eexxpplliiccaarr..
--  FFaacciiss  uunnaa  mmiiccaa  dd’’aassssaaiigg  aabbaannss  ddee  ll’’eexxppoossiicciióó::  pprrooppoossaa  aallss  ppaarreess  qquuee  tt’’eessccoollttiinn  ii  aacccceeppttaa  eellss
sseeuuss  ccoonnsseellllss..
--  EEnn  eell    mmoommeenntt  ddee  ll’’eexxpplliiccaacciióó  aa  ccllaassssee  eessttiigguuiiss  ttrraannqquuiill  ii  ppaarrlliiss  sseennssee  pprreessssaa,,  vvooccaalliittzzaanntt  ii
mmiirraanntt  ddee  nnoo  ffeerr  sseemmpprree  eell  mmaatteeiixx  ttoo  ddee  vveeuu..
--  AAll  ffiinnaall  ddee  ll’’eexxppoossiicciióó,,  ddeemmaannaa  aallss  tteeuuss  ccoommppaannyyss  ssii  vvoolleenn  qquuee  eellss  ffaacciiss  aallgguunn  aaccllaarriimmeenntt  oo  ssii
eett  vvoolleenn  ffeerr  aallgguunnaa  pprreegguunnttaa..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55

TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11998866))::  CCaaddaa  ttiiggrree  ttéé  uunnaa  jjuunnggllaa..  BBaarrcceelloonnaa..  CCrruuïïllllaa

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  CCoonnèèiixxeerr  ffrraasseess  ffeetteess  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  ccuullttuurraa  ii  lleess  ttrraaddiicciioonnss  pprròòppiieess  ddee  CCaattaalluunnyyaa..
--  EEllaabboorraarr  uunnaa  nnaarrrraacciióó..
--  CCoonnèèiixxeerr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  DDiiffeerreenncciiaarr  eell  sseennttiitt  rreeaall  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lleess  pprròòppiieess  ooppiinniioonnss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  CCoonnèèiixxeerr  hhààbbiittss  ii  mmaanneerreess  ddee  ffeerr  ddee  llaa  vviiddaa  aa  ppaaggèèss
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  ffrraasseess  ffeetteess  ii  llooccuucciioonnss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  pprrooppeerrss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
--  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall..
--  MMaanniiffeessttaacciioonnss  ddee  ccuullttuurraa  ppooppuullaarr  ii  ffeessttiivvaa  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  CCaattaalluunnyyaa..
--  LLooccuucciiooss  ii  ffrraasseess  ffeetteess  ssoobbrree  CCaattaalluunnyyaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  eessccrriitteess..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  IInntteerrèèss  ii  eessffoorrçç  eenn  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  ssoobbrree  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11998866))::  CCaaddaa  ttiiggrree  ttéé  uunnaa  jjuunnggllaa..  BBaarrcceelloonnaa..  CCrruuïïllllaa

RReessuumm  ddee  lllliibbrree::
EEnn  JJaannoott  ii  llaa  NNúúrriiaa  vviiuueenn  aa  ppaaggèèss  ii  uunn  ddiiaa,,  aannaanntt  ccaapp  aa  ll’’eessccoollaa  ddeell  ppoobbllee,,  ddeessccoobbrreeiixxeenn  bboossccooss
mmiisstteerriioossooss,,  ttiiggrreess  eexxttrraaoorrddiinnaarriiss  ii  jjuunngglleess  ffaannttààssttiiqquueess......  AAll  ffiinnaall  dd’’aaqquueesstt  rreellaatt  dd’’aavveennttuurreess
ccoommpprreenneenn  eell  sseeccrreett  ddee  ll’’ààvviiaa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEll  lllliibbrree  ppaarrllaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’ààvviiaa,,  ppeerròò  eenn  ccaapp  mmoommeenntt  aappaarreeiixx  llaa  ppaarraauullaa  ““mmoorrtt””,,  ssiinnóó  qquuee
qquueeddaa  iimmppllíícciittaa  aall  llllaarrgg  ddee  ttoott  eell  tteexxtt..  AAiixxòò,,  ppeerr  uunnaa  bbaannddaa  ffaa  eell  lllliibbrree  oorriiggiinnaall,,  ppeerròò  ppeerr  aallttrraa  ééss
mmééss  ccoommpplliiccaatt  iinntteerrpprreettaarr  aaqquueesstt  mmiissssaattggee..  ÉÉss  aa  ddiirr,,  sseegguurr  qquuee  hhii  hhaauurràà  aalluummnneess  qquuee  ccaapptteenn  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  ffààcciillmmeenntt,,  ppeerròò  aallttrreess  eellss  ccoossttaa  mmééss  ddeessccoobbrriirr  aaqquueesstt  sseennttiitt  ffiigguurraatt..  DDee  ffeett  eell  lllliibbrree
ppllaanntteejjaa  llaa  mmoorrtt  ccoomm  ll’’aannaaddaa  aa  uunn  lllloocc  bboonniicc,,  oonn  ccaaddaa  uu  hhii  ppoorrttaa  lleess  ccoosseess  qquuee  mmééss  llii  aaggrraaddeenn  ii
oonn  ss’’hhii  vvaa  aa  ddeessccaannssaarr..
CCaallddrràà  ddoonnccss  ppaarrllaarr  ssoobbrree  ll’’aarrgguummeenntt  ppeerr  ccllaarriiffiiccaarr  aassppeecctteess  qquuee  ppoottsseerr  nnoo  aaccaabbeenn
dd’’iinntteerrpprreettaarr--ssee  aaddeeqquuaaddaammeenntt..

EEll  lllliibbrree  ééss  mmoolltt  rriicc  eenn  vvooccaabbuullaarrii  ii  ffrraasseess  ffeetteess..
EEss  pprrooppoosseenn  aallgguunneess  aaccttiivviittaattss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  llèèxxiicc  qquuee  eess  ffaa  sseerrvviirr  aall  lllliibbrree  ii  aallttrreess  qquuee
ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddee  ll’’aarrgguummeenntt..
TTaammbbéé  aappaarreeiixxeenn  aall  lllliibbrree  aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss  ccoomm  eell  ssiilleennccii,,  llaa  ffaammíílliiaa,,  ll’’aammiissttaatt,,  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  llaa
ccoommppaannyyiiaa..  EEss  ffaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  dd’’aaccttiivviittaatt  rreellaacciioonnaaddaa  aammbb  aaqquueesstteess  aaccttiittuuddss  ii  aaqquueessttss  vvaalloorrss..

AAccttiivviittaatt  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

EEll  lllliibbrree  eexxpplliiccaa  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’ààvviiaa  eenn  sseennttiitt  ffiigguurraatt,,  ééss  aa  ddiirr,,  eenn  ccaapp  mmoommeenntt  eennss  ddiiuu  qquuee  ll’’ààvviiaa
eess  mmoorr,,  ppeerròò  eennss  hhoo  ddóónnaa  aa  eenntteennddrree..
RReessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess::

11..  QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  eell  ttííttooll  ddeell  ccoonnttee??

22..  QQuuèè  ppaassssaa  aall  bboosscc  qquuaann  eell  ttiiggrree  mmaarrxxaa??

33..  QQuuèè  hhii  ppaassssaa  aa  llaa  mmaassiiaa  qquuaann  ll’’ààvviiaa  mmaarrxxaa??

44..  CCoomm  ééss  llaa  jjuunnggllaa  ddee  ll’’ààvviiaa??

55..  DDeesspprrééss  ddee  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  nneennss,,  ““ll’’ààvviiaa  sseemmbbllaavvaa  mmoolltt  ffeelliiçç  aammbb  eell  sseeuu  sseeccrreett..  CCoomm  qquuaann,,
ccaannssaattss  ddeesspprrééss  dd’’uunnaa  eexxccuurrssiióó  mmoolltt  llllaarrggaa,,  eennss  eessttiirreemm  aa  ddeessccaannssaarr  ssoobbrree  ll’’hheerrbbaa  ii  rreessppiirreemm
ssaattiissffeettss  ddee  ll’’eessffoorrçç  ppaassssaatt..””

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvooll  ddiirr  aaiixxòò??
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AACCTTIIVVIITTAATT  22

AAqquueesstteess  cciinncc  llooccuucciioonnss  ii  ffrraasseess  ffeetteess  aappaarreeiixxeenn  aall  lllliibbrree..  RReellaacciioonnaa  ccaaddaa  uunnaa  dd’’eelllleess  aammbb  eell
sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt..  FFeess  sseerrvviirr  eell  rreeggllee  ppeerr  uunniirr--lleess..

FFeerr  ssaallaatt NNoo  tteenniirr  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ccllaarr..

FFiill  ppeerr  rraannddaa MMiinnuucciioossaammeenntt..

AArrrriibbaarr  aa  bboonnaa  hhoorraa FFeerr  ttaarrdd

NNoo  ttooccaarr  nnii  qquuaarrttss  nnii  hhoorreess TTrreemmoollaarr  ddee  ppoorr  oo  ddee  ffrreedd..

TTrreemmoollaarr  ccoomm  uunnaa  ffuullllaa SSeerr  ppuunnttuuaall

AAqquueessttss  mmoottss  aappaarreeiixxeenn  aall  lllliibbrree  qquuee  hhaass  lllleeggiitt..  HHaauurrààss  oobbsseerrvvaatt  qquuee  aall  llllaarrgg  ddeell  ccoonnttee  ssuurrtteenn
mmoolltteess  ppaarraauulleess  qquuee  nnoo  aaccoossttuummeemm  aa  ffeerr  sseerrvviirr  hhaabbiittuuaallmmeenntt..  SSii  nnoo  eenntteennss  eellss  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt,,
bbuussccaa--lleess  aall  ddiicccciioonnaarrii..  QQuuaann  hhoo  hhaaggiiss  ffeett,,  eessccrriiuu  uunnaa  ffrraassee  aammbb  ccaaddaa  uunnaa  dd’’aaqquueesstteess  ppaarraauulleess..

EEssppiiggoollaarr MMuurrrrii

BBaauummaa EEssccoorrccoollllaarr

RRòònneecc CCaabbòòrriieess

AACCTTIIVVIITTAATT  33

11..  EEnn  eell  ccoonnttee,,  hhii  hhaa  ssiittuuaacciioonnss    eenn  lleess  qquuee  eellss  ppeerrssoonnaattggeess  tteenneenn  uunneess  aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess,,  qquuee
aajjuuddeenn  aa  qquuee  llaa  rreellaacciióó  eennttrree  eellllss  ssiigguuii  bboonnaa..
AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  ttrroobbaarrààss  uunneess  ffrraasseess  qquuee  ccaall  qquuee  ccoommpplleettiiss  aammbb  aaqquueesstteess  ppaarraauulleess..  TTrriiaa  ll’’aaccttiittuudd
oo  eell  vvaalloorr  mmééss  aaddeeqquuaatt  ppeerr  aa  ccaaddaa  ssiittuuaacciióó..

SSIILLEENNCCII    FFAAMMÍÍLLIIAA    AAMMIISSTTAATT    CCOONNFFIIAANNÇÇAA    CCOOMMPPAANNYYIIAA    SSOOLLIIDDAARRIITTAATT

LLaa  mmaarree  dd’’eenn  JJaannoott  ttéé  ........................................................................  eenn  eellll  ii  llii  ddeemmaannaa  qquuee  eessccrriigguuii  llaa  ccaarrttaa  aallss  oonncclleess..

EEll  ..........................................................  vvaa  ssoorrpprreennddrree  eenn  JJaannoott  aaqquueellll  mmaattíí..  DDee  vveeggaaddeess  eell  ....................................................  eennss  ffaa
aaddoonnaarr  qquuee  ppaassssaa  aallgguunnaa  ddiiffeerreenntt  aall  nnoossttrree  vvoollttaanntt..  QQuuaann  eenn  JJaannoott  ii  llaa  NNúúrriiaa  eessttaavveenn  ffeenntt
ccoommppaannyyiiaa  aa  ll’’ààvviiaa,,  eell  ............................................................  ddee  llaa  ccaassaa  eellss  rreeccoorrddaavvaa  eellss  mmoommeennttss  qquuee
pprreecceeddeeiixxeenn  eellss  ggrraannss  eessddeevveenniimmeennttss..

EEnn  JJaannoott  ii  llaa  NNúúrriiaa  tteenneenn  uunnaa  bboonnaa  ................................................................  bbaassaaddaa  eenn  llaa  ............................................................................

LL’’ààvviiaa,,  qquuaann  eessttàà  mmaallaallttaa,,  aaggrraaeeiixx  llaa  ......................................................................  qquuee  llii  ffaann  eenn  JJaannoott  ii  llaa  NNúúrriiaa..

QQuuaann  ll’’ààvviiaa  eess  ppoossaa  mmaallaallttaa,,  ttoottaa  llaa  ..............................................................  ccooll  ..llaabboorraa  eenn  lleess  ffeeiinneess  ddee  llaa  mmaassiiaa..
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EEnn  mmoorriirr  ll’’ààvviiaa,,  aa  ll’’eennttrraaddaa  ddee  llaa  mmaassiiaa  hhii  hhaa  ttoott  ddee  ggeenntt,,  aammiiccss,,  vveeïïnnss  ddee  mmaassiieess  pprrooppeerreess  ii
ffaammíílliiaa  lllluunnyyaannaa..  TToottss  eellllss  mmoossttrreess  llaa  sseevvaa  ........................................................  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa  eenn  uunn  mmoommeenntt
ccoomm  aaqquueesstt..

22..  AAmmbb  ttrreess  ddee  lleess  ppaarraauulleess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  aanntteerriioorr  eessccrriiuu  uunn  ppeettiitt  tteexxtt..  
RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66

LLLLAACCHH,,  LLLL..  ((  11997799))::  CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss..  PPooeemmeess  oo  ccaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa..  QQuuiirrooggaa--PPeennttaa
MMúússiicc

DDEESSCCLLOOTT,,  MM..  ((11998866))::  CCaannççóó  ddeell  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll..  CCaannççoonnss  ddee  llaa  LLlluunnaa  aall  bbaarrrreett..  
BBaarrcceelloonnaa..  EEddiicciioonnss  6622..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  ppooeemmeess..
--  CCoonnèèiixxeerr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..
--  DDiiffeerreenncciiaarr  eell  sseennttiitt  rreeaall  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  AAuuttoorreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lleess  pprròòppiieess  ooppiinniioonnss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  CCoonnèèiixxeerr  hhààbbiittss  ii  mmaanneerreess  ddee  ffeerr  ddee  llaa  vviiddaa  aa  ppaaggèèss
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  CCoonnèèiixxeerr  ccaannççoonnss..
--  RReessppeeccttaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu..
--  EEssccoollttaarr  mmúússiiccaa..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  ppooeemmeess..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  pprrooppeerrss..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiicc
--  AAuuddiicciioonnss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciioonnss  ddee  ccuullttuurraa  ddee  CCaattaalluunnyyaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  eellss  ppooeemmeess  mmuussiiccaattss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  IInntteerrèèss  ii  eessffoorrçç  eenn  llaa  rreefflleexxiióó  ssoobbrree  llaa  rreeaalliittaatt  qquuee  eennss  eennvvoollttaa..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciióó  aatteennttaa..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

LLLLAACCHH,,  LLLL..  ((  11997799))::  CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss..  PPooeemmeess  oo  ccaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa..  QQuuiirrooggaa--PPeennttaa
MMúússiicc

CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss
ffaann  uunn  ccrriitt  ppeerr  llaa  gguueerrrraa
ddeellss  ttrreess  ffiillllss  qquuee  hhaann  ppeerrdduutt
lleess  ttrreess  ccaammppaanneess  nneeggrreess..

II  eell  ppoobbllee  eess  rreeccuullll
qquuaann  eell  llaammeenntt  ss’’aaccoossttaa,,
jjaa  ssóónn  ttrreess  ppeenneess  mmééss
qquuee  hheemm  ddee  dduurr  aa  llaa  mmeemmòòrriiaa..

CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss
ppeerr  lleess  ttrreess  bbooqquueess  cclloosseess,,
aaii  dd’’aaqquueellll  ttrroobbaaddoorr
qquuee  oobblliiddééss  lleess  ttrreess  nnootteess..

QQuuii  hhaa  ttaallllaatt  ttoott  aallèè
dd’’aaqquueesstt  ccoossssooss  ttaann  jjoovveess,,
sseennssee  ccaapp  mmééss  ttrreessoorr
ddee  llaa  rraaóó  ddeellss  qquuii  pplloorreenn??

AAssssaassssiinnss  ddee  rraaoonnss,,  ddee  vviiddeess,,
qquuee  mmaaii  nnoo  ttiinngguueeuu  rreeppòòss  eenn  ccaapp  ddeellss  vvoossttrreess  ddiieess
ii  qquuee  eenn  llaa  mmoorrtt  uuss  ppeerrsseegguueeiixxiinn  lleess  nnoossttrreess  mmeemmòòrriieess..

CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss
ffaann  uunn  ccrriitt  ppeerr  llaa  gguueerrrraa
ddeellss  ttrreess  ffiillll  qquuee  hhaann  ppeerrdduutt
lleess  ttrreess  ccaammppaanneess  nneeggrreess..

OObbrriiuu--mmee  eell  vveennttrree
ppeell  sseeuu  rreeppòòss,,
ddeellss  mmeeuuss  jjaarrddiinnss
ppoorrtteeuu  lleess  mmiilllloorrss  fflloorrss..

PPeerr  aaqquueessttss  hhoommeess  
ccaavveeuu--mmee  ffoonnss,,
ii  eenn  eell  mmeeuu  ccooss
hhii  ggrraavveeuu  eell  sseeuu  nnoomm..

QQuuee  ccaapp  oorraattggee
ddeessvveettllllii  eell  ssoonn
dd’’aaqquueellllss  qquuee  hhaann  mmoorrtt
sseennssee  tteenniirr  eell  ccaapp  ccoott..
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DDEESSCCLLOOTT,,  MM..  ((11998866))::  CCaannççóó  ddeell  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll..  CCaannççoonnss  ddee  llaa  LLlluunnaa  aall  bbaarrrreett..  
BBaarrcceelloonnaa..  EEddiicciioonnss  6622..

EEll  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll
ppoorrttaa  uunnaa  bbaarrbbaa  ttaann  bbllaanncc
ccoomm  llaa  ddeell  bboonn  PPiirriinneeuu
ii  uunnaa  ccaabbeelllleerraa  llllaarrggaa;;
ttéé  uunn  ddiiddaall  ddee  mmaarr  aallss  uullllss
ii  eell  xxaalloocc  aa  llaa  mmiirraaddaa::
ééss  ttaann  aalltt  ccoomm  eell  ccllooqquueerr
ii  mmééss  vveellll  qquuee  llaa  ccaammppaannaa..

UUnn  ppiitt--rrooiigg  aall  ffiinneessttrróó
ll’’hhaa  ddeessvveettllllaatt  aa  ttrreenncc  dd’’aallbbaa
ii  eell  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll
hhaa  eennffiillaatt,,  ccoorrrreennttss,,  ll’’eessccaallaa,,
ccaallççaatt  aammbb  eessccllooppss  ddee  ssooll,,
aa  ddiirr  eell  sseeuu  ssoommnnii  dd’’aallbbaaddaa
aall  ttoorrnnààvveeuu  ddee  llaa  vvaallll..
II  hhaa  ddeessffeerrmmaatt  llaa  ccaammppaannaa..

QQuuii  ll’’hhaa  sseennttiitt  ddee  pprriimmeerr
hhaa  eessttaatt  eell  vveellll  ddeell  vviillaattggee
dd’’EErriillll  llaa  VVaallll,,  qquuee  nnoo  ddoorrmm,,
ii  ddeesspprrééss  eell  vveellll  ddee  CCaallddeess
ii  ddeesspprrééss  eell  ddee  BBooíí,,
qquuee  ssóónn  ggeenntt  ddee  llaa  ccoonnttrraaddaa,,
ii  ss’’aajjuusstteenn  aammbb  ddeelliitt
aa  llaa  ccrriiddaa  iinneessppeerraaddaa..

AAiixxíí  ss’’eenncceenneenn  aall  vveenntt
llaa  ggeenntt  ddee  PPoonnttss  ii  OOlliiaannaa,,
llaa  dd’’AAnnddoorrrraa  ii  ddee  BBeellllppuuiigg,,
llaa  ddee  PPoorrttbboouu  ii  ll’’eessccaallaa,,
ddee  RRiippoollll  ii  llaa  BBiissbbaall,,
llaa  ddee  BBeerrggaa  ii  ddee  TTeerrrraassssaa,,
llaa  dd’’AAmmppoossttaa  ii  eell  MMaassnnoouu,,
llaa  ddee  VVaallllss  ii  VViillaaffrraannccaa......

LLeess  bbaattaallllaaddeess,,  aa  ppeeuu,,  
ttaammbbéé  ffaann  llaa  sseerrrraallaaddaa
ii  iinncceennddiieenn  PPeerrppiinnyyàà,,
AArrggeelleerrss,,  CCeerreett  ii  PPrraaddaa......
II  ssee’’nn  vvaann  aa  MMaannaaccoorr,,
AA  MMaaóó  ii  aa  EEiivviissssaa,,  eenn  bbaarrccaa,,
ii  aa  GGaannddiiaa,,  VViinnaarròòss
ii  GGuuaaddaammaarr,,  eenn  ttaarrttaannaa..

EEll  ccaammppaanneerr  rreevvoollaanntt
ffaa  ttrreemmoollaarr  ttoott  eell  mmaappaa,,
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qquuee  ss’’aaggiittaa  ccoomm  uunn  mmaarr
oonn  rreeccrreeiixxeenn  lleess  oonnaaddeess..
II  eell  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll,,
ddeess  ddee  ddaalltt  ddee  llaa  mmuunnttaannyyaa,,
ccaammppaanneejjaa  ccoomm  uunn  ffoollll
ppeerrqquuèè  nnoo  ss’’aappaagguuii  ll’’aaiirree..

RReessuumm  ddee  llaa  ccaannççóó::
LLaa  ccaannççóó  eess  llaammeennttaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  ttrreess  ppeerrssoonneess,,  aassssaassssiinnaaddeess..  AAqquueessttaa  cciirrccuummssttàànncciiaa  ffaa  qquuee  llaa
ccaannççóó  ttrraannssmmeettii  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  rrààbbiiaa  ccoonnttrraa  eellss  aassssaassssiinnss  ii  ddoolloorr  ppeerr  llaa  ppèèrrdduuaa  ddeellss  jjoovveess..

RReessuumm  ddeell  ppooeemmaa::
EEll  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll  ffaa  ssoonnaarr  lleess  ccaammppaanneess  ii  eell  sseeuu  ssoo  rreeccoorrrree  ttoott  CCaattaalluunnyyaa,,  ddeess  ddeell  mmaarr  aa  llaa
mmuunnttaannyyaa..  EEll  ppooeemmaa  ffaa  sseerrvviirr  mmeettààffoorreess  ii  uunn  lllleenngguuaattggee  ffoorrççaa  ppooèèttiicc  ii  ttrraannssmmeett  uunn  mmiissssaattggee
aalleeggrree,,  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  eennttrree  eellss  ppoobblleess..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
EEnn  aaqquueessttaa  pprrooppoossttaa  eess  pprreesseennttaa  uunnaa  ccaannççóó  ii  uunn  ppooeemmaa,,  ttaanntt  uunnaa  ccoomm  ll’’aallttrree  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess
ccaammppaanneess,,  qquuee  hhaann  eessttaatt  uunn  mmiittjjàà  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  mmoolltt  iimmppoorrttaanntt  aa  ccaassaa  nnoossttrraa..
EEss  pprrooppoossaa  uuttiilliittzzaarr  llaa  ccaannççóó  ii  eell  ppooeemmaa  ppeerr  ppaarrllaarr  ddeell  ttoocc  ddee  lleess  ccaammppaanneess,,  qquuee  vvaarriiaa  sseeggoonnss
qquuèè  eess  vvuullgguuii  aannuunncciiaarr..  LLaa  ccaannççóó  eess  ppoott  eessccoollttaarr  aammbb  ll’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa,,  ppeerròò  ddee  ffeett  nnoo
ss’’hhaa  ttrriiaatt  ppeell  sseeuu  iinntteerrèèss  mmuussiiccaall,,  ssiinnóó  ppeell  sseeuu  ccoonnttiinngguutt..

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ccaannççóó  CCaammppaannaaddeess  aa  mmoorrttss  nnoo  ééss  sseennzziillll  dd’’eenntteennddrree  ppeerr  ll’’aalluummnnaatt  ddee  CCMM,,
ppeerròò  ppoott  sseerrvviirr  ccoomm  eexxeemmppllee  ppeerr  eexxpplliiccaarr  qquuee  lleess  ccaammppaanneess  ttooqquueenn  aa  mmoorrttss,,  dd’’uunnaa  mmaanneerraa
eessppeecciiaall  ii  qquuee  ll’’aauuttoorr  ddee  llaa  ccaannççóó  hhaa  eessccoolllliitt  aaqquueesstt  ttííttooll  ppeerr  eessccrriiuurree  uunn  ppooeemmaa  ddee  ccoommiiaatt  ii  ddee
rrààbbiiaa  ppeerr  lleess  ttrreess  ppeerrssoonneess  aassssaassssiinnaaddeess..

ÉÉss  nneecceessssaarrii  ffeerr  ssaabbeerr  aallss  aalluummnneess  qquuee  aallss  ppoobblleess  oo  bbaarrrriiss  eell  ttoocc  ddee  lleess  ccaammppaanneess  ééss  uunnaa  ffoorrmmaa
ddee  ccoommuunniiccaacciióó..  DDee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee  eellss  iinnddiiss  ffeeiieenn  sseerrvviirr  eellss  sseennyyaallss  ddee  ffuumm  ppeerr
ccoommuunniiccaarr--ssee  eennttrree  ttrriibbuuss,,  oo  qquuee  aabbaannss  aa  lleess  ppoorrtteess  ddee  lleess  ccaasseess  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  bbaauullaa  ppeerr  ppiiccaarr  ii
ccaaddaa  ppoorrttaa  tteenniiaa  uunn  ccooddii  ((ppeerr  eexxeemmppllee::  ““ttrreess  ppiiccss  ii  rreeppiiccóó””))..  AA  lleess  eessggllééssiieess  ddeellss  ppoobblleess  oo  bbaarrrriiss
eess  ffeeiieenn,,  ii  eenn  aallgguunnss  llllooccss  eennccaarraa  eess  ffaa,,  ssoonnaarr  lleess  ccaammppaanneess  ddee  ffoorrmmeess  ddiiffeerreennttss  sseeggoonnss  eell  qquuee
eess  vvoolliiaa  aannuunncciiaarr::  uunn  ccaassoorrii,,  uunn  bbaatteeiigg,,  uunn  eenntteerrrraammeenntt,,  llaa  mmiissssaa......  

EEll  ppooeemmaa  ddee  MMiiqquueell  DDeesscclloott,,  EEll  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll,,  eexxpplliiccaa  ccoomm  lleess  ccaammppaanneess  ffaann  ppoossssiibbllee  llaa
ccoommuunniiccaacciióó  eennttrree  eellss  ppoobblleess  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  LLeess  ccaammppaanneess  ttrraannssmmeetteenn  uunn  mmiissssaattggee  dd’’aalleeggrriiaa,,
ffaann  qquuee  ttoott  CCaattaalluunnyyaa  eessttiigguuii  aatteennttaa  aall  qquuee  ddiiuu  eell  ccaammppaanneerr  ddee  TTaaüüllll..  

LLaa  ccaannççóó  ii  eell  ppooeemmaa  ttrraannssmmeetteenn  mmiissssaattggeess  ooppoossaattss,,  ttoottss  ddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  lleess  ccaammppaanneess..
EEnn  aaqquueessttaa  uunniittaatt  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  nnoo  eess  ddeemmaannaa  ccaapp  ffeeiinnaa  eessccrriittaa,,  jjaa  qquuee  ttaanntt  llaa  ccaannççóó  ccoomm  eell
ppooeemmaa  tteenneenn  uunn  ccoonnttiinngguutt  sseemmàànnttiicc  ii  uunn  vvooccaabbuullaarrii  ffoorrççaa  ccoommpplleexx  ppeerr  ll’’aalluummnnaatt  ddee  CCMM..  PPeerr
ttaanntt,,  llaa  pprrooppoossttaa  eess  lliimmiittaa  aall  lllleenngguuaattggee  oorraall,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuee  eell  mmeessttrree  eexxpplliiqquuii  llaa  ffuunncciióó  ddee  lleess
ccaammppaanneess  ii  ccoommeennttii  aallss  aalluummnneess  ll’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ccaannççóó  ii  ddeell  ppooeemmaa..  PPoosstteerriioorrmmeenntt,,  ssii  eellss
ggrruupp//ccllaassssee  eess  mmoossttrraa  mmoottiivvaatt  ii  aammbb  uunn  cceerrtt  ggrraauu  ddee  mmaadduurreessaa,,  eess  ppoott  aapprrooffuunnddiirr  eenn  llaa  hhiissttòòrriiaa
qquuee  eexxpplliiccaa  llaa  ccaannççóó  ii  eenn  eell  ccoonnttiinngguutt  ddeell  ppooeemmaa,,  mmiirraanntt  dd’’eenntteennddrree  eell  rriicc  vvooccaabbuullaarrii  qquuee
aappaarreeiixx  aa  ccaaddaa  eessttrrooffaa..  FFiinnss  ii  ttoott  eess  ppooddeenn  ssiittuuaarr  eenn  eell  mmaappaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  lleess  ddiiffeerreennttss
ppoobbllaacciioonnss  qquuee  vvaann  aappaarreeiixxeenntt  aall  llllaarrgg  ddeell  ppooeemmaa..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77

WWAALLTT  DDIISSNNEEYY  ((11999988))::  HHèèrrccuulleess..  EE..UU..AA..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  ll’’aarrgguummeenntt  dd’’uunnaa  ppeell··llííccuullaa..
--  DDiiffeerreenncciiaarr  eell  sseennttiitt  rreeaall  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  VVaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  SSiittuuaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  eenn  eell  ppaassssaatt,,  eell  pprreesseenntt  ii  eell  ffuuttuurr..
--  IImmaaggiinnaarr  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ddee  vviiddaa  dd’’aallttrreess  mmoommeennttss  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa..
--  DDiissttiinnggiirr  lleess  pprriinncciippaallss  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss  ddee  ppaaiissaattggeess  hhuummaanniittzzaattss::  llaa  cciiuuttaatt  ii
eell  ppoobbllee
--  AApprreecciiaarr  eellss  mmuusseeuuss..
--  RReefflleeccttiirr,,  ppeerr  eessccrriitt,,  lleess  oobbsseerrvvaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  MMoossttrraarr  iinntteerrèèss  ppeerr  ssaabbeerr  ccoomm  vvaann  sseerr  dduuttss  aa  tteerrmmee  ffeettss  ddeell  ppaassssaatt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunnaa  ppeell··llííccuullaa..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  iimmaattggee  ccoomm  aa  rreeccuurrss  ccoommuunniiccaattiiuu..
--  PPrroodduucccciióó  ddee  tteexxttooss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  RReeccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa  pprròòppiiaa  ppeerrssoonnaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddooccuummeennttss  ii  eevviiddèènncciieess..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  UUttiilliittzzaacciióó  ddee  ffoonnttss  sseennzziilllleess  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ddiirreeccttaa  ii  iinnddiirreeccttaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  vveerriiffiiccaabblleess..
--  EExxpprreessssiióó  ddee  ccoonncclluussiioonnss  mmiittjjaannççaanntt  ddiivveerrssooss  rreeccuurrssooss..  

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  OObbsseerrvvaacciióó  ddiirreeccttaa  dd’’éésssseerrss  vviiuuss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
--  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  aa  GGrrèècciiaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  PPrreeddiissppoossiicciióó  aaccttiivvaa  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  ddee  cciinneemmaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt..
--  AApprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  mmiittoollooggiiaa  ggrreeggaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

WWAALLTT  DDIISSNNEEYY  ((11999988))::  HHèèrrccuulleess..  EE..UU..AA..

RReessuumm  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa::
““NNaassccuutt  aammbb  uunnaa  ffoorrççaa  ssoobbrreehhuummaannaa,,  uunn  jjoovvee  aannoommeennaatt  HHèèrrccuulleess  hhaa  ddee  pprroovvaarr  llaa  sseevvaa
ccoonnddiicciióó  dd’’hheerrooii  ddaavvaanntt  ddeellss  uullllss  ddeell  sseeuu  ppaarree,,  eell  ggrraann  ddééuu  ZZeeuuss..  AAmmbb  aajjuutt  ddeellss  sseeuuss  aammiiccss
PPeeggààss,,  eell  ccaavvaallll  aammbb  aalleess,,  ii  FFiill,,  eell  sseeuu  eennttrreennaaddoorr  ppeerrssoonnaall,,  HHèèrrccuulleess  lllluuiittaarràà  ccoonnttrraa  eell
ppeerrvveerrss  ii  mmaallvvaatt  HHaaddeess,,  qquuee  ppllaanneejjaa  uunnaa  ccoonnssppiirraacciióó  ppeerr  ccoonnqquueerriirr  eell  MMoonntt  OOlliimmpp,,  llaa
rreessiiddèènncciiaa  ddeellss  ddééuuss..  HHèèrrccuulleess  hhaauurràà  dd’’aapprreennddrree  qquuee  llaa  vveerriittaabbllee  ffoorrççaa  nnoo  ééss  llaa  ffííssiiccaa,,  ssiinnóó  llaa
ddeell  ccoorr..””

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAqquueessttaa  ppeell··llííccuullaa  ééss  mmoolltt  aaddeeqquuaaddaa  ppeerr  ppaarrllaarr  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  iimmmmoorrttaalliittaatt..  HHèèrrccuulleess,,  eell
pprroottaaggoonniissttaa,,  ééss  uunn  ddééuu  ii  ccoomm  aa  ttaall  iimmmmoorrttaall..  AAllss  aalluummnneess  eellss  ppoott  ffeerr  ppllaanntteejjaarr  qqüüeessttiioonnss
rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  eell  qquuèè  ppaassssaa  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  rreessuurrrreecccciióó,,  llaa  iimmmmoorrttaalliittaatt..  ÉÉss  eell
mmoommeenntt  eenn  eell  qquuee  eellss  iinnffaannttss  dd’’aaqquueesstteess  eeddaattss  eess  ppllaanntteeggeenn  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt,,  jjaa  nnoo  llaa  vveeuueenn
ccoomm  qquueellccoomm  qquuee  aaffeeccttaa  nnoommééss  aallss  aallttrreess,,  ssiinnóó  qquuee  ccoommeenncceenn  aa  tteenniirr  pplleennaa  ccoonnsscciièènncciiaa  qquuee
eellllss  ttaammbbéé  mmoorriirraann..

AArraa  bbéé,,  qquuèè  ppaassssaa  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt??  

AA  llaa  ppeell··llííccuullaa  HHèèrrccuulleess  ééss  ccaappaaçç  ddee  ffeerr  ttoorrnnaarr  aa  llaa  vviiddaa  aa  llaa  MMeegg,,  rreeccuuppeerraanntt  llaa  sseevvaa  àànniimmaa  ddeell
““rriiuu  ddee  llaa  mmoorrtt””..  AAqquueesstteess  iimmaattggeess  ppooddeenn  ccoonnffoonnddrree  aallss  nneennss,,  ttaanntt  ssii  ssóónn  ccrreeiieennttss  ccoomm  ssii  nnoo  hhoo
ssóónn..
PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  eell  ppaappeerr  dd’’HHaaddeess,,  sseennyyoorr  ddeellss  mmoorrttss,,  qquuee  gguuaarrddaa  lleess  àànniimmeess,,  ééss  ffoorrççaa
““mmaallèèffiicc””..  AAqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa  llaa  ppeell··llííccuullaa  ccaallddrriiaa  aannaarr--lleess  ccllaarriiffiiccaanntt,,  ppaarrttiinntt
ddee  lleess  iiddeeeess  pprrèèvviieess  ddeellss  aalluummnneess,,  ppeerr  vveeuurree  qquuèè  ééss  aallllòò  qquuee  tteenneenn  ccllaarr  ii  aallllòò  qquuee  ssaabbeenn  dd’’uunnaa
ffoorrmmaa  iinnttuuïïttiivvaa  ppeerròò  ccoonnffoossaa..

LLaa  ppeell··llííccuullaa,,  ppeerr  eellllaa  mmaatteeiixxaa  nnoo  aajjuuddaa  ggeennss  aa  aaccllaarriirr  eellss  dduubbtteess  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ii  eell  mmééss  eennllllàà,,
mmééss  aavviiaatt  aall  ccoonnttrraarrii,,  eellss  ddoolleennttss,,  ssóónn  mmoolltt  ddoolleennttss  ii  mmoorreenn,,  eellss  bboonnss,,  ssóónn  iimmmmoorrttaallss,,  ssóónn
ccaappaaççooss  ddee  ssoorrttiirr  ddeell  rriiuu  ddee  llaa  mmoorrtt..  EEnn  ttoott  mmoommeenntt  eess  ppllaanntteejjaa  llaa  mmoorrtt  ccoomm  qquueellccoomm  mmoolltt
nneeggaattiiuu,,  ttoott  ii  qquuee  aall  ffiinnaall,,  HHèèrrccuulleess  rreennuunncciiaa  aa  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  ddééuu,,  ppeerr  ttaanntt  aacccceeppttaa  llaa  mmoorrtt  ccoomm
aa  ppaarrtt  ddee  llaa  vviiddaa..  PPeerròò  ttoott  aaiixxòò  nnoo  ééss  ffààcciill  dd’’eenntteennddrree  ppeerr  aa  nneennss  ddee  cciiccllee  mmiittjjàà,,  ccaall  ddoonnaarr--llooss  uunn
ccoopp  ddee  mmàà  ppeerr  aaccllaarriirr  eellss  ccoonncceepptteess..

AAll  llllaarrgg  ddee  ttoottaa  llaa  ppeell··llííccuullaa  vvaann  aappaarreeiixxeenntt  aallgguunneess  iimmaattggeess,,  ppeerrssoonnaattggeess  ii  ssiittuuaacciioonnss
rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  mmoorrtt::

--  HHaaddeess,,  sseennyyoorr  ddeellss  mmoorrttss..
--  LLeess  ddoonneess  eennccaarrrreeggaaddeess  ddee  ttaallllaarr  ““eell  ffiill  ddee  llaa  vviiddaa””..
--  LLaa  mmoorrtt  ddee  MMeegg..
--  ““EEll  rriiuu  ddee  llaa  mmoorrtt,,  uunn  bbrroouu  dd’’àànniimmeess””..
--  LL’’eennvveelllliimmeenntt  dd’’HHèèrrccuulleess  qquuaann  ccaauu  ddiinnss  eell  rriiuu  ddee  llaa  mmoorrtt..
--  LLaa  rreessuurrrreecccciióó  ddee  llaa  MMeegg,,  qquuaann  HHèèrrccuulleess  llii  ““ttoorrnnaa””  ll’’àànniimmaa..
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EEllss  ddééuuss  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa  llaa  ppeell··llííccuullaa  ssóónn  ddééuuss  ggrreeccss..
AA  ll’’aaccttiivviittaatt  11  pprrooppoosseemm  aallss  aalluummnneess  ffeerr  uunn  aaccoossttaammeenntt  aa  llaa  ccuullttuurraa  ggrreeggaa..  EEss  ddeemmaannaa  qquuee
ss’’iinnffoorrmmiinn  ssoobbrree  eell  tteemmppss  hhiissttòòrriicc  eenn  eell  qquuee  vvaann  vviiuurree  eellss  ggrreeccss,,  ssoobbrree  eellss  ddééuuss  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa
llaa  ppeell··llííccuullaa,,  llaa  sseevvaa  ssiiggnniiffiiccaacciióó  ii  qquuèè  rreepprreesseennttaavvaa  eell  MMoonntt    OOlliimmpp..

AA  llaa  pprreegguunnttaa  88  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  22  eess  ddeemmaannaa  uunnaa  rreefflleexxiióó  ssoobbrree  aallgguunnss  eelleemmeennttss  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa,,
eessppeecciiaallmmeenntt  llaa  iimmmmoorrttaalliittaatt..  PPoottsseerr  eell  mmééss  ddiiffíícciill  ééss  qquuee  eellss  aalluummnneess  eexxpplliiqquuiinn  qquuèè  ééss  eell  qquuee
ddóónnaa  sseennttiitt  aa  llaa  sseevvaa  vviiddaa..  SSii  eell  mmeessttrree  eellss  aajjuuddaa  ii  eenn  ppaarrlleenn,,  sseerraann  ccaappaaççooss  ddee  rreessppoonnddrree  aa  llaa
sseevvaa  mmaanneerraa,,  ddiieenntt  qquuèè  ééss  aallllòò  rreelllleevvaanntt  ppeerr  eellllss..
CCoomm  aaccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa  eess  pprrooppoossaa  uunnaa  vviissiittaa  aa  llaa  cciiuuttaatt  dd’’EEmmppúúrriieess,,  ffuunnddaaddaa  ppeellss  ggrreeccss  ii
ppoosstteerriioorrmmeenntt  ooccuuppaaddaa  ppeellss  rroommaannss..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

EEllss  ddééuuss  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aa  llaa  ppeell··llííccuullaa  ssóónn  ddééuuss  ggrreeccss..  PPeerr  eenntteennddrree  uunnaa  mmiiccaa  mmiilllloorr  llaa  hhiissttòòrriiaa
iinnffoorrmmaa’’tt  ssoobbrree  aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss::

11..  EEnn  qquuiinnaa  èèppooccaa  hhiissttòòrriiccaa  eess  ssiittuuaa  llaa  ccuullttuurraa  ggrreeggaa??

22..  QQuuèè  rreepprreesseenntteenn  eellss  ddééuuss  ZZeeuuss  ii  HHaaddeess??

AA  llaa  ppeell··llííccuullaa  nnoo  ss’’aannoommeennaa  eenn  ccaapp  mmoommeenntt  aa  llaa  mmaarree  dd’’HHèèrrccuulleess,,  qquuee  ééss  uunnaa  ddeeeessssaa..  BBuussccaa
iinnffoorrmmaacciióó  ppeerr  ssaabbeerr  qquuii  eerraa..

CCoonneeiixxeess  aallttrreess  ddééuuss  ggrreeccss??
QQuuiinnss  ssóónn??

AACCTTIIVVIITTAATT  22
  
LLaa  ppeell··llííccuullaa  eennss  ffaa  ppeennssaarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt,,  ssoobbrree  qquuèè  ppaassssaa  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  ssoobbrree  llaa
iimmmmoorrttaalliittaatt..    PPeennssaa  ii  rreessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess

11..  JJuunnttaammeenntt  aammbb  HHaaddeess,,  aappaarreeiixxeenn  uunneess  ddoonneess  eennccaarrrreeggaaddeess  ddee  ““ttaallllaarr  eell  ffiill  ddee  llaa  vviiddaa””  ddeellss
mmoorrttaallss..  SSeemmbbllaa  qquuee  eelllleess  ddeecciiddeeiixxeenn  qquuaann  ss’’hhaa  ddee  mmoorriirr  aallggúú..  

QQuuèè  eett  sseemmbblleenn  aaqquueessttss  ppeerrssoonnaattggeess??
PPeerr  qquuèè  tteenneenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee  ttaann  ddeessaaggrraaddaabbllee??

22..  QQuuaann  llaa  MMeegg  eess  mmoorr,,  llaa  sseevvaa  àànniimmaa  vvaa  aa  ppaarraarr  ““aall  rriiuu  ddee  lleess  àànniimmeess””..
QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  rreepprreesseennttaa  aaqquueellll  lllloocc??

SSeeggoonnss  llaa  tteevvaa  ooppiinniióó,,  qquuaann  aallggúú  eess  mmoorr,,  oonn  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvaa??

33..  HHèèrrccuulleess  rreeccuuppeerraa  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  ddééuu  ddeesspprrééss  dd’’hhaavveerr  ddeemmoossttrraatt  qquuee  ééss  uunn  aauuttèènnttiicc
hheerrooii..  TToott  ii  aaiixxíí,,  eellll  hhii  rreennuunncciiaa,,  ttoorrnnaa  aa  sseerr  mmoorrttaall  ppeerr  eessttaarr  aammbb  llaa  MMeegg..  
SSii  ffooss  ppoossssiibbllee  sseerr  iimmmmoorrttaall,,  tt’’aaggrraaddaarriiaa  sseerr--hhoo??
PPeerr  qquuèè??
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44..  SSeegguurr  qquuee  aa  llaa  ccllaassssee  hhii  hhaa  ccoommppaannyyss  qquuee  hhaann  ddiitt  qquuee  vvoollddrriieenn  sseerr  iimmmmoorrttaallss  ii  aallttrreess  qquuee  hhaann
ddiitt  qquuee  nnoo..
PPeerr  ppaarreelllleess  ffoorrmmaaddeess  ppeerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaaggii  ccoonntteessttaatt  qquuee  ssii  ii  uunnaa  qquuee  hhaaggii  ccoonntteessttaatt  qquuee
nnoo,,  ppoosseeuu  eenn  ccoommúú  lleess  vvoossttrreess  iiddeeeess  ii  ffeeuu  uunn  lllliissttaatt  ddee  pprrooss  ii  ccoonnttrreess  rreessppeeccttee  eell  ffeett  ddee  sseerr
iimmmmoorrttaall..

                                        AAVVAANNTTAATTGGEESS                                     IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTSS

77..  ZZeeuuss  ddiiuu  aa  HHèèrrccuulleess::  ““aarraa  ssii  qquuee  eettss  uunn  aauuttèènnttiicc  hheerrooii,,  ppeerrqquuèè  ll’’aauuttèènnttiicc  hheerrooii  nnoo  eess  mmeessuurraa
ppeerr  llaa  ffoorrççaa  ddeellss  sseeuuss  mmúússccuullss,,  ssiinnóó  ppeerr  llaa  ffoorrççaa  ddeell  sseeuu  ccoorr””..
QQuuèè  vvooll  ddiirr  ZZeeuuss  aammbb  aaiixxòò??

88..  HHèèrrccuulleess  rreennuunncciiaa  aa  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  ddééuu  ppeerrqquuèè  MMeegg  ééss  qquuii  ddóónnaa  sseennttiitt  aa  llaa  sseevvaa  vviiddaa..
SSeennssee  eellllaa,,  ppeerr  mmééss  qquuee  ffooss  iimmmmoorrttaall,,  llaa  sseevvaa  vviiddaa  sseerriiaa  bbuuiiddaa..

PPeennssaa  ssoobbrree  aaiixxòò  ii  eexxpplliiccaa  qquuiinneess  ppeerrssoonneess,,  ccoosseess,,  llllooccss,,  aaccttiivviittaattss......  ffaann  qquuee  tt’’aaggrraaddii  vviiuurree  ii
qquuee  ssiigguuiiss  ffeelliiçç,,  eennccaarraa  qquuee  aa  llaa  tteevvaa  vviiddaa,,  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt,,  ttaammbbéé  ttiinngguuiiss  mmoommeennttss  ddiiffíícciillss..

AAccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

EEss  ppoott  ffeerr  uunnaa  vviissiittaa  aa  lleess  rruuïïnneess  ggrreeccoo--rroommaanneess  dd’’EEmmppúúrriieess,,  aammbb  ll’’oobbjjeeccttiiuu  qquuee  ll’’aalluummnnaatt  eess
ffaaccii  uunnaa  iiddeeaa  rreeaall  ddee  llaa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa  ddeellss  ggrreeccss..

LLaa  cciiuuttaatt  dd’’EEmmppúúrriieess  hhaa  ddoonnaatt  nnoomm  aa  ll’’EEmmppoorrddàà..  LLeess  rruuïïnneess  eessttaann  ssiittuuaaddeess  eennttrree  ll’’EEssccaallaa  ii
SSaanntt  MMaarrttíí  dd’’EEmmppúúrriieess,,  oonn  ffoouu  iinnssttaall··llaatt  eell  pprriimmeerr  eessttaabblliimmeenntt  ggrreecc..  LLaa  cciiuuttaatt  ggrreeggaa  oo  NNeeààppoolliiss
eess  ttrroobbaavvaa  aall  nnoorrdd  ddee  llaa  cciiuuttaatt  aannttiiggaa  oo  PPaallaaiiààppoolliiss..  EEllss  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  PPaallaaiiààppoolliiss  eenntteerrrraavveenn
eellss  sseeuuss  mmoorrttss  eenn  uunn  lllloocc  ddeennoommiinnaatt  eell  PPoorrttiittxxooll,,  ii  hhii  ffoorrmmaarreenn  uunn  rriicc  cceemmeennttiirrii..  

PPeerr  ffeerr  llaa  vviissiittaa  aa  lleess  rruuïïnneess  ii  vviissiittaarr  eell  mmuusseeuu,,  ccaall  aaddrreeççaarr--ssee  aa::

MMUUSSEEUU  DD’’AARRQQUUEEOOLLOOGGIIAA  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA
CCaarrrreerr  ddeell  MMuusseeuu
1177113300  EEmmppúúrriieess
LL’’EEssccaallaa
TTeell..::  997722  7777  0022  0088
                997722  7777  3399  4400
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22..66..33..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  CCIICCLLEE
SSUUPPEERRIIOORR  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA
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22..66..33..  UUNNIITTAATTSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  PPEERR  EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  CCIICCLLEE
SSUUPPEERRIIOORR  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11::  EELL  CCAAVVAALLLLEERR  DDEE  MMIILLAANNYY

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22::  AALLBBAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33::  UUNN  EESSTTIIUU  PPEERR  MMOORRIIRR

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44::  EELLSS  ÀÀNNGGEELLSS  NNOO  SSAABBEENN  VVEETTLLLLAARR  AALLSS  MMOORRTTSS

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55::  EELLSS  ÀÀNNGGEELLSS  NNOO  SSAABBEENN  VVEETTLLLLAARR  AALLSS  MMOORRTTSS

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66::  GGRRÀÀCCIIAASS  AA  LLAA  VVIIDDAA

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77::  LLAA  MMEEVVAA  NNOOIIAA
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  11

AAMMAADDEESS,,  JJ..  ((11997788))::  EEll  ccaavvaalllleerr  ddee  MMiillaannyy..  BBaarrcceelloonnaa..  SSeelleeccttaa..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss::  uunnaa  lllleeggeennddaa..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  CCoonnèèiixxeerr  nnaarrrraacciioonnss  ddiivveerrsseess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  rreellaattss..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  llooccuucciioonnss  ii  ffrraasseess  ffeetteess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..
--  LLeess  aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiqquueess::  rriiccss  ii  ppoobbrreess..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..
--  TTèèccnniiqquueess  dd’’eexxpprreessssiióó  eessccrriittaa..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  aammpplliiaarr  eell    vvooccaabbuullaarrii..
--  SSeennttiitt  ccrrííttiicc  ddaavvaanntt  lleess  pprroodduucccciioonnss  oorraallss  ii  eessccrriitteess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddeess  ooppiinniioonnss..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

AAMMAADDEESS,,  JJ..  ((11997788))::  EEll  ccaavvaalllleerr  ddee  MMiillaannyy..  BBaarrcceelloonnaa..  SSeelleeccttaa..

““EEll  ccaavvaalllleerr  ddee  MMiillaannyy  eerraa  bbrraauu  ii  mmoolltt  ffoorrtt,,  ppoosssseeïïddoorr  dd’’uunnaa  ggrraann  rriiqquueessaa  ii  mmoolltt  ààvviidd  ddee  vviiuurree
uunnaa  llllaarrggaa  vviiddaa..  UUnn  ddiiaa  uunn  mmeennddiiccaanntt  ttrruuccàà  aa  llaa  ppoorrttaa  ddee  ccaassaa  sseevvaa  eenn  ddeemmaannddaa
dd’’hhoossppiittaalliittaatt..  MMeennttrree  ccoonnvveerrssaavvaa  aammbb  eell  ccaavvaalllleerr  vvoorraa  ddeell  ffoocc  ddee  llaa  llllaarr,,  ppaarrllaarreenn  ddee  llaa  mmoorrtt..
EEll  ccaavvaalllleerr  ss’’iinnddiiggnnàà  ppeell  ppllaanntteeiigg  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaa  ii  mmaanniiffeessttàà  qquuee  sseennttiiaa  ddeessiigg  ddee  vviiuurree  sseemmpprree..
EEll  ddeessccoonneegguutt  ccaappttaaiirree  llii  aasssseennyyaallàà  uunn  ttrroonncc  ddeellss  qquuee  eessttaavveenn  aa  ppuunntt  dd’’éésssseerr  ttiirraattss  aall  ffoocc  ii  llii
ddiigguuéé  qquuee  llaa  sseevvaa  vviiddaa  eessttaavvaa  lllliiggaaddaa  aammbb  llaa  dd’’aaqquueellll  ttrroonncc..  EEll  ccaavvaalllleerr  ll’’aaggaaffàà  ii  ll’’aannàà  aa
eenntteerrrraarr  ddaalltt  ddee  lleess  ggoollffeess  eenn  uunn  lllloocc  bbeenn  aammaaggaatt  oonn  mmaaii  nniinnggúú  nnoo  ppoogguuééss  ttrroobbaarr--lloo..  VVaann
ppaassssaarr  mmoollttss  aannyyss,,  eell  ccaavvaalllleerr  eess  ffééuu  vveellll  ii  lleess  ffoorrcceess  ii  eell  bbrraaóó  ssee  llii  aaccaabbaarreenn..  AArrrriibbàà  aa  vviiuurree
ttaanntt  qquuee  eess  mmoorriirreenn  ttoottss  eellss  sseeuuss..  NNiinnggúú  nnoo  eell  ccoonneeiixxiiaa..  LLaa  ccaassaa  ppaassssàà  aa  sseerr  dd’’aallttrreess
pprrooppiieettaarriiss,,  qquuee  ppeerr  ccoommppaassssiióó  eell  rreessppeeccttaarreenn,,  ppeerròò  sseennssee  ssaabbeerr  qquuii  eerraa..  TTootthhoomm  sseemmpprree
ll’’hhaavviiaa  vviisstt  iiggnnoorraanntt  eell  sseeuu  oorriiggeenn..  AArrrriibbàà  aa  vviiuurree  ttaanntt,,  qquuee  jjaa  nnoo  eess  ppaarrllaavvaa  ccoomm  qquuaann  eellll  eerraa
jjoovvee,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  nniinnggúú  nnoo  eenntteenniiaa  eell  qquuee  ddeeiiaa..  EEll  ppoobbrree  eess  ddeesseessppeerraavvaa,,  aavvoorrrriitt  ddee  vviiuurree
ffeebbllee  ii  sseennssee  ppooddeerr--ssee  vvaalleerr..  PPeerr  mmoorriirr--ssee  nnoo  mmeennjjaavvaa,,  ppeerròò  eell  tteemmppss  ppaassssaavvaa  ii  nnoo  eess  mmoorriiaa
mmaaii..  PPrreess  ddee  ddeesseessppeerraacciióó,,  nnoo  ppaarraavvaa  dd’’aasssseennyyaallaarr  eennllaaiirree  vvoolleenntt  iinnddiiccaarr  oonn  hhii  hhaavviiaa  eell  ttrroonncc,,
ppeerròò  nniinnggúú  nnoo  ll’’eenntteenniiaa..  UUnn  ddiiaa  vviissiittàà  llaa  ccaassaa  uunn  vveellll  mmoolltt  ssaavvii  qquuee  eenntteenniiaa  eenn  lleess  vveelllleess
mmaanneerreess  ddee  ppaarrllaarr..  EEllss  aammooss  llii  ddiigguueerreenn  qquuee  aa  llaa  ccaassaa  hhii  hhaavviiaa  uunn  vveelllleett  qquuee  nniinnggúú  nnoo  eenntteenniiaa..
EEllss  vvaarreenn  ffeerr  ccoonnèèiixxeerr,,  ii  eell  ssaavvii  eenntteenngguuéé  llaa  ppaarrllaa  ddeell  vveellll  ccaavvaalllleerr..  AAqquueesstt  llii  ccoonnttàà  eell  qquuee  llii
ppaassssaavvaa  ii  llii  ddeemmaannàà  qquuee,,  ppeerr  ll’’aammoorr  ddee  DDééuu,,  ddeessttrruuííss  eell  ttrroonncc,,  ii  llii  iinnddiiccàà  oonn  eerraa  aammaaggaatt..  FFoouu
cceerrccaatt  ii  ttiirraatt  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  llllaarr  ddee  ffoocc  oonn  mmiill  aannyyss  aabbaannss  hhaavviiaa  dd’’éésssseerr  ccrreemmaatt..  AA  mmaanneerraa  qquuee  eell
ffoocc  ccoonnssuummiiaa  eell  ttrroonncc,,  llaa  vviiddaa  ddeell  ddiissssoorrttaatt  ccaavvaalllleerr  aannàà  eexxttiinnggiinntt--ssee,,  ffiinnss  qquuee  mmoorríí  ddoollççaammeenntt,,
ddeesspprrééss  ddee  ttaannttss  aannyyss  ddee  mmaarrttiirrii””..

RReessuumm  ddee  llaa  lllleeggeennddaa::
AAqquueessttaa  ééss  llaa  hhiissttòòrriiaa  dd’’uunn  ccaavvaalllleerr  qquuee  vvaa  vvoolleerr  vviiuurree  eetteerrnnaammeenntt..  VVaa  ffeerr  uunn  ppaaccttee  aammbb  uunn
ddeessccoonneegguutt  qquuee  llii  vvaa  ccoonncceeddiirr  llaa  iimmmmoorrttaalliittaatt..  DDeesspprrééss  ddee  mmiill  aannyyss  ddee  vviiddaa,,  ll’’hhoommee  eessttaavvaa  ddeell
ttoott  ddeesseessppeerraatt  ddee  vviiuurree  ii  nnoo  ttrroobbaavvaa  llaa  mmaanneerraa  ddee  ppoossaarr  ffii  aa  llaa  sseevvaa  vviiddaa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
LL’’oobbjjeeccttiiuu  ééss  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eellss  aalluummnneess  vveeggiinn  lleess  ccoonnsseeqqüüèènncciieess  qquuee  ppooddrriiaa  tteenniirr  vviiuurree
eetteerrnnaammeenntt..  EEnn  ggeenneerraall,,  ssii  aa  uunn  nneenn  ssee  llii  pprreegguunnttaa  ssii  vvoollddrriiaa  vviiuurree  ppeerr  sseemmpprree,,  llaa  rreessppoossttaa
iinnttuuïïttiivvaa  ééss  qquuee  ssii..  AArraa  bbéé,,  qquuaann  eess  rreefflleexxiioonnaa  ssoobbrree  lleess  rreeppeerrccuussssiioonnss  dd’’aaqquueessttaa  ddeecciissiióó,,  ssii  ééss
qquuee  aaiixxòò  ffooss  ppoossssiibbllee,,  eess  ppllaanntteeggeenn  aallgguunnss  dduubbtteess..

EEss  pprrooppoossaarràà  aallss  aalluummnneess  qquuee  ppeerr  ppaarreelllleess  vvaalloorriinn  eellss  aavvaannttaattggeess  ii  iinnccoonnvveenniieennttss  qquuee  ttéé  llaa
ddeecciissiióó  ddeell  ccaavvaalllleerr..  DDeesspprrééss,,  aa  nniivveellll  iinnddiivviidduuaall  eessccrriiuurraann  uunn  ddiiààlleegg  qquuee  ffaarràà  rreeffeerrèènncciiaa  aall  qquuee
hhaann  ppaarrllaatt..  PPeerr  aaccaabbaarr,,  hhaauurraann  ddee  ttrreeuurree  uunnaa  ccoonncclluussiióó  ccllaarraa  ii  eenntteenneeddoorraa  ssoobbrree  llaa  iimmmmoorrttaalliittaatt..
AAqquueessttaa  ccoonncclluussiióó  llaa  ppoossaarraann  eenn  ccoommúú  aammbb  llaa  rreessttaa  ddeell  ggrruupp  ccllaassssee..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess
ccoommppaarrtteeiixxeenn  ppuunnttss  ddee  vviissttaa  ddiivveerrssooss..

TTaammbbéé  eess  ddeemmaannaa  ddeedduuiirr  eell  ssiiggnniiffiiccaatt  dd’’uunn  sseegguuiitt  ddee  llooccuucciioonnss  ii  ffrraasseess  ffeetteess  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa
aa  llaa  mmoorrtt  oo  eenn  lleess  qquuee  hhii  aappaarreeiixx  llaa  ppaarraauullaa  mmoorrtt,,  sseennssee  tteenniirr  rreellaacciióó  aammbb  eell  tteemmaa..

LL’’aaccttiivviittaatt  ttrreess  pprrooppoossaa  llaa  lleeccttuurraa  ddee    ll’’ooppiinniióó  qquuee    ttéé  JJooaann  BBrroossssaa,,  ppooeettaa,,  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..  EEnn  eellllaa
hhii  aappaarreeiixx  llaa  iiddeeaa  dd’’iimmmmoorrttaalliittaatt..  EEss  ddeemmaannaa  aa  ll’’aalluummnnaatt  qquuee  eexxpprreessssii  eell  sseeuu  ppuunntt  ddee  vviissttaa..
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AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

LLlleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  llaa  lllleeggeennddaa  ddeell  ccaavvaalllleerr  ddee  MMiillaannyy..  AAmmbb  uunn  ccoommppaannyy  ddee  llaa  ccllaassssee    ppeennsseeuu
ssoobbrree  eellss  aavvaannttaattggeess  ii  iinnccoonnvveenniieennttss  qquuee  ttiinnddrriiaa  ppooddeerr  vviiuurree  ppeerr  sseemmpprree..
AArrgguummeenntteeuu  ccaaddaa  aavvaannttaattggee    ii  iinnccoonnvveenniieenntt,,  ééss  aa  ddiirr,,  ddoonneeuu  rraaoonnss  ppeerr  aa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  lleess
pprrooppoossiicciioonnss  qquuee  ffeeuu,,  ccoomm  ssii  hhaagguuééssssiiuu  ddee  ccoonnvvèènncceerr  aallggúú..

                                            AAVVAANNTTAATTGGEESS                                     IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTSS

UUnnaa  vveeggaaddaa  ffeett  eell  lllliissttaatt,,  ppeennssaa  ii  eessccrriiuu  uunn  ddiiààlleegg  eennttrree  ddooss  ppeerrssoonnaattggeess..  UUnn  dd’’eellllss  vvooll
ccoonnvvèènncceerr  aa  ll’’aallttrree  qquuee  vvaall  llaa  ppeennaa  sseerr  iimmmmoorrttaall  ii  llii  vvaa  ddiieenntt  ttootteess  lleess  ccoosseess  bboonneess  qquuee  hhii  ttrroobbaa
eenn  aaqquueessttaa  ccoonnddiicciióó..  LL’’aallttrree,,  ggeennss  ccoonnvveennççuutt  qquuee  aaiixxòò  ddee  sseerr  iimmmmoorrttaall  ssiigguuii  ppoossiittiiuu,,  nnoommééss  ffaa
qquuee  ddiirr--llii  eellss  pprroobblleemmeess  qquuee  hhii  ttrroobbaarriiaa  eenn  ccaass  ddee  sseerr  iimmmmoorrttaall..

RReeccoorrddaa  qquuee  uunn  ddiiààlleegg  ttéé  lllloocc  qquuaann  dduueess  oo  mmééss  ppeerrssoonneess  ppaarrlleenn  ssoobbrree  aallgguunn  tteemmaa..  PPeerr  ssaabbeerr
ll’’ooppiinniióó  ddee  ll’’aallttrree  ccaall  pprreegguunnttaarr  ii  aa  llaa  vveeggaaddaa  ss’’hhaa  ddee  ssaabbeerr  eessccoollttaarr..  QQuuaann  eessccrriivviimm  uunn  ddiiààlleegg,,
ccaall  ffeerr  sseerrvviirr  eellss  ssiiggnneess  aaddeeqquuaattss,,  ééss  aa  ddiirr  eellss  gguuiioonnss..

PPeerrssoonnaattggee  AA..  --  ........
PPeerrssoonnaattggee  BB..  --  ......

EEnn  aaccaabbaarr  eell  ddiiààlleegg,,  ttrreeuu--nnee  uunnaa  ccoonncclluussiióó  qquuee  eess  ppuugguuii  rreessuummiirr  eenn  ppooccss  mmoottss  ii  qquuee  ddeesspprrééss
ccoommppaarrttiirrààss  aammbb  llaa  rreessttaa  ddee  ccoommppaannyyss  ddee  llaa  ccllaassssee..
RReeccoorrddaa  qquuee  uunnaa  ccoonncclluussiióó  ééss  eessttaabblliirr  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  ddeeffiinniittiivvaa  uunn  aaccoorrdd,,  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa
dd’’uunneess  pprrooppoosstteess  iinniicciiaallss..

AACCTTIIVVIITTAATT  22

LLeess  llooccuucciioonnss  ii  ffrraasseess  ffeetteess  ssóónn  ffoorrmmeess  ppaarrttiiccuullaarrss  ddee  lllleenngguuaattggee,,  eexxpprreessssiioonnss  eesstteerreeoottiippaaddeess
dd’’úúss  ccoorrrreenntt  eenn  llaa  lllleenngguuaa..
AAqquuíí  eenn  tteennss  aallgguunneess  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  mmoorrtt  ii  aallttrreess  oonn  hhii  aappaarreeiixx  llaa  ppaarraauullaa  mmoorrtt,,  ppeerròò  eell
sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt  nnoo  ttéé  rreess  aa  vveeuurree  aammbb  llaa  mmoorrtt..  

EEssccrriiuu  aall  ccoossttaatt  ddee  ccaaddaa  uunnaa  dd’’eelllleess  eell  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt..

LLOOCCUUCCIIOONNSS FFRRAASSEESS  FFEETTEESS

--  MMàà  mmoorrttaa:: --  AAcclluuccaarr  eellss  uullllss::
--  EEll  ddaarrrreerr  ssoonn:: --  AAnnaarr  aall  ccaannyyeett::
--  SSoottaa  llaa  lllloossaa:: --  CCaarrrreeggaarr  eell  mmoorrtt::
--  MMoossccaa  mmoorrttaa:: --  NNoo  tteenniirr  oonn  ccaauurree  mmoorrtt::
--  CCaapp  ddee  ddooll:: --  DDeeiixxaarr--hhii  llaa  ppeellll::
--  PPuunntt  mmoorrtt:: --  RRiiuurree’’ss  ddeell  mmoorrtt  ii  ddeell  qquuii  eell  vveettllllaa::
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--  EEll  ssoonn  eetteerrnn:: --  FFeerr  llaa  cclluuccaaiinnaa::
--  PPeess  mmoorrtt:: --  DDoonnaarr  ppeerr  mmoorrtt::

AACCTTIIVVIITTAATT  33

LLlleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  qquuèè  eenn  ppeennssaa  eell  ppooeettaa  BBRROOSSSSAA,,  JJ..  ((11999944))  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt::

““LLaa  mmoorrtt  nnoo  mm’’hhaa  pprroodduuïïtt  mmaaii  ccaapp  ccrriissii  eemmoocciioonnaall..  HHee  aammiiddaatt  eell  mmóónn  aammbb  eexxaaccttiittuudd  ii  nnoo  ccrreecc
qquuee  nniinnggúú  mmeerreeiixxii  vviiuurree  eetteerrnnaammeenntt..  PPoottsseerr  eellss  aanniimmaallss......  SSoorrttoossaammeenntt,,  llaa  mmoorrtt  nnoo  ddeeppèènn  ddee
ccaapp  lllleeii  hhuummaannaa..  SSii  ffooss  aaiixxíí,,  nnoommééss  mmoorriirriieenn  eellss  ppoobbrreess  ii  eellss  rriiccss  sseerriieenn  iimmmmoorrttaallss..””

PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ddiiuu  qquuee  ssii  llaa  mmoorrtt  ddeeppeenngguuééss  dd’’uunnaa  lllleeii  hhuummaannaa  ““nnoommééss  mmoorriirriieenn  eellss
ppoobbrreess  ii  eellss  rriiccss  sseerriieenn  iimmmmoorrttaallss..””??

HHii  eessttààss  dd’’aaccoorrdd??
PPeerr  qquuèè??

AACCTTIIVVIITTAATT  44

AArraa  jjaa  tteennss  uunnaa  iiddeeaa  mmééss  ccllaarraa  ssoobbrree  qquuèè  ppoott  rreepprreesseennttaarr  vviiuurree  ppeerr  sseemmpprree..  EEssccrriiuu  uunn  tteexxtt  qquuee
ccoommeennccii  ddiieenntt::
““  SSii  jjoo  ppoogguuééss  vviiuurree  eetteerrnnaammeenntt........

RReeccoorrddaa  qquuee  hhaass  ddee  tteenniirr  ccuurraa  ddee  llaa  pprreesseennttaacciióó..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  22

LLAARRRREEUULLAA,,EE..((11999977))::  AAllbbaa..  CCooll··lleecccciióó  MMaassccaarróó  ddee  PPrrooaa..  EEdd..  LLaa  GGaalleerraa..  BBaarrcceelloonnaa..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  DDeemmoossttrraarr  sseennttiimmeennttss  ppaarrttiiccuullaarrss  ddaavvaanntt  ddee  ssiittuuaacciioonnss  ssoocciiaallss  ccoonnccrreetteess..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  PPrroodduucccciióó  dd’’uunn  aaccrròòssttiicc..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess  ii  eexxppeerriièènncciieess..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..



112288

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  tteexxtt  eessccrriitt  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt  ii  llaa  ffaammíílliiaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
--  SSeennssiibbiilliittaatt  ppeellss  ddrreettss  ii  ddeeuurreess  qquuee  tteenniimm  lleess  ppeerrssoonneess  lleess  uunneess  eennvveerrss  lleess  aallttrreess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

LLAARRRREEUULLAA,,EE..((11999977))::  AAllbbaa..  CCooll··lleecccciióó  MMaassccaarróó  ddee  PPrrooaa..  EEdd..  LLaa  GGaalleerraa..  BBaarrcceelloonnaa..    

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
AAllbbaa  ééss  uunn  tteexxtt  bbaassaatt  eenn  eellss  eessccrriittss  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ddiiaarrii  ppeerrssoonnaall  dd’’uunnaa  nnooiiaa  qquuee  vvaa  hhaavveerr
dd’’eennffrroonnttaarr--ssee  ddee  bbeenn  jjoovvee  aallss  pprroobblleemmeess  mmééss  ggrreeuuss  aa  qquuèè  ttaarrdd  oo  dd’’hhoorraa  eennss  hheemm  dd’’eennffrroonnttaarr::
llaa  mmaallaallttiiaa  ii  llaa  mmoorrtt..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::  
AAqquueesstt  lllliibbrree  eessttàà  ppeennssaatt  ppeerr  aalluummnneess  ddee  PPrriimmeerr  CCiiccllee  dd’’EESSOO..  AArraa  bbéé,,  ss’’hhaa  vvoollgguutt  ccoonnssiiddeerraarr
llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ttrreebbaallllaarr--lloo  aall  ddaarrrreerr  ccuurrss  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..  AAiixxòò  ééss  ppoossssiibbllee  sseemmpprree  ii
qquuaann  eell  ggrruupp  ccllaassssee  ttiinngguuii  uunn  ddeetteerrmmiinnaatt  nniivveellll  ddee  mmaadduurreessaa..  ÉÉss  uunn  lllliibbrree  qquuee  ppeerrmmeett
aapprrooffuunnddiirr    eenn  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ii  qquuee  ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  rreeaalliittaatt  pprrooppeerraa  aa  llaa  qquuee  eess  ppllaanntteejjaa  eenn  eell
lllliibbrree,,  ppoott  sseerr  ddee  mmoolltt  uuttiilliittaatt..

LLeess  pprrooppoosstteess  ddee  ttrreebbaallll  aa  ll’’aauullaa  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddeell  lllliibbrree,,  ppeerròò  nnoo  ttaanntt  aammbb
pprreegguunntteess  ttaannccaaddeess,,  ssiinnóó  pprreegguunntteess  qquuee  iimmpplliiqquueenn  mmaanniiffeessttaarr  ll’’ooppiinniióó  ppeerrssoonnaall..  CCoomm  qquuee  aaiixxòò
nnoo  sseemmpprree  ééss  ffààcciill  ffeerr  ddee  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall,,  hhii  hhaa  aallgguunnaa  pprreegguunnttaa  qquuee  ccaall  rreessppoonnddrree--llaa
jjuunnttaammeenntt  aammbb  uunn  ccoommppaannyy,,  ppeerr  ccoommppaarrttiirr  ii  ccoommppaarraarr  ppuunnttss  ddee  vviissttaa..

AAllgguunneess  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  ppooddeenn  sseerrvviirr  aall  ttuuttoorr  ppeerr  aabboorrddaarr  ll’’aacccciióó  ttuuttoorriiaall,,  ttaanntt  aa  nniivveellll  ddee
ggrruupp//ccllaassssee  ccoomm  aa  nniivveellll  iinnddiivviidduuaall,,  aammbb  aallgguunn  aalluummnnee  ccoonnccrreett,,  qquuee  ppeerr  lleess  rreessppoosstteess  ddoonnaaddeess
ll’’eedduuccaaddoorr  ccoonnssiiddeerrii  ccoonnvveenniieenntt  ppaarrllaarr  aammbb  eellll..

FFiinnaallmmeenntt,,  eess  ddeemmaannaa  aallss  aalluummnneess  qquuee  iinnvveennttiinn  uunn  aaccrròòssttiicc  aa  ppaarrttiirr  ddeell  nnoomm  ““AAllbbaa””,,  ccoomm  uunn
ppeettiitt  hhoommeennaattggee  aa  ll’’aaddoolleesscceenntt..

UUnnaa  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  ppaarrtteeiixx  dd’’uunnaa  eennttrreevviissttaa  aammbb  RRAACCIIOONNEERROO,,  LL..  ((11999999)),,  oonn  ccoommeennttaa  uunnaa
ooppiinniióó  ddee  LLeeoonnaarrddoo  DDaa  VViinnccii  rreessppeeccttaa  aa  llaa  mmoorrtt..

LLaa  pprrooppoossttaa  ddee  ttrreebbaallll  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa  ééss  aannaarr  aa  vviissiittaarr  uunnaa  eessccoollaa  dd’’ààmmbbiitt  hhoossppiittaallaarrii  oonn  hhii  hhaa
iinnffaannttss  aaffeeccttaattss  ddee  mmaallaallttiieess  tteerrmmiinnaallss..  AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  ccaall  qquuee  eessttiigguuii  pprreeppaarraaddaa  dd’’uunnaa
mmaanneerraa  mmoolltt  eessppeecciiaall,,  aammbb  mmoollttaa  ccuurraa,,  aammbb  mmoolltt  ddee  ttaaccttee..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  hhii  hhaaggii  uunnaa  bboonnaa
ccoooorrddiinnaacciióó  pprrèèvviiaa  eennttrree  eell  ttuuttoorr  ddeell  ggrruupp//ccllaassssee  ii  llaa  ppeerrssoonnaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eessccoollaa  dd’’ààmmbbiitt
hhoossppiittaallaarrii..  CCoomm  qquuee  aaqquueessttaa  ppeerrssoonnaa  jjaa  hhaauurràà  vviinngguutt  aa  ll’’eessccoollaa  aabbaannss  qquuee  eellss  aalluummnneess  vviissiittiinn
ll’’aauullaa  dd’’ààmmbbiitt  hhoossppiittaallaarrii,,  jjaa  ccoonneeiixxeerràà  aallss  ggrruupp//ccllaassssee  ii  ppooddrràà  ffeerr  llaa  pprrooppoossttaa  mmééss  aaddeeqquuaaddaa..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

JJaa  hhaass  lllleeggiitt  eell  lllliibbrree..  SSeegguurr  qquuee  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  lleeccttuurraa  tt’’hhaann  ppaassssaatt  ppeell  ccaapp  ii  ppeell  ccoorr  uunn  mmuunntt  ddee
ppeennssaammeennttss  ii  sseennttiimmeennttss..  RReessppoonn  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess  aammbb  llaa  mmààxxiimmaa  ssiinncceerriittaatt,,  aaiixxòò  eennss
ppeerrmmeettrràà  ddeesspprrééss  ppoossaarr  eenn  ccoommúú  lleess  ooppiinniioonnss  ddee  ttoottss..

11..  QQuuèè  tt’’hhaa  sseemmbbllaatt  eell  lllliibbrree??

22..  QQuuiinnss  sseennttiimmeennttss  hhaass  ttiinngguutt  aa  mmiiddaa  qquuee  ll’’aannaavveess  lllleeggiinntt??
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33..  LL’’AAllbbaa,,  eenn  ttrroobbaarr--ssee  eenn  llaa  sseevvaa  ssiittuuaacciióó  ddee  mmaallaallttaa,,  vvaalloorraa  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  ii  ccoosseess  aa  lleess  qquuee
aabbaannss  nnoo  hhii  ddoonnaavvaa  mmaassssaa  iimmppoorrttàànncciiaa..

TT’’hhaa  ppaassssaatt  aa  ttuu  qquueellccoomm  sseemmbbllaanntt??
QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  vvaalloorraarriieess  ssii  eessttiigguueessssiiss  mmaallaalltt  ccoomm  ll’’AAllbbaa  ??

44..  EEnn  uunn  mmoommeenntt  ddeell  lllliibbrree,,  ll’’AAllbbaa  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  mmoonniittoorr  ii  aammiicc  ii  eess  pprreegguunnttaa::
““CCoomm  eess  ppoott  mmoorriirr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aaiixxíí,,  ttaann  jjoovvee......??  PPeerr  qquuèè  ppaasssseenn  aaqquueesstteess  ccoosseess??  NNoo  ééss  jjuusstt””..

QQuuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteennss  ttuu  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  jjoovvee??

55..  LL’’AAllbbaa  ttaammbbéé  ppeennssaa  ssoovviinntt::  ““PPeerr  qquuèè  mm’’hhaa  ppaassssaatt  aa  mmii  aaiixxòò??””..  PPeennssaa  qquuee  ppoottsseerr  aaiixxòò  qquuee
aarraa  llii  ppaassssaa  ééss  ccoomm  uunn  ““ccààssttiigg””..  

CCrreeuuss  qquuee  hhii  hhaa  uunnaa  ““rraaóó””  qquuee  jjuussttiiffiiqquuii  eell  ffeett  qquuee  llii  hhaaggii  ppaassssaatt  aa  eellllaa  ii  nnoo  aa  uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa,,
ppeerr  eexxeemmppllee  uunn  ccoommppaannyy  ddee  llaa  sseevvaa  eessccoollaa??

66..    CCoommeennttaa  eell  lllliibbrree  aammbb  uunn  ccoommppaannyy  ii  mmiirreeuu  ddee  rreeddaaccttaarr  bbrreeuummeenntt  qquuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteenniiuu  ddee
llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ll’’AAllbbaa..

77..  AAqquuíí  tteennss  mmiittjjaa  ccoonnvveerrssaa  tteelleeffòònniiccaa..  DDooss  aammiiccss  ppaarrlleenn  ddee  ttoott  eell  qquuee  hhaa  vviissccuutt  ll’’AAllbbaa..
CCoommpplleettaa  llaa  ccoonnvveerrssaa..

--  HHoollaa  PPaauu,,  qquuèè  ttaall,,  ccoomm  eett  vvaa  ttoott  ??
--
--  EEssttààss  aall  ccoorrrreenntt  ddeell  qquuee  llii  hhaa  ppaassssaatt  aa  ll’’AAllbbaa??
--
--  SSii,,  hhii  eessttiicc  dd’’aaccoorrdd..  PPoottsseerr  nnoo  ttoorrnnaarràà  aa  ppaassssaarr--llii..  TTuu  qquuèè  eenn  ppeennsseess??
--
--  DDee  ttoottaa  mmaanneerraa,,  llaa  ppooddrrííeemm  aannaarr  aa  vveeuurree,,  qquuèè  eett  sseemmbbllaa??
--
--  HHoommee,,  ssii  eemm  ppaassssééss  aa  mmii,,  jjoo  aaggrraaiirriiaa  llaa  vviissiittaa  ddeellss  aammiiccss..  II  ttuu??
--
--  SSii,,  sseegguurraammeenntt  sseerràà  uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddiiffíícciill,,  ppeerròò  aaiixxòò  nnoo  ééss  rraaóó  ppeerr  nnoo  aannaarr--hhii..  JJaa  ttrroobbaarreemm  llaa
mmiilllloorr  mmaanneerraa  ddee  ppaarrllaarr--nnee..
--
--  AAiixxíí  ddoonnccss  ffiinnss  ddeemmàà  PPaauu!!

AACCTTIIVVIITTAATT  22

IInnvveennttaa  uunn  aaccrròòssttiicc  aa  ppaarrttiirr  ddeell  nnoomm  AALLBBAA..  SSeerràà  uunn  ppeettiitt  hhoommeennaattggee  qquuee  llii  ffaass  aa  llaa
pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  lllliibbrree..
RReeccoorrddaa  qquuee  uunn  aaccrròòssttiicc  ééss  uunn  ppooeemmaa  ffoorrmmaatt  ppeerr  vveerrssooss  llaa  pprriimmeerraa  lllleettrraa  ddeellss  qquuaallss  ffoorrmmaa  uunnaa
ppaarraauullaa  oo  uunnaa  ffrraassee..  

AA
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AA
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AACCTTIIVVIITTAATT  33

DDeesspprrééss  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ii  ppaarrllaarr  ssoobbrree  eell  lllliibbrree  ddee  ll’’EEnnrriicc  LLaarrrreeuullaa,,  lllleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  aaqquueessttaa
eennttrreevviissttaa..

AAMMEELLAA,,  VVIICCTTOORR--MM..  ((11999999))::  ““LLaa  ccoonnttrraa””  eennttrreevviissttaa  aa  RRAACCIIOONNEERROO,,  LL..,,  LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa,,  88
dd’’ooccttuubbrree  ddee  11999999,,  BBaarrcceelloonnaa..

““--  AAssíí,,  ttaammbbiiéénn  hhaa  ggoozzaaddoo  mmuucchhoo,,  ddiiccee......
--  YYoo  nnoo  tteemmoo  mmoorriirr,,  ppoorrqquuee  hhee  tteenniiddoo  ccuuaattrroo  oo  cciinnccoo  mmoommeennttooss  ssuubblliimmeess  ppoorr  llooss  qquuee
ccoonnssiiddeerroo  qquuee  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  hhaabbeerr  vviivviiddoo..
--  AAssíí  qquuee  nnoo  tteemmee  uusstteedd  aa  llaa  mmuueerrttee..
--  NNoo,,  aaddeemmááss  ccrreeoo  qquuee  ttooddooss  iinnttuuíímmooss  ccuuáánnddoo  vvaammooss  aa  mmoorriirr..  PPoorr  eessoo  MMoozzaarrtt  yy  oottrrooss  ggeenniiooss
ttuuvviieerroonn  ttaannttaa  pprriissaa  eenn  hhaacceerr  ssuu  oobbrraa,,  yy  oottrrooss  ssee  lloo  ttoommaann  ccoonn  mmááss  ccaallmmaa..
--  ¿¿CCoommoo  mmuurriióó  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii??
--  SSee  ffuuee  aappaaggaannddoo..  PPeerroo  lloo  ddiijjoo  ééll::  ““CCoommoo  eenn  uunn  ddííaa  bbiieenn  eemmpplleeaaddoo  ddaa  gguussttoo  ddoorrmmiirr,,  ttrraass  uunnaa
vviiddaa  ccoollmmaaddaa  ddaa  gguussttoo  mmoorriirr””..

AAll  ffiinnaall,,  RRaacciioonneerroo  cciittaa  uunnaa  ffrraassee  ddee  LLeeoonnaarrddoo  DDaa  VViinnccii..  EExxpplliiccaa  ccoomm  iinntteerrpprreetteess  ttuu  aaqquueessttaa
aaffiirrmmaacciióó..

AACCTTIIVVIITTAATT  44

AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  eessttàà  rreellaacciioonnaaddaa  aammbb  ll’’aaccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::  ccoonnèèiixxeerr  uunnaa  aauullaa  hhoossppiittaallààrriiaa..
PPeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  aaqquueessttaa  ssoorrttiiddaa,,  pprrèèvviiaammeenntt  llaa  mmeessttrraa  dd’’aauullaa  hhoossppiittaallààrriiaa  hhaauurràà  vviinngguutt  aa
ll’’eessccoollaa  aa  ffeerr    uunnaa    xxeerrrraaddaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa..  

AAbbaannss  ddee  llaa  sseevvaa  vviissiittaa,,  eellss  aalluummnneess  hhaauurraann  pprreeppaarraatt  uunn  sseegguuiitt  ddee  pprreegguunntteess..  AAiixxòò  eellss  ffaarràà
rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  pprrooppeerraa  ssoorrttiiddaa  ii  ppllaanntteejjaarr--ssee  aallgguunnss  dduubbtteess  qquuee  ppooddeenn  mmiirraarr  ddee  rreessoollddrree  eell
ddiiaa  qquuee  vviinngguuii  llaa  mmeessttrraa  dd’’aauullaa  hhoossppiittaallààrriiaa..  

EEllss  hhoossppiittaallss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  qquuee  tteenneenn  eessccoollaa  dd’’ààmmbbiitt  hhoossppiittaallaarrii  ssóónn::

EESSCCOOLLAA  PPEERR  AA  IINNFFAANNTTSS  DDEE  LL’’HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  CCRREEUU  II  DDEE  SSAANNTT  PPAAUU..  
AAvvddaa..  SSaanntt  AAnnttoonnii  MMªª  CCllaarreett  116677..  TTeell..::  9933  229911  9933  8855  //  9933  229911  9900  0000
0088002255  BBaarrcceelloonnaa

EESSCCOOLLAA  DD’’ÀÀMMBBIITT  HHOOSSPPIITTAALLAARRII  DDEE  SSAANNTT  JJOOAANN  DDEE  DDÉÉUU..
PPaasssseeiigg  ddee  SSaanntt  JJooaann  22..  TTeell..::  9933  228800  4400  0000,,  eexxtt..::  22228811
0088995500  EEsspplluugguueess  ddee  LLlloobbrreeggaatt

HHOOSSPPIITTAALL  MMAATTEERRNNOO--IINNFFAANNTTIILL  DDEE  LLAA  VVAALLLL  DD’’HHEEBBRROONN  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  VVaallll  dd’’HHeebbrroonn,,  111199--112299  TTeell..::  9933  448899  3311  0000
0088003355  BBaarrcceelloonnaa

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  DDEE  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  II  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  VVAALLLL
DD’’HHEEBBRROONN  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  VVaallll  dd’’HHeebbrroonn,,  111199--112299  TTeell..::  9933  448899  4400  0000
0088003355  BBaarrcceelloonnaa
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HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  NNOOSSTTRRAA  SSEENNYYOORRAA  DDEELL  MMAARR..  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  MMaarrííttiimm  2255--2299..  TTeell..::  9933  222211  4477  0000
0088000033  BBaarrcceelloonnaa

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓ  SSAANNIITTÀÀRRIIAA  CCLLÍÍNNIICC
VViillllaarrrrooeell  117700..  TTeell..::  9933  222277  5544  0000
0088003366  BBaarrcceelloonnaa

HHOOSSPPIITTAALL  GGEENNEERRAALL  DDEE  MMAANNRREESSAA
LLaa  CCuullllaa  ss//nn  TTeell..::  9933  887744  22111122
0088224400  MMaannrreessaa

CCOONNSSOORRCCII  HHOOSSPPIITTAALLAARRII  PPAARRCC  TTAAUULLÍÍ..  SSAABBAADDEELLLL
PPaarrcc  TTaauullíí  ss//nn..  TTeell..::  9933  772233  1100  1100
0088220088  SSaabbaaddeellll

HHOOSSPPIITTAALL  GGEERRMMAANNSS  TTRRIIEESS  II  PPUUJJOOLL..  BBAADDAALLOONNAA
CCaannyyeett  ss//nn..  TTeell..::  9933  446655  1122  0000
0088991166  BBaaddaalloonnaa

HHOOSSPPIITTAALL  DDRR..  JJOOSSEEPP  TTRRUUEETTAA..  GGIIRROONNAA
DDee  FFrraannççaa  ss//nn..  TTeell..::  997722  220022  770000
1177000077  GGiirroonnaa

AAccttiivviittaattss  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::

VViissiittaa  aa  uunnaa  eessccoollaa  dd’’ààmmbbiitt  hhoossppiittaallaarrii,,  sseegguuiinntt  lleess  ppaauutteess  qquuee  eess  ddoonneenn  aa  lleess  oorriieennttaacciioonnss
ddiiddààccttiiqquueess..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  33

LLOOWWRRYY,,  LL..  ((11998855))::  UUnn  eessttiiuu  ppeerr  mmoorriirr..  BBaarrcceelloonnaa..  LL’’EEssppaarrvveerr

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  AAmmpplliiaarr  eell  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  CCoommpprreennssiióó  ddeell  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess  ii  eexxppeerriièènncciieess..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  tteexxtt  eessccrriitt  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt  ii  llaa  ffaammíílliiaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
--  SSeennssiibbiilliittaatt  ppeellss  ddrreettss  ii  ddeeuurreess  qquuee  tteenniimm  lleess  ppeerrssoonneess  lleess  uunneess  eennvveerrss  lleess  aallttrreess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

LLOOWWRRYY,,  LL..  ((11998855))::  UUnn  eessttiiuu  ppeerr  mmoorriirr..  BBaarrcceelloonnaa..  LL’’EEssppaarrvveerr

RReessuumm  ddeell  lllliibbrree::
EEll  lllliibbrree  eexxpplliiccaa  llaa  vviiddaa  ddee  MMeegg  CChhaallmmeerrss,,  uunnaa  nneennaa  ddee  ttrreettzzee  aannyyss,,  qquuee  ppaassssaa  ddee  llaa  iinnffàànncciiaa  aa
ll’’aaddoolleessccèènncciiaa,,  ii  eennttrraa  eenn  eell  mmóónn  ddeellss  aadduullttss;;  uunn  mmóónn  qquuee  llii  ddeessccoobbrriirràà  eell  vvaalloorr  ddee  ll’’aammiissttaatt,,  llaa
iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  llaa  nnaattuurraa  ii  ddee  llaa  sseevvaa  ppeerrssoonnaalliittaatt..  MMeegg  ii  llaa  sseevvaa  ggeerrmmaannaa  MMoollllyy  hhaann
dd’’eennffrroonnttaarr--ssee  aa  llaa  vviiddaa,,  ii  ttaammbbéé  aa  llaa  mmoorrtt..
LL’’aauuttoorraa  vvaa  vviiuurree  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa  sseevvaa  ggeerrmmaannaa,,  iigguuaall  qquuee  llaa  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  lllliibbrree..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::  
ÉÉss  uunn  lllliibbrree  ddee  lleeccttuurraa  ffààcciill  ii  rrààppiiddaa..  LL’’aauuttoorraa,,  eennccaarraa  qquuee  eexxpplliiccaa  ccllaarraammeenntt  llaa  mmaallaallttiiaa  ddee
MMoollllyy,,  nnoo  eess  rreeccrreeaa  eenn  eellss  ddeettaallllss,,  ppeerròò  ddóónnaa  iinnffoorrmmaacciióó  ii  ppiinnzzeellllaaddeess  ssuuffiicciieennttss  ppeerr  ccoonnvviiddaarr  aa
ppeennssaarr..

EEnn  eell  lllliibbrree,,  eell  vvaalloorr  ddee  ll’’aammiissttaatt  ttéé  mmoollttaa  rreelllleevvàànncciiaa  ii  aaiixxòò  ééss  uunnaa  bboonnaa  eeiinnaa  ppeerr  ppaarrllaarr--nnee  aammbb
eellss  aalluummnneess..  TTaammbbéé  aappaarreeiixxeenn  aallttrreess  vvaalloorrss  ccoomm::  eell  rreessppeeccttee,,  llaa  ffaammíílliiaa,,  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó,,
llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  llaa  jjuussttíícciiaa..  UUnnaa  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  pprrooppoossaaddeess  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  aaccttiittuuddss  ii  eellss
vvaalloorrss..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  aaddoonnaarr--ssee  qquuee  aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess  ggeenneerreenn  vvaalloorrss  ppoossiittiiuuss  ii  qquuee  aaccttiittuuddss
nneeggaattiivveess  ggeenneerreenn  vvaalloorrss  nneeggaattiiuuss  oo  ccoonnttrraavvaalloorrss..

EEnn  eell  tteexxtt  aappaarreeiixx  ssoovviinntt  eell  sseennttiimmeenntt  ddee  ““ccuullppaa””..  EEss  ppoott  aapprrooffiittaarr  ll’’ooccaassiióó  ppeerr  ddiiffeerreenncciiaarr
ccuullppaabbiilliittaatt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt..
CCuullppaa::  FFaallttaa  mmééss  oo  mmeennyyss  ggrreeuu  ccoommeessaa  vvoolluunnttààrriiaammeenntt..
RReessppoonnssaabbiilliittaatt::  CCaappaacciittaatt  ddee  rreessppoonnddrree  dd’’aallgguunnaa  ccoossaa,,  ddee  ddoonnaarr--nnee  rraaóó..
PPeerr  ddiiffeerreenncciiaarr--hhoo  ss’’hhaa  ddee  ffeerr  eenntteennddrree  qquuee  ddee  vveeggaaddeess  ss’’aassssuummeeiixx  llaa  ccuullppaabbiilliittaatt  sseennssee  qquuee  hhii
hhaaggii  ccaapp  ffaallttaa  ffeettaa  vvoolluunnttààrriiaammeenntt,,  ppeerr  ttaanntt  nnoo  hhii  hhaa  ccuullppaa  rreeaall,,  ééss  uunn  sseennttiimmeenntt  eerrrroonnii..

TTaammbbéé  hhaann  ddee  ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  ggeelloossiiaa  ii  eennvveejjaa..  LL’’eennvveejjaa  eess  ddóónnaa  qquuaann  eess  ddeessiittjjaa  qquueellccoomm  qquuee
uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  ttéé  ppeerròò  nnoossaallttrreess  nnoo..  LLaa  ggeelloossiiaa  aappaarreeiixx  qquuaann  eess  ttéé  ppoorr  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eennss
pprreenngguuii  qquueellccoomm  qquuee  nnoossaallttrreess  jjaa  tteenniimm,,  ppeerròò  qquuee  ppooddeemm  ppeerrddrree..  EEnnvveejjaa  ii  ggeelloossiiaa  ssóónn
ccoonnttrraavvaalloorrss  qquuee  eess  ppooddeenn  ccoonnttrraarreessttaarr  aaddooppttaanntt  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aaccttiittuuddss  ppoossiittiivveess..
EEss  ppooddeenn  ppoossaarr  aallgguunnss  eexxeemmpplleess::  EEss  ppoott  tteenniirr  eennvveejjaa  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ttéé  uunn  ccoottxxee,,  uunnaa  ccaassaa,,
uunn  vveessttiitt  ......  qquuee  nnoossaallttrreess  vvoollddrrííeemm  ppoosssseeiirr,,  ppeerròò  nnoo  tteenniimm..  EEss  ttéé  ggeelloossiiaa  ddeellss  ggeerrmmaannss,,  ppeerrqquuèè
eexxiisstteeiixx  eell  rriisscc  qquuee  eennss  pprreenngguuiinn  ll’’eessttiimmaacciióó  qquuee  eellss  ppaarreess  eennss  hhaavviieenn  ddeeddiiccaatt,,  ééss  aa  ddiirr,,  ppeerrddeemm
aallgguunnaa  ccoossaa  qquuee  jjaa  tteennííeemm..

EEss  pprrooppoossaa  uunnaa  aaccttiivviittaatt  iinnddiivviidduuaall,,  uunnaa  ppeerr  ppaarreelllleess  ii  uunnaa  ddaarrrreerraa  eenn  ggrruupp..  AAqquueessttaa  úúllttiimmaa  eess
ppoott  oorrggaanniittzzaarr  ccoomm  aa  ttaauullaa  rrooddoonnaa,,  ééss  aa  ddiirr,,  aallgguunnss  aalluummnneess  eess  pprreeppaarraarraann  eell  tteemmaa  ii  eexxppoossaarraann
lleess  sseevveess  iiddeeeess  eenn  ccoonnddiicciioonnss  dd’’iigguuaallttaatt,,  ssoottaa  eell  gguuiiaattggee  dd’’uunn  mmooddeerraaddoorr..

AAccttiivviittaatt  aa  ll’’aauullaa::

JJaa  hhaass  lllleeggiitt  eell  lllliibbrree  ““UUnn  eessttiiuu  ppeerr  mmoorriirr””..  
AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  hhii  hhaa  uunn  sseegguuiitt  ddee  pprreegguunntteess  qquuee  ccaall  qquuee  rreessppoonngguuiiss  hhaavveenntt  rreefflleexxiioonnaatt
pprrèèvviiaammeenntt..

11..  QQuuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteennss  ddeell  lllliibbrree??
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22..  QQuuèè  eenn  ppeennsseess  ddee  llaa  MMeegg??

TT’’hhaass  iiddeennttiiffiiccaatt  aammbb  eellllaa  eenn  aallgguunn  mmoommeenntt??

33..  MMeegg,,  eenn  aallgguunn  mmoommeenntt,,  ttéé  eennvveejjaa  ddee  MMoollllyy  aabbaannss  qquuee  aaqquueessttaa  eessttiigguuii  mmaallaallttaa..  DDeesspprrééss,,
qquuaann  MMoollllyy  eess  ttrroobbaa  mmiilllloorr,,  MMeegg  sseenntt  ggeelloossiiaa  ddee  MMoollllyy..

TTeenniirr  eennvveejjaa  nnoo  ééss  eell  mmaatteeiixx  qquuee  sseennttiirr  ggeelloossiiaa..  BBuussccaa  aall  ddiicccciioonnaarrii  lleess  dduueess  ppaarraauulleess..  QQuuaann
hhaaggiiss  eennttèèss  eell  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt  ccllaarraammeenntt,,  eessccrriiuu  uunnaa  ffrraassee  aammbb  ccaaddaa  uunnaa  ddee  lleess  ppaarraauulleess..

EEnnvveejjaa

GGeelloossiiaa

44..  EEnn  WWiillll  rreeccoorrddaa  aa  llaa  sseevvaa  ddoonnaa  mmoorrttaa..
QQuuaann  llaa  mmaarree  ddee  MMeegg  ii  MMoollllyy  ffaa  eell  ccoobbrreelllliitt,,  eelllleess  rreeccoorrddeenn  aannèèccddootteess  ddee  qquuaann  eerreenn  ppeettiitteess..  EEllss
rreeccoorrddss  eennss  aajjuuddeenn  aa  vviiuurree..

EEssccrriiuu  aallgguunn  bboonn  rreeccoorrdd  ddee  qquuaann  eerreess  ppeettiitt..

55..  QQuuaann  llaa  MMoollllyy  eess  ppoossaa  mmaallaallttaa,,  eenn  uunn  pprriimmeerr  mmoommeenntt  sseemmbbllaa  qquuee  nnoo  ééss  uunnaa  ccoossaa  ggrreeuu..  LLaa
MMeegg  ttrroobbaa  qquuee  eell  ffeett  qquuee  llaa  MMoollllyy  nnoo  eess  ttrroobbii  bbéé  ttéé  aassppeecctteess  ppoossiittiiuuss  ii  aallttrreess  ddee  nneeggaattiiuuss..  

EExxpplliiccaa  qquuiinnss  ssóónn,,  ttaann  eellss  bboonnss  ccoomm  eellss  nnoo  ttaann  bboonnss..

66..  QQuuaann  llaa  MMoollllyy  eess  ppoossaa  sseerriioossaammeenntt  mmaallaallttaa,,  llaa  MMeegg  ssee’’nn  sseenntt  ccuullppaabbllee..

QQuuèè  eenn  ppeennsseess  dd’’aaqquueesstt  sseennttiimmeenntt  ddee  llaa  MMeegg??

QQuuèè  llii  ddiirriieess  aa  llaa  MMeegg  rreessppeeccttee  aall  ffeett  ddee  sseennttiirr--ssee  ccuullppaabbllee??

QQuuiinnaa  ddiiffeerrèènncciiaa  ppeennsseess  qquuee  hhii  hhaa  eennttrree  sseerr  ccuullppaabbllee  ii  sseerr  rreessppoonnssaabbllee??

77..  EEllss  ppaarreess  ddee  lleess  nnooiieess,,  ddeess  qquuee  llaa  MMoollllyy  eessttàà  mmaallaallttaa,,  ccaannvviieenn  uunnaa  mmiiccaa  llaa  sseevvaa  mmaanneerraa  ddee
ffeerr..  LLaa  mmaarree,,  qquuee  aabbaannss  ““sseemmpprree  ttrraaccttaavvaa  ddee  ssuuaavviittzzaarr  lleess  ccoosseess  aammbb  ccaarríícciieess””,,  aarraa  nnoo  rriiuu  nnii
ddiiuu  rreess..

CCoomm  eexxpplliiccaarriieess  aaqquueesstt  ccaannvvii  dd’’aaccttiittuudd  ddeellss  ppaarreess  ddee  MMeegg  ii  MMoollllyy??

88..  MMeegg,,  aammbb  ttoott  eell  qquuee  llii  ppaassssaa  ss’’aaddoonnaa  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  ll’’aammiissttaatt..
DDiiuu::  ““ééss  ttaann  bboonniicc  tteenniirr  aammiiccss  qquuee  ccoommpprreenneenn  qquuee  hhii  hhaa  uunn  tteemmppss  ppeerr  pplloorraarr  ii  uunn  tteemmppss  ppeerr
rriiuurree,,  ii  qquuee  ssaabbeenn  qquuee,,  ddee  vveeggaaddeess,,  lleess  dduueess  ccoosseess  eess  ttrroobbeenn  mmoolltt  aa  pprroopp..””

PPeennssaa  ii  eexxpplliiccaa  aallgguunnaa  ssiittuuaacciióó  ppeerrssoonnaall  eenn  llaa  qquuee  uunn  aammiicc  oo  aammiiggaa  tt’’hhaaggii  ffeett  ccoossttaatt  ii  aaiixxòò  hhaaggii
eessttaatt  iimmppoorrttaanntt  ppeerr  aa  ttuu..

99..  MMeegg  ppeennssaa  qquuee  nnoo  ééss  jjuusstt  qquuee  llaa  MMoollllyy  eess  mmoorrii..  DDiiuu  qquuee  MMoollllyy  nnoo  vvaa  ffeerr  mmaaii  rreess  ddoolleenntt..  EEll
ppaarree  llii  eexxpplliiccaa  qquuee  aaiixxòò  nnoo  ttéé  rreess  aa  vveeuurree  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  qquuee  nnoo  hhii  ccaapp  ““ppeerr  qquuèè””  qquuee  jjuussttiiffiiqquuii  llaa
mmoorrtt  ddee  MMoollllyy..
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QQuuiinnaa  ooppiinniióó  eenn  tteennss  ttuu  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  jjoovvee??

1100..  EEll  ppaarree  ddee  MMeegg  ii  MMoollllyy  ddiiuu::  ““LLaa  mmoorrtt  ééss  uunn  aaccttee  mmoolltt  ssoolliittaarrii..  LL’’úúnniicc  qquuee  ppooddeemm  ffeerr  ééss  sseerr
aammbb  eellllaa  qquuaann  eennss  nneecceessssiittii””..

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ffaarriieess  ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  ssiittuuaacciióó  sseemmbbllaanntt  aa  llaa  ddee  MMeegg??

1111..  EEnn  uunn  pprriimmeerr  mmoommeenntt,,  MMeegg  nnoo  vvooll  vveeuurree  aa  MMoollllyy  mmaallaallttaa..  PPeennssaa  qquuee  eess  mmoorriirràà,,  ppeerròò  ttéé  ppoorr
dd’’aannaarr--llaa  aa  vveeuurree..  AAll  ffiinnaall  ppeerròò,,  ttéé  nneecceessssiittaatt  dd’’aaccoommiiaaddaarr--ssee  ddee  llaa  sseevvaa  ggeerrmmaannaa  ii  ttrroobbaa  llaa
mmaanneerraa  ddee  ffeerr--hhoo..

CCoomm  tt’’hhaauurriieess  aaccoommiiaaddaatt  ttuu  eenn  eell  sseeuu  lllloocc??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

PPeerr  ppaarreelllleess  ddeessccrriivviiuu  ddee  ffoorrmmaa  bbrreeuu  ssiittuuaacciioonnss  qquuee  eexxeemmpplliiffiiqquuiinn  aaqquueessttss  vvaalloorrss  ::

RREESSPPEECCTTEE::  QQuuaann  uunn  ccoommppaannyy  eexxpprreessssaa  llaa  sseevvaa  ooppiinniióó,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  hhii  eesstteemm  dd’’aaccoorrdd,,  
                    ll’’eessccoolltteemm..

AAMMIISSTTAATT

SSOOLLIIDDAARRIITTAATT

JJUUSSTTÍÍCCIIAA

DDIIVVEERRSSIITTAATT

AAmmbb  lleess  mmaatteeiixxeess  ppaarreelllleess,,  pprrooppoosseeuu  uunnaa  ddeeffiinniicciióó  ppeerr  aa  ccaaddaassccuunn  ddeellss  vvaalloorrss  qquuee  hhaann  eessttaatt
cciittaattss  aabbaannss..  RReeccoorrddeeuu  qquuee  aarraa  ccaall  bbuussccaarr  llaa  iiddeeaa  ggeenneerraall,,  nnoo  ppaass  uunn  eexxeemmppllee..  PPeerr  aajjuuddaarr--vvooss
eenn  llaa  ddeeffiinniicciióó  ppooddeeuu  bbuussccaarr  ssiinnòònniimmss  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  lleess  ppaarraauulleess..

DDeeffiinniirr  ccoonnssiisstteeiixx  eenn  eexxpplliiccaarr  uunnaa  ccoossaa  ppeerr  lleess  sseevveess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess,,  ddoonnaarr--nnee  uunnaa  iiddeeaa    
eexxaaccttaa..  

RREESSPPEECCTTEE

AAMMIISSTTAATT

SSOOLLIIDDAARRIITTAATT

JJUUSSTTÍÍCCIIAA

DDIIVVEERRSSIITTAATT
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DDeesspprrééss  dd’’hhaavveerr  ddeeffiinniitt  aaqquueessttss  vvaalloorrss,,  pprreeppaarreeuu  uunnaa  ttaauullaa  rrooddoonnaa::  EEssccoolllliiuu  cciinncc  ccoommppaannyyss  ddee
llaa  ccllaassssee..  CCaaddaa  uunn  dd’’eellllss  eess  pprreeppaarraarràà  llaa  ddeeffiinniicciióó  dd’’uunn  ddeellss  vvaalloorrss  ttrreebbaallllaattss  ii  ll’’eexxppoossaarràà  ii
ddeeffeennssaarràà  ddaavvaanntt  eellss  aallttrreess  qquuaattrree..  TTaammbbéé  ss’’eessccoolllliirràà  uunn  mmooddeerraaddoorr..  AAqquueesstteess  ssiiss  ppeerrssoonneess
eessttaabblliirraann  uunn  ddeebbaatt  eennttoorrnn  aaqquueesstteess  ppaarraauulleess  ii  lleess  sseevveess  ddeeffiinniicciioonnss..  LLaa  rreessttaa  ddeell  ggrruupp  ccllaassssee
ffaarreeuu  dd’’eessppeeccttaaddoorrss..
AAll  ffiinnaall,,  ddeesspprrééss  dd’’eessccoollttaarr  ttoott  eell  qquuee  ss’’hhaa  ddiitt,,  eellaabboorreeuu  eennttrree  ttoott  eell  ggrruupp//ccllaassssee  uunnaa  ddeeffiinniicciióó,,
qquuee  sseerràà  llaa  mmééss  ccoommpplleettaa..  
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  44

OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  ppooeemmeess..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  ppooeemmeess..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  IInntteerrpprreettaacciióó    ddee  nnoottíícciieess..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
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--  IInntteerrèèss  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss  ddee  tteexxttooss..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  ccoonnfflliicctteess..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa

TToottss  ssoomm  iigguuaallss

SSii  bbéé  ééss  mmoolltt  cceerrtt
qquuee  ssoomm  iigguuaallss
ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,,
nnoo  ééss  mmeennyyss  cceerrtt
qquuee  nnoo  ssoomm  iigguuaallss
eennffrroonntt  ddeell  mmoorriirr..

QQuuaann  aarrrriibbaarràà,,
qquuaann  ooccoorrrreerràà,,  
nnoo  sséé  ccoomm  sseerràà;;
nnoo  hhii  ppeennssoo
nnoo  hhii  ccoommppttoo,,
nnii  eenn  ppaarrlloo..

LLaa  mmeevvaa  mmoorrtt
ss’’aaiixxeeccaa  ccoonnttrraa  mmii..
LLaa  tteevvaa  mmoorrtt
ééss  ffeettaa  ccoonnttrraa  ttuu..
AAmmbbdduueess  ffoorrmmeenn
ccaammiinnss  oobbssccuurrss
ddoonnaanntt  ppeennyyoorraa
ccrruueell  dd’’eennssuurrttss..

NNoo  ppuucc  ttrroobbaarr
sseennttiitt  aa  llaa  vviiddaa
nnii  sséé  bbuussccaarr
sseennttiitt  aa  llaa  mmoorrtt..

NNoo  hhii  hhaa  mmoorrttss  sseegguurreess
ttootteess  ssóónn  iimmppuurreess..
SSii  mmiirreess  aall  pprrooffuunndd
ssoollss  ttrroobbaarrààss  aammuunntt
ffaannttaassmmeess  nnooddrriittss
ddee  cceennddrreess  ii  oobblliittss..

MMeennttrree  mmoorriimm,,
ssoomm  eell  qquuee  ssoomm,,
ssoollss  uunn  ccoopp  mmoorrttss
nnoo  sseerreemm  mmééss
eell  qquuee  ffóórreemm..
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RReessuumm  ddeell  ppooeemmaa::
MMééss  qquuee  uunn  rreessuumm,,  ss’’hhaa  ddee  ttrroobbaarr  llaa  iiddeeaa  pprriinncciippaall..  LL’’aauuttoorr  ppllaanntteejjaa  dduueess  iiddeeeess  qquuee  eess  ppooddeenn
ttrreebbaallllaarr  bbéé  aammbb  aalluummnneess  ddee  CCSS::

--  LLaa  pprriimmeerraa  ééss  qquuee  llaa  mmoorrtt  aarrrriibbaa  ppeerr  aa  ttootthhoomm,,  ppeerròò  llaa  mmaanneerraa  ddee  vviiuurree  eell  mmoorriirr,,  nnoo  ééss  ppaass
iigguuaall  ppeerr  aa  ttootthhoomm..  
--  LLaa  sseeggoonnaa  ééss  qquuee  eess  mmoorreenn  ffuunncciióó  ddee  ccoomm  ss’’hhaa  vviissccuutt..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
PPaarrttiinntt  ddeellss  ddooss  ppeennssaammeennttss  pprriinncciippaallss  ddeell  ppooeemmaa,,  eess  ddeemmaannaa  aallss  aalluummnneess  qquuee  aapprrooffuunnddeeiixxiinn
ssoobbrree  eelllleess..

LLaa  pprriimmeerraa  aaccttiivviittaatt  pprrooppoossaa  uunn  eexxaammeenn  ddee  lleess  ttrreess  ppaarrttss  ddeell  ppooeemmaa  qquuee  ttrraannssmmeetteenn  eell  mmiissssaattggee
ddee  ll’’aauuttoorr  ddee  ffoorrmmaa  mmééss  ccllaarraa  ii  eenntteenneeddoorraa..

LLaa  sseeggoonnaa  aaccttiivviittaatt  ééss  bbuussccaarr  uunnaa  nnoottíícciiaa  aall  ddiiaarrii  oonn  hhii  aappaarreegguuii  llaa  cciirrccuummssttàànncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt
ppeerr::  aacccciiddeenntt,,  mmoorrtt  nnaattuurraall  dd’’aallgguunn  ppeerrssoonnaattggee  ccoonneegguutt,,  mmoorrttss  ddee  gguueerrrraa,,  aassssaassssiinnaatt,,  ......,,  ppeerr
vveeuurree  ccoomm  hhii  hhaa  ddiivveerrsseess  mmaanneerreess  ddee  mmoorriirr,,  uunneess  vviioolleenntteess  ii  aallttrreess  nnoo..
SSeegguuiinntt  llaa  llíínniiaa  ddeell  qquuee    ddiiuu  eell  ppooeettaa  aa  llaa  pprriimmeerraa  eessttrrooffaa,,  ttoott  ssóónn  mmoorrttss  ppeerròò  nnoo  eess  ppeennssaa  eell
mmaatteeiixx  dd’’uunnaa  mmoorrtt  vviioolleennttaa  qquuee  dd’’uunnaa  mmoorrtt  aa  ccaassaa,,  eenn  ccoommppaannyyiiaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  eessttiimmaaddeess..
AAmmbb  eellss  aalluummnneess  eess  ppaarrllaarràà  ddee  lleess  ddiiffeerrèènncciieess  eennttrree  lleess  ddiivveerrsseess  mmoorrttss  ii  eell  qquuèè  iimmpplliiccaa  ccaaddaa
uunnaa  dd’’eelllleess..
EEss  ppooddeenn  ccoonnttrraassttaarr  lleess  ddiivveerrsseess  nnoottíícciieess  ii  ffeerr  uunn  ddeebbaatt  ssoobbrree  ll’’oorriiggeenn  ddee  llaa  vviioollèènncciiaa,,  ttaanntt
iinnddiivviidduuaall  ccoomm  ccooll··lleeccttiivvaa..

AA  ll’’aauullaa,,  ddee  vveeggaaddeess  eess  pprroodduueeiixxeenn  ssiittuuaacciioonnss  ddee  ccoonnfflliiccttee  qquuee  eess  ppooddrriieenn  eevviittaarr  aammbb  mmééss
vvoolluunnttaatt  ddee  ddiiààlleegg..  PPeerr  iinntteerrccaannvviiaarr  ooppiinniioonnss  ii  aarrrriibbaarr  aa  uunn  aaccoorrdd  sseennssee  aapplliiccaarr  ccoonndduucctteess
aaggrreessssiivveess  oo  vviioolleenntteess,,  ccaall  ppootteenncciiaarr  aallgguunnss  vvaalloorrss  ccoomm::  eell  rreessppeeccttee,,  llaa  lllliibbeerrttaatt,,  llaa  ccoonnffiiaannççaa  ii
llaa  ssiinncceerriittaatt..  LL’’aaccttiivviittaatt  33  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  aaqquueessttss  vvaalloorrss  ii  aaccttiittuuddss  qquuee  aaffaavvoorreeiixxeenn  llaa
ccoonnvviivvèènncciiaa..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

AAqquueesstteess  ssóónn  lleess  ttrreess  eessttrrooffeess  mmééss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddeell  ppooeemmaa..  LLlleeggeeiixx--lleess  aatteennttaammeenntt..

SSii  bbéé  ééss  mmoolltt  cceerrtt NNoo  ppuucc  ttrroobbaarr MMeennttrree  mmoorriimm,,
qquuee  ssoomm  iigguuaallss sseennttiitt  aa  llaa  vviiddaa ssoomm  eell  qquuee  ssoomm,,
ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,, nnii  sséé  bbuussccaarr  ssoollss  uunn  ccoopp  mmoorrttss
nnoo  ééss  mmeennyyss  cceerrtt sseennttiitt  aa  llaa  mmoorrtt.. nnoo  sseerreemm  mmééss
qquuee  nnoo  ssoomm  iigguuaallss eell  qquuee  ffóórreemm..
eennffrroonntt  ddeell  mmoorriirr..

AA  llaa  pprriimmeerraa  ll’’aauuttoorr  eennss  vvee  aa  ddiirr  qquuee  ttoott  ii  qquuee  llaa  mmoorrtt  eennss  ttrraaccttaa  aa  ttoottss  iigguuaallss,,  nnoo  ttootthhoomm  llaa  vviiuu
ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa..  HHii  hhaa  qquuii  ttéé  ppoorr  aa  llaa  mmoorrtt,,  hhii  hhaa  qquuii  nnoo,,  ddeeppèènn  ddee  mmoolltteess  vvaarriiaabblleess..
EEnn  eell  tteeuu  ccaass,,  pprroovvaabblleemmeenntt  nnoo  hhaass  ppeennssaatt  mmaassssaa  eenn  llaa  mmoorrtt..  SSii  tt’’aattuurreess  aa  ppeennssaarr--hhii  uunn
mmoommeenntt,,  qquuiinnaa  iiddeeaa  eenn  tteennss  ddeell  ffeett  ddee  mmoorriirr--ttee??
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AA  llaa  sseeggoonnaa,,  ll’’aauuttoorr  nnoo  ttrroobbaa  sseennttiitt  aa  llaa  vviiddaa..  AAqquueessttaa  ééss  uunnaa  qqüüeessttiióó  mmoolltt  iimmppoorrttaanntt,,  llaa  vviiddaa,,
ppeerr  sseerr  vviissccuuddaa  pplleennaammeenntt  hhaa  ddee  tteenniirr  uunn  sseennttiitt  ii  ccaaddaa  uunn  ddee  nnoossaallttrreess  ll’’hhaa  ddee  ttrroobbaarr..

QQuuèè  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppeerr  aa  ttuu  aa  llaa  vviiddaa??

PPeerr  qquuèè  vvaall  llaa  ppeennaa  vviiuurree??

AA  llaa  tteerrcceerraa  eessttrrooffaa,,  ll’’aauuttoorr  ddiiuu  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  mmoorrttss,,  ddee  nnoossaallttrreess  eenn  qquueeddaarràà  eell  rreeccoorrdd  ddeell
qquuee  vvaamm  sseerr  ii  vvaamm  ffeerr  qquuaann  éérreemm  vviiuuss..  

SSii  ccoonneeiixxeess  aallggúú  qquuee  ss’’hhaa  mmoorrtt,,  qquuiinn  rreeccoorrdd  eenn  tteennss  dd’’eellll  oo  eellllaa??

AACCTTIIVVIITTAATT  22

BBuussccaa  aall  ddiiaarrii  uunnaa  nnoottíícciiaa  qquuee  ppaarrllii  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ééss  aa  ddiirr,,  oonn  eess  nnoottiiffiiqquuii  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú  oo  ddee
vvaarriieess  ppeerrssoonneess..  EEnn  ttrroobbaarrààss  ddee  ttoottaa  mmeennaa::  mmoorrttss  ddee  gguueerrrraa,,  llaa  mmoorrtt  dd’’aallgguunn  ppeerrssoonnaattggee
ccoonneegguutt,,  llaa  mmoorrtt  ppeerr  aassssaassssiinnaatt......  AA  llaa  ccllaassssee,,  ppooddeeuu  eexxppoossaarr  lleess  ddiivveerrsseess  nnoottíícciieess  ii  ccoommeennttaarr--
lleess..  PPooddrreeuu  oobbsseerrvvaarr  qquuee  ssóónn  nnoottíícciiaa  lleess  mmoorrttss  vviioolleenntteess  oo  llaa  mmoorrtt  ddee  ppeerrssoonnaattggeess  ccoonneegguuttss..  LLaa
mmoorrtt  ddee  ppeerrssoonneess  aannòònniimmeess  aappaarreeiixx  aall  ddiiaarrii  eenn  ffoorrmmaa  dd’’eessqquueelleess,,  qquuee  ccaall  qquuee  ccaaddaa  ffaammíílliiaa
ppaagguuii..  

BBuussccaa  aall  ddiiaarrii  ddiivveerrssooss  mmooddeellss  dd’’eessqquueelleess..

AACCTTIIVVIITTAATT  33

SSeegguurr  qquuee  aa  llaa  ccllaassssee  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  eess  pprroodduueeiixxeenn  ssiittuuaacciioonnss  ccoonnfflliiccttiivveess  qquuee  eess  ppooddrriieenn  eevviittaarr
ddee  ddiivveerrsseess  mmaanneerreess::

--  MMiirraanntt  dd’’aarrrriibbaarr  aa  uunn  aaccoorrdd  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddiiààlleegg..
--  MMooddiiffiiccaanntt  cceerrttss  ccoommppoorrttaammeennttss..
--  SSeenntt  mmééss  ccoommpprreennssiiuuss  aammbb  eellss  ccoommppaannyyss..

CCoommpplleettaa  aaqquueesstteess  ffrraasseess::
11..  SSii  ddaavvaanntt  uunn  pprroobblleemmaa  ffeemm  úúss  ddeell  ddiiààlleegg  aaccoonnsseegguuiimm  qquuee  ................................................

22..  LLeess  aaccttiittuuddss  iinnddiivviidduuaallss  qquuee  aaffaavvoorreeiixxeenn  eell  ddiiààlleegg  ssóónn..................................................................

33..  DDiiaallooggaarr  sseerrvveeiixx  ppeerr..........................................................................................................................................................................

44..  HHii  hhaa  nnoorrmmeess  qquuee  ssóónn  bbààssiiqquueess  ppeerr  aa  qquuee  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa  ssiigguuii  ppoossiittiivvaa..
CCiitteenn  uunneess  qquuaanntteess..

UUnnaa  vveeggaaddaa  hhaaggiiss  ccoonntteessttaatt  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess,,  ppeennssaa  ii  eessccrriiuu::

QQuuèè  ppooddrriieess  ffeerr  ppeerr  mmiilllloorraarr  lleess  rreellaacciioonnss  aammbb  eellss  tteeuuss  ccoommppaannyyss  ddee  ccuurrss??
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  55

OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  ppooeemmeess..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  CCoonnèèiixxeerr  ppooeemmeess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennssiióó  ddee  ppooeemmeess..
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  PPrroodduucccciióó  dd’’uunn  ppooeemmaa..
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddeell  sseennttiitt  rreeaall  ii  ddeell  sseennttiitt  ffiigguurraatt..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess  ii  eexxppeerriièènncciieess..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  eexxpprreessssaarr--ssee  eenn  lllleenngguuaattggee  ppooèèttiicc..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
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  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  

OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  BBaarrcceelloonnaa..  PPrrooaa

LLaa  iinnúúttiill  rreecceerrccaa

DD’’oonn  vviinncc??  QQuuèè  ssóócc??  OOnn  vvaaiigg??
ÉÉss  aaqquueessttaa  llaa  tteerrrriibbllee
ffoossccaa  ttrraannsscceennddeenntt  qqüüeessttiióó..
QQuuaann  ttrraavveesssseemm  eell  lllliinnddaarr,,
mmoorriimm,,  ii  uunn  ccoopp  ssoomm  mmoorrttss,,
nniinnggúú  ssaapp  qquuèè  eennss  ppoott  ppaassssaarr..

IInnccoonncceebbiibbllee,,  oobbssccuurr,,
iimmppeenneettrraabbllee  sseeccrreett,,
vveerriittaabbllee  pprroobblleemmaa
qquuee  aa  ttoottss  eellss  hhoommeess  ffaa
iinnffaannttss  eessmmaappeerrdduuttss
aaffrroonnttaanntt  llaa  pprròòppiiaa  ssoorrtt..

LL’’aannttiicc  lllliibbrree  ddee  llaa  mmoorrtt
ddeellss  eeggiippcciiss,,  bbéé  eennss  ddiiuu,,
aammbb  aauusstteerraa  pprruuddèènncciiaa::
““DDeeiixxeeuu,,  ddoonnccss,,  ppeerr  aa  llaa  ffii
lllluunnyyaannaa  ddeellss  éésssseerrss  vviiuuss,,
eell  rreettrroobbaarr  ppeettjjaaddeess
ddee  ccoomm  ffoouu  lllluurr  ppaass  ppeell  mmóónn””..

LLaa  mmoorrtt  iiddeennttiiffiiccaa
eellss  hhoommeess  ii  eellss  aanniimmaallss,,
ttaammbbéé  eellss  ddiiffeerreenncciiaa..
SSoomm  lleess  úúnniiqquueess  bbèèssttiieess
qquuee  nneegguueemm  ddeell  ttoott  llaa  mmoorrtt,,
ccrreeiieenntt  qquuee  tteenniimm  llaa  ssoorrtt
dd’’eessppeerraarr  uunn  mmééss  eennllllàà..

RReessuumm  ddeell  ppooeemmaa::
MMééss  qquuee  uunn  rreessuumm,,  ss’’hhaa  ddee  ttrroobbaarr  llaa  iiddeeaa  pprriinncciippaall..  EEnn  aaqquueesstt  ppooeemmaa  ll’’aauuttoorr  eess  qqüüeessttiioonnaa  dd’’oonn
vveenniimm  ii  aa  oonn  aanneemm,,  eessppeecciiaallmmeenntt  aaqquueessttaa  ddaarrrreerraa  pprreegguunnttaa,,  aa  oonn  aanneemm,,  qquuèè  hhii  hhaa  mmééss  eennllllàà  ddee
llaa  mmoorrtt..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
SSeeggoonnss  eell  ggrruupp  dd’’aalluummnneess  ssee’’llss  ppoott  ooffeerriirr  ttoott  eell  ppooeemmaa  oo  bbéé  nnoommééss  uunn  ffrraaggmmeenntt,,  eenn  ffuunncciióó  ddeell
qquuee  eennss  iinntteerreessssii  aapprrooffuunnddiirr..

EEss  pprrooppoosseenn  aaqquueessttss  ppuunnttss  ddee  rreefflleexxiióó  qquuee  aappaarreeiixxeenn  aall  llllaarrgg  ddee  ppooeemmaa::
--  DDaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,,  eennss  ttrroobbeemm  ssoollss,,  nniinnggúú  ppoott  mmoorriirr  ppeerr  nnoossaallttrreess..
--  AA  ll’’hhoorraa  ddee  mmoorriirr--nnooss,,  ééss  iimmppoorrttaanntt  eell  qquuèè  hhaagguueemm  ffeett  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  vviiddaa..
--  EEll  ffeett  ddee  sseerr  aanniimmaallss  rraacciioonnaallss  eennss  ppoott  ffeerr  ppeennssaarr  qquuee  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt  ttrroobbaarreemm  qquueellccoomm..
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EEnnccaarraa  qquuee  aaqquueesstteess  ccoonncceepptteess  ssóónn  pprroouu  eellaabboorraattss  ii  eess  nneecceessssiittaa  uunn  cceerrtt  ggrraauu  ddee  mmaadduurreessaa  ppeerr
mmeeddiittaarr--hhii,,  eess  ppoott  ppllaanntteejjaarr  aallss  aalluummnneess  ii  qquuee  lleess  ccoommeennttiinn  eenn  ppeettiittss  ggrruuppss,,  ddee  qquuaattrree  oo  cciinncc
ppeerrssoonneess  ii  ppoosstteerriioorrmmeenntt  ffeerr--nnee  uunnaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú..  CCaall  qquuee  ffaacciinn  uunnaa  aannààlliissii  ddeell  ppooeemmaa,,    qquuee
ssiigguuiinn  eellllss  mmaatteeiixxooss  qquuii  ddeessccoobbrreeiixxiinn  aaqquueesstteess  nnoocciioonnss  pprriinncciippaallss  ii  ppaarrlliinn  ddeell  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt..

EEll  ccoonnttiinngguutt  qquuee  eess  ppoott  ttrreebbaallllaarr  bbéé  aammbb  ll’’aalluummnnaatt  ddee  CCSS  ééss  eell  ddee  llaa  tteerrcceerraa::  qquuèè  hheemm  ffeett  aall
llllaarrgg  ddee  llaa  vviiddaa..  EEnn  aaqquueesstt  ppuunntt  eess  ppoott  ppaarrllaarr  ddeell  vvaalloorr  qquuee  ttéé  ppeerr  ccaaddaa  uunn  dd’’eellllss  llaa  ffaammíílliiaa,,  eellss
aammiiccss,,  ll’’eessccoollaa,,  llaa  ssaalluutt  ......  ddee  mmaanneerraa  qquuee  ppuugguuiinn  aarrrriibbaarr  aa  ddiiffeerreenncciiaarr  aallllòò  qquuee  ééss  rreeaallmmeenntt
iimmppoorrttaanntt  aa  llaa  vviiddaa  ii  qquuee  ssoovviinntt  nnoo  ss’’hhii  ddóónnaa  eell  vvaalloorr  qquuee  eess  mmeerreeiixx..

DDeesspprrééss  ii  iinnddiivviidduuaallmmeenntt  eess  ddeemmaannaa  qquuee  ffaacciinn  uunnaa  ssíínntteessii  ddee  lleess  qqüüeessttiioonnss  mmééss  rreelllleevvaannttss  qquuee
hhaann  aappaarreegguutt  aa  llaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú  ii  qquuee  eexxpprreessssiinn  eell  sseeuu  ppaarreerr  ssoobbrree  eell  ccoonnttiinngguutt  ddeell  ppooeemmaa..
FFiinnaallmmeenntt  eess  pprrooppoossaa  qquuee  eellss  aalluummnneess  eessccrriigguuiinn  uunn  ppooeemmaa..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

LLlleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  eell  ppooeemmaa,,  mmiirraanntt  dd’’eenntteennddrree  ttoott  aallllòò  qquuee  hhii  ddiiuu  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  eexxppllíícciittaa  ii  aallllòò
qquuee  ss’’hhii  ttrroobbaa  iimmppllíícciitt..
EExxppllíícciitt::  EExxpprreessssaarr  ccllaarraammeenntt  uunnaa  ccoossaa,,  uunnaa  ooppiinniióó..
IImmppllíícciitt::  AAllllòò  qquuee  eess  ddiiuu  sseennssee  eexxpprreessssaarr--hhoo  ffoorrmmaallmmeenntt,,  qquuee  nnoommééss  ss’’eennddeevviinnaa..

UUnnaa  vveeggaaddaa  hhoo  hhaaggiiss  ffeett,,  eenn  ggrruuppss  ddee  qquuaattrree  oo  cciinncc  ppeerrssoonneess,,  mmiirreeuu  ddee  ttrroobbaarr  lleess  pprriinncciippaallss
iiddeeeess  qquuee  ll’’aauuttoorr  eennss  vvooll  ttrraannssmmeettrree..  DDeesspprrééss  ffeeuu  uunnaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú  aammbb  ttoott  eell  ggrruupp  ccllaassssee..

AACCTTIIVVIITTAATT  22

UUnnaa  vveeggaaddaa  hheeuu  ffeett  llaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú,,  ttoorrnnaa  aa  lllleeggiirr  ttoott  eell  ppooeemmaa  sseegguuiitt,,  mmiirraanntt  ddee
ccoonncceennttrraarr--ttee..  FFeess  uunnaa  ssíínntteessii  ddee  lleess  iiddeeeess  mmééss  iimmppoorrttaannttss  qquuee  hhaann  aappaarreegguutt  aa  llaa  ppoossaaddaa  eenn
ccoommúú  ii    eexxpprreessssaa  eell  tteeuu  ppaarreerr  ssoobbrree  eell  ccoonnttiinngguutt  ddeell  ppooeemmaa,,  ééss  aa  ddiirr,,  ffeess--nnee  uunnaa  ccrrííttiiccaa..  
RReeccoorrddaa  qquuee  uunnaa  ccrrííttiiccaa  ééss  eexxpprreessssaarr  ll’’ooppiinniióó  rraaoonnaaddaa  ssoobbrree  uunnaa  oobbrraa  jjuuttjjaanntt--nnee  eell  vvaalloorr,,  lleess
qquuaalliittaattss  ii  eellss  ddeeffeecctteess..

AACCTTIIVVIITTAATT  33

EEssccrriiuu  uunn  ppeettiitt  ppooeemmaa  ppaarrttiinntt  ddeellss  ccoonncceepptteess  qquuee  hhaass  eexxppoossaatt  eenn  lleess  pprreegguunntteess  aanntteerriioorrss..  PPeerr
ffeerr--hhoo  sseegguueeiixx  aaqquueesstt  pprrooccééss::

11..  EEssccuullll  lleess  qquuaattrree  oo  cciinncc  ppaarraauulleess  qquuee  ppeerr  aa  ttuu  ssiigguuiinn  mmééss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess..
22..  IInnvveennttaa  ppeettiitteess  ffrraasseess  oonn  aappaarreegguuiinn  aaqquueesstteess  ppaarraauulleess  eessccoolllliiddeess..
33..  PPoossaa--lleess  eenn  oorrddrree..  NNoo  sseemmpprree  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ddeeiixxaarr  lleess  ffrraasseess  eenn  eell  mmaatteeiixx  oorrddrree  qquuee  hhaann
eessttaatt  ccrreeaaddeess,,  ccaall  ttrroobbaarr  llaa  mmiilllloorr  mmaanneerraa  dd’’eennddrreeççaarr--lleess  ppeerr  ddoonnaarr  uunn  sseennttiitt  ppooèèttiicc..
44..  PPeerr  aarrrrooddoonniirr  eell  rreessuullttaatt,,  hhaass  ddee  lllleeggiirr  eell  ppooeemmaa  ddee  ddaalltt  aa  bbaaiixx  ii  aapplliiccaarr--hhii  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss
nneecceessssààrriieess..

RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..
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UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  66

NNOOGGUUEERRAASS,,  AA..  ((11997755))::  CCaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa..  CCaannççoonnss
PPAARRRRAA,,  VV..  DDiissccoo::  GG..  SSaalliinnaass..  BBVV--  DD--  11000066..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  ccaannççoonnss..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  AAmmpplliiaarr  eell  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AApprreennddrree  ccaannççoonnss..
--  RReessppeeccttaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu..
--  EEssccoollttaarr  mmúússiiccaa..

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  CCoommpprreennssiióó  ddeell  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  MMeemmoorriittzzaacciióó  ddee  ccaannççoonnss..
--  AAuuddiicciioonnss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
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ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  tteexxtt  eessccrriitt  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  IInntteerrèèss  ppeerr  eexxpprreessssaarr--ssee  eenn  lllleenngguuaattggee  ppooèèttiicc..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
--  SSeennssiibbiilliittaatt  ppeellss  ddrreettss  ii  ddeeuurreess  qquuee  tteenniimm  lleess  ppeerrssoonneess  lleess  uunneess  eennvveerrss  lleess  aallttrreess..

ÀÀrreeaa  dd’’eedduuccaacciióó  aarrttííssttiiccaa..  MMúússiiccaa
--  AAuuddiicciióó  aatteennttaa..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

NNOOGGUUEERRAASS,,  AA..  ((11997755))::  CCaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa..  CCaannççoonnss
PPAARRRRAA,,  VV..  DDiissccoo::  GG..  SSaalliinnaass..  BBVV--  DD--  11000066..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  ddiioo  ddooss  lluucceerrooss  qquuee  ccuuaannddoo  llooss  aabbrroo
ppeerrffeeccttoo  ddiissttiinnggoo  lloo  nneeggrroo  ddeell  bbllaannccoo
yy  eenn  eell  aallttoo  cciieelloo  ssuu  ffoonnddoo  eessttrreellllaaddoo
yy  eenn  llaass  mmuullttiittuuddeess  aall  hhoommbbrree  qquuee  yyoo  aammoo..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  hhaa  ddaaddoo  eell  ooííddoo  qquuee  eenn  ttooddoo  ssuu  aanncchhoo
ggrraabbaa  nnoocchhee  yy  ddiiaa  ggrriillllooss  yy  ccaannaarriiooss,,
mmaarrttiillllooss,,  ttuurrbbiinnaass,,  llaaddrriiddooss,,  cchhuubbaassccooss
yy  llaa  vvoozz  ttaann  ttiieerrnnaa  ddee  mmii  bbiieenn  aammaaddoo..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  hhaa  ddaaddoo  eell  ssoonniiddoo  yy  eell  aabbeecceeddaarriioo;;
ccoonn  ééll  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  ppiieennssoo  yy  ddeeccllaarroo::
ppaaddrree,,  aammiiggoo,,  hheerrmmaannoo;;  yy  lluuzz  aalluummbbrraannddoo
llaa  rruuttaa  ddeell  aallmmaa  ddeell  qquuee  eessttooyy  aammaannddoo..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  hhaa  ddaaddoo  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  mmiiss  ppiieess  ccaannssaaddooss;;
ccoonn  eellllooss  aanndduuvvee  cciiuuddaaddeess  yy  cchhaarrccooss,,
ppllaayyaass  yy  ddeessiieerrttooss,,  mmoonnttaaññaass  yy  llllaannooss
yy  llaa  ccaassaa  ttuuyyaa,,  ttuu  ttaalllleerr,,  ttuu  ppaattiioo..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  ddiioo  eell  ccoorraazzóónn  qquuee  aaggiittaa  ssuu  mmaarrccoo
ccuuaannddoo  mmiirroo  eell  ffrruuttoo  ddeell  cceerreebbrroo  hhuummaannoo,,
ccuuaannddoo  mmiirroo  aall  bbuueennoo  ttaann  lleejjooss  ddeell  mmaalloo,,
ccuuaannddoo  mmiirroo  eell  ffoonnddoo  ddee  ttuuss  oojjooss  ccllaarrooss..

GGrraacciiaass  aa  llaa  vviiddaa  qquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo::
MMee  hhaa  ddaaddoo  llaa  rriissaa  yy  mmee  hhaa  ddaaddoo  eell  llllaannttoo;;
aassíí  yyoo  ddiissttiinnggoo  ddiicchhaa  ddee  qquueebbrraannttoo,,  
llooss  ddooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  ffoorrmmaann  mmii  ccaannttoo
yy  eellss  ccaannttoo  ddee  uusstteeddeess  qquuee  eess  eell  mmiissmmoo  ccaannttoo
yy  eell  ccaannttoo  ddee  ttooddooss  qquuee  eess  mmii  pprrooppiioo  ccaannttoo..

VViioolleettaa  PPaarrrraa
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RReessuumm  ddee  llaa  ccaannççóó::
ÉÉss  uunn  ccaanntt  aa  llaa  vviiddaa,,  aammbb  ttoott  eell  qquuee  llaa  vviiddaa  ccoommppoorrttaa,,  ccoosseess  bboonneess  ppeerr  ggaauuddiirr  ii  ccoosseess  nnoo  ttaann
bboonneess  qquuee  eennss  eennttrriisstteeiixxeenn..
VViioolleettaa  PPaarrrraa,,  qquuee  vvaa  nnééiixxeerr  aa  CChhiillee,,  eess  vvaa  ssuuïïcciiddaarr  eell  55  dd’’aabbrriill  ddee  11996677,,  ddeesspprrééss  ddee  ccoommppoonnddrree
aaqquueessttaa  ccaannççóó..  AAqquueessttaa  ddoonnaa  ttaammbbéé  hhaavviiaa  ppaattiitt  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa  sseevvaa  ffiillllaa  RRoossiittaa  CCllaarraa..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAmmbb  ll’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa  eellss  aalluummnneess  ppooddeenn  eessccoollttaarr  llaa  ccaannççóó,,  aa  sseerr  ppoossssiibbllee  ccaannttaaddaa  ppeerr
llaa  pprròòppiiaa  aauuttoorraa,,  VViioolleettaa  PPaarrrraa..  HHii  hhaa  ddiivveerrssooss  ccaannttaauuttoorrss  qquuee  llaa  iinntteerrpprreetteenn::  MMeerrcceeddeess  SSoossaa,,
JJooaann  BBaaeezz......  AA  llaa  mmaatteeiixxaa  ccllaassssee  ddee  mmúússiiccaa  ppooddeenn  mmiirraarr  ddee  ccoonnèèiixxeerr  mmiilllloorr  aa  ll’’aauuttoorraa  ddee  llaa
ccaannççóó  ii  ssiittuuaarr--llaa  ddiinnss  uunn  ggrruupp  ddee  ccaannttaannttss  ((DDaanniieell  VViigglliieettttii,,  QQuuiillaappaayyúúnn,,  VVííccttoorr  JJaarraa......))  dd’’uunnaa
ddeetteerrmmiinnaaddaa  èèppooccaa  ii  ssiittuuaacciióó  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall  eenn  aallgguunnss  ppaaïïssooss  ddee  LLllaattiinnooaammèèrriiccaa..
EEnnccaarraa  qquuee  eenn  eell  rreessuumm  ddee  llaa  ccaannççóó  ss’’eexxpplliiccaa  qquuee  VViioolleettaa  PPaarrrraa  eess  vvaa  ssuuïïcciiddaarr,,  ppeennsseemm  ééss
pprreeffeerriibbllee  nnoo  eexxpplliiccaarr  aallss  aalluummnneess  aaqquueessttaa  qqüüeessttiióó  ppeerr  mmoolltteess  rraaoonnss..  SSii  qquuee  ssee’’llss  ppoott  ddiirr  ppeerròò,,
qquuee  VViioolleettaa  PPaarrrraa  nnoo  vvaa  tteenniirr  uunnaa  vviiddaa  ffààcciill  ii  qquuee  vvaa  ppeerrddrree  uunnaa  ffiillllaa..

EEllss  aalluummnneess  sseegguurr  qquuee  ccoonneeiixxeenn  aallttrreess  ccaannççoonnss  ddee  ccoonnttiinngguutt  pprrooppeerr  ii  aa  ll’’hhoorraa  ddee  mmúússiiccaa  ssee’’nn
ppoott  ppaarrllaarr..  LL’’eessppeecciiaalliissttaa  ddee  mmúússiiccaa  ttaammbbéé  ppoott  ffeerr--llooss  ccoonnèèiixxeerr  aallgguunneess  ccoommppoossiicciioonnss  qquuee
ttiinngguuiinn  rreellaacciióó  aammbb  eell  tteemmaa  ii  ppaarrllaarr  ddeellss  sseeuuss  ccoommppoossiittoorrss..

PPoosstteerriioorrmmeenntt,,  aa  ll’’ààrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  eess  ppoott  ffeerr  uunnaa  aannààlliissii  ddeell  ccoonnttiinngguutt  ddee  llaa  ccaannççóó..  DDee  ffeett,,
aannoommeennaa  vvuuiitt  ccoosseess  ppeerr  aaggrraaiirr,,  ppeerròò  aa  rreell  aa  aaqquueesstteess  vvuuiitt  ccoosseess,,  eenn  ddeessccoobbrreeiixx  mmoolltteess  aallttrreess,,
qquuee  ccoonnssttiittuueeiixxeenn  llaa  vviiddaa..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

AArraa  qquuee  jjaa  hhaass  eessccoollttaatt  ii  lllleeggiitt  llaa  ccaannççóó::

11..  EEssbbrriinnaa  qquuaanntteess  ccoosseess  aaggrraaeeiixx  ll’’aauuttoorraa  aa  llaa  vviiddaa..
AAqquueesstteess  ppooqquueess  ccoosseess,,  llii  ppeerrmmeetteenn  ddeessccoobbrriirr--nnee  uunn  mmuunntt  mmééss..
QQuuiinneess  ssóónn  aaqquueesstteess??

22..  SSii  ttuu  hhaagguueessssiiss  dd’’aaggrraaiirr  aallgguunnaa  ccoossaa  aa  llaa  vviiddaa,,  qquuiinneess  cciinncc  eessccoolllliirriieess??
EExxpplliiccaa  ppeerr  qquuèè  hhaass  ttrriiaatt  aaqquueesstteess  cciinncc..

33..  EEssccrriiuu  uunn  ppeettiitt  ppooeemmaa  ppaarrttiinntt  ddee  lleess  iiddeeeess  qquuee  hhaass  eexxppoossaatt  eenn  lleess  pprreegguunntteess  aanntteerriioorrss..  
PPeerr  ffeerr--hhoo  sseegguueeiixx  aaqquueesstt  pprrooccééss::

--  EEssccuullll  lleess  qquuaattrree  oo  cciinncc  ppaarraauulleess  qquuee  ppeerr  aa  ttuu  ssiigguuiinn  mmééss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess..
--  IInnvveennttaa  ppeettiitteess  ffrraasseess  oonn  aappaarreegguuiinn  aaqquueesstteess  ppaarraauulleess  eessccoolllliiddeess..
--  PPoossaa--lleess  eenn  oorrddrree..  NNoo  sseemmpprree  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ddeeiixxaarr  lleess  ffrraasseess  eenn  eell  mmaatteeiixx  oorrddrree  qquuee  hhaann  eessttaatt
ccrreeaaddeess,,  ccaall  ttrroobbaarr  llaa  mmiilllloorr  mmaanneerraa  dd’’eennddrreeççaarr--lleess  ppeerr  ddoonnaarr  uunn  sseennttiitt  ppooèèttiicc..
--  PPeerr  aarrrrooddoonniirr  eell  rreessuullttaatt,,  hhaass  ddee  lllleeggiirr  eell  ppooeemmaa  ddee  ddaalltt  aa  bbaaiixx  ii  aapplliiccaarr--hhii  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss
nneecceessssààrriieess..
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RReeccoorrddaa  qquuee  ccaall  eessccrriiuurree  aammbb  ccuurraa,,  ffeess  bboonnaa  lllleettrraa,,  eessccrriiuu  eell  ttííttooll  ddee  mmaanneerraa  qquuee  qquueeddii
ddiiffeerreenncciiaatt  ddeell  tteexxtt,,  rreessppeeccttaa  eellss  mmaarrggeess  ddeell  ffuullll  ii  ll’’iinntteerrlliinneeaatt..

44..  EEssccrriiuu  uunn  tteexxtt  oonn  hhii  aappaarreegguuiinn  lleess  ppaarraauulleess::  vviiddaa,,  mmoorrtt,,  aammiicc,,  rriiuurree  ii  pplloorraarr..

AAbbaannss  ddee  ppoossaarr--ttee  aa  eessccrriiuurree,,  rreefflleexxiioonnaa  uunnaa  mmiiccaa,,  eennddrreeççaa  eellss  ppeennssaammeennttss  ii  rreeddaaccttaa  ddee  ffoorrmmaa
ttrraannqquuiill··llaa..  UUnnaa  vveeggaaddaa  hhaaggiiss  eessccrriitt  eell  tteexxtt,,  lllleeggeeiixx--lloo  ii  ccoorrrreeggeeiixx  ttaanntt  eellss  eerrrroorrss  oorrttooggrrààffiiccss
ccoomm  eellss  dd’’eexxpprreessssiióó..  DDeesspprrééss,,  ssii  ccaall,,  ttoorrnnaa’’ll  aa  eessccrriiuurree  sseennssee  eellss  eerrrroorrss..

AACCTTIIVVIITTAATT  22

SSeegguurr  qquuee  ccoonneeiixxeess  aallttrreess  ccaannççoonnss  qquuee  ppaarrlleenn  ddee  llaa  vviiddaa,,  ddee  lleess  sseevveess  qquuaalliittaattss,,  ddeell  qquuèè  hhii
ppooddeemm  ttrroobbaarr......  FFeess--nnee  uunn  lllliissttaatt  ii  ttrriiaa  llaa  qquuee  mmééss  tt’’aaggrraaddii  ppeerr  iinnffoorrmmaarr--ttee  ssoobbrree  qquuii  ll’’hhaa  eessccrriitt
ii  qquuii  llaa  ccaannttaa..  AA  ll’’hhoorraa  ddee  mmúússiiccaa  llaa  ppooddeeuu  eessccoollttaarr..

  



115533

UUNNIITTAATT  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  77

CCOOLLUUMMBBIIAA  PPIICCTTUURREESS  ((11999911))::  LLaa  mmeevvaa  nnooiiaa..EE..UU..AA..

11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  CCoommpprreennddrree  rreellaattss..
--  CCoommpprreennddrree  ll’’aarrgguummeenntt  dd’’uunnaa  ppeell··llííccuullaa..
--  PPrroodduuiirr  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa  ii  ccoohheerreenntt  mmiissssaattggeess  oorraallss..
--  RReessppeeccttaarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauulleess  ii  vvaalloorraarr  lleess  iiddeeeess  ddeellss  aallttrreess..
--  EEllaabboorraarr  tteexxttooss  ddee  ttiippoollooggiiaa  ddiivveerrssaa..
--  OOrrggaanniittzzaarr  eellss  eessccrriittss  ddee  mmaanneerraa  oorrddeennaaddaa,,  sseegguuiinntt  ppaauutteess  ddee  pprreesseennttaacciióó..
--  CCoonnèèiixxeerr  nnoouu  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  AAcccceeppttaarr  ii  rreessppeeccttaarr  llaa  ddiivveerrssiittaatt  dd’’ooppiinniióó..
--  IInntteerrrrooggaarr--ssee  ddaavvaanntt  ddeellss  ffeettss  ii  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  DDeemmoossttrraarr  sseennttiimmeennttss  ppaarrttiiccuullaarrss  ddaavvaanntt  lleess  ccoosseess  ddeellss  mmeeddii  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall......

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  EExxppoossiicciióó  oorrddeennaaddaa  ddee  tteemmeess..
--  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  iiddeeaa  ffoonnaammeennttaall  dd’’uunn  tteexxtt..
--  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  vvooccaabbuullaarrii..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  ccaauussaa  oo  ccaauusseess  ddee  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  vviiddaa  qquuoottiiddiiaannaa..
--  PPllaanntteejjaammeenntt  ddee  pprreegguunntteess  ii  pprroobblleemmeess  ssoobbrree  ffeennòòmmeennss  oobbsseerrvvaabblleess..
--  PPrroodduucccciióó  vveerrbbaall  dd’’iiddeeeess  ii  eexxppeerriièènncciieess..
--  VVaalloorraacciióó  ppoossiittiivvaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  eenn  eeqquuiipp..

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  FFEETTSS,,  CCOONNCCEEPPTTEESS  II  SSIISSTTEEMMEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  DDiiffeerreennttss  ttiippoollooggiieess  ddee  tteexxttooss..
--  EEll  sseennttiitt  ddeellss  mmiissssaattggeess..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  IIddeennttiiffiiccaacciióó  dd’’aallgguunnss  ddeellss  ddiiffeerreennttss  eelleemmeennttss  qquuee  ccoommppoonneenn  eell  ssiisstteemmaa  hhuummàà..
--  DDiissttiinnggiirr  lleess  nnoocciioonnss  rreeffeerreennttss  aall  ccrreeiixxeemmeenntt  nnaattuurraall::  nnaattaalliittaatt  ii  mmoorrttaalliittaatt..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  EEll  mmeeddii  nnaattuurraall
--  PPrroocceessssooss  eenn  eellss  éésssseerrss  vviiuuss::  eellss  cciicclleess  vviittaallss..
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CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DD’’AACCTTIITTUUDDSS,,  VVAALLOORRSS  II  NNOORRMMEESS

ÀÀrreeaa  ddee  lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa  ii  lliitteerraattuurraa
--  IInntteerrèèss  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  ii  ffeerr--ssee  eenntteennddrree..
--  GGuusstt  dd’’eessccrriiuurree  aammbb  ccoorrrreecccciióó..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  tteexxtt  eessccrriitt  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..
--  VVaalloorraacciióó  ddeell  cciinneemmaa  ccoomm  aa  ffoonntt  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..

ÀÀrreeaa  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii..  MMeeddii  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall
--  MMaanniiffeessttaacciióó  dd’’iinniicciiaattiivvaa  ppeerrssoonnaall..
--  VVaalloorraacciióó  ddee  ll’’aammiissttaatt  ii  llaa  ffaammíílliiaa..
--  AAuuttoorreefflleexxiióó  ddaavvaanntt  eellss  ffeettss  ii  eellss  ffeennòòmmeennss  qquuee  ssuucccceeeeiixxeenn  aall  sseeuu  vvoollttaanntt..
--  EEssffoorrçç  ppeerr  mmaanntteenniirr  uunn  cclliimmaa  ddee  ddiiààlleegg  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó..
--  SSeennssiibbiilliittaatt  ppeellss  ddrreettss  ii  ddeeuurreess  qquuee  tteenniimm  lleess  ppeerrssoonneess  lleess  uunneess  eennvveerrss  lleess  aallttrreess..
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDIIDDÀÀCCTTIICCAA  

CCOOLLUUMMBBIIAA  PPIICCTTUURREESS  ((11999911))::  LLaa  mmeevvaa  nnooiiaa..EE..UU..AA..

““QQuuaann  eell  tteeuu  ppaarree  ééss  ffuunneerraarrii,,  llaa  tteevvaa  mmaarree  eessttàà  aall  cceell  ii  llaa  tteevvaa  ààvviiaa  hhaa  ppeerrdduutt  uunn  ccaarrggooll......  ééss
bboo  tteenniirr  uunn  aammiicc  qquuee  eett  ccoommpprreenngguuii,,  eennccaarraa  qquuee  ssiigguuii  uunn  nneenn..””

RReessuumm  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa::
LLaa  ppeell··llííccuullaa  eexxppoossaa  llaa  vviiddaa  dd’’uunnaa  nneennaa  ddee  1122  aannyyss,,  òòrrffeennaa  ddee  mmaarree,,  qquuee  vviiuu  aammbb  eell  sseeuu  ppaarree
qquuee  ttéé  uunnaa  eemmpprreessaa  ffuunneerrààrriiaa..  EEnnccaarraa  qquuee  llaa  nneennaa  ttéé  uunnaa  rreellaacciióó  ddiiààrriiaa  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  ppeerr  llaa
pprreessèènncciiaa  ddeellss  mmoorrss  aa  ccaassaa  sseevvaa,,  cceerrttaammeenntt  nnoo  hhaa  eennttèèss  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa  sseevvaa  mmaarree,,  ddee  llaa  qquuaall  ssee’’nn
sseenntt  ccuullppaabbllee..  EEll  ppaarree  nnoo  nn’’hhaa  ppaarrllaatt  mmaaii  aammbb  eellllaa,,  aarrgguummeennttaanntt  qquuee  ééss  mmaassssaa  ppeettiittaa,,  qquuee  nnoo  hhoo
eenntteennddrriiaa..  ÉÉss  aa  rreell  ddee  llaa  mmoorrtt  ddeell  sseeuu  mmiilllloorr  aammiicc,,  qquuee  ss’’iinniicciiaa  uunnaa  ccoommuunniiccaacciióó  mmééss  ffrraannccaa  ii
oobbeerrttaa  aammbb  eell  sseeuu  ppaarree  ii  eellllaa  ppoott  ccoommppaarrttiirr  eellss  sseeuuss  nneegguuiittss  ii  dduubbtteess  ppeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  mmoorrtt  ddee  llaa
mmaarree..

OOrriieennttaacciioonnss  ddiiddààccttiiqquueess  ppeerr  ll’’eedduuccaaddoorr::
AAbbaannss  ddee  vveeuurree  llaa  ppeell··llííccuullaa  aammbb  eellss  aalluummnneess,,  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ffeerr--llooss  uunnaa  pprreesseennttaacciióó  ddee  llaa
tteemmààttiiccaa  qquuee  aabboorrddaa,,  ééss  aa  ddiirr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ii  ttoott  eell  qquuee  ll’’eennvvoollttaa..  DDeesspprrééss  ddee  vveeuurree  llaa  pprroojjeecccciióó,,
llaa  mmiilllloorr  mmaanneerraa  ddee  ttrreebbaallllaarr  eell  sseeuu  ccoonnttiinngguutt  ppooddrriiaa  sseerr  eenn  ggrruuppss  ddee  ttrreess  aa  cciinncc  ppeerrssoonneess
ooffeerriinntt--llooss  uunn  gguuiióó  ppeerr  oorriieennttaarr  llaa  rreefflleexxiióó..  PPoosstteerriioorrmmeenntt  eess  ffaarràà  uunnaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú  ssoobbrree  eellss
ccoonncceepptteess  qquuee  hhaann  aappaarreegguutt..

DDeesspprrééss  jjaa  ééss  ppoossssiibbllee  ffeerr  uunnaa  ttaassccaa  mmééss  iinnddiivviidduuaalliittzzaaddaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppaarrttiinntt
dd’’aallgguunneess  lleeccttuurreess::  aallgguunn  ppooeemmaa,,  uunnaa  cciittaa  dd’’aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonneegguuddaa,,  eell  ffrraaggmmeenntt  ccuurrtt  dd’’uunnaa
nnoovveell··llaa  ......  AAllgguunneess  dd’’aaqquueesstteess  pprrooppoosstteess  eess  ttrroobbeenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó..  

ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ccllaarriiffiiccaarr  qquuee  eenn  llaa  pprrooppoossttaa  ddee  lleeccttuurraa  ddee  BBAALLLLAARRÍÍNN,,  eennccaarraa  qquuee  ddiiuu  qquuee  aa  lleess
cciiuuttaattss  eellss  mmoorrttss  ssóónn  lllluunnyy  ppeerrqquuèè  eellss  cceemmeennttiirriiss  eessttaann  ddiissttaanncciiaattss,,  aaqquueesstt  ééss  uunn  ffeett  qquuee  ttéé
rreellaacciióó  aammbb  uunn  sseegguuiitt  ddee  nnoorrmmeess  dd’’hhiiggiieennee..  AAll  sseeggllee  XXVVII  eellss  mmeettggeess  jjaa  vvaann  oobbsseerrvvaarr  qquuee  hhii
hhaavviiaa  eeppiiddèèmmiieess  qquuee  ss’’oorriiggiinnaavveenn  eenn  iinnddrreettss  qquuee  eessttaavveenn  pprrooppeerrss  aa  llllooccss  oonn  hhii  hhaavviiaa  ccaaddààvveerrss
aaccuummuullaattss..  PPeerr  ttaanntt,,  eellss  cceemmeennttiirriiss  eess  vvaann  aalllluunnyyaarr  ppeerr  eevviittaarr  eeppiiddèèmmiieess,,  eennccaarraa  qquuee  aaiixxòò  eerraa
mmaall  vviisstt  ppeerr  cceerrcclleess  ccrriissttiiaannss,,  qquuee  ppeennssaavveenn  qquuee  aallss  mmoorrttss  nnoo  ssee’’llss  ppooddiiaa  ddeessppllaaççaarr..  AAqquueessttaa
iinnffoorrmmaacciióó  eess  ppoott  ffeerr  aarrrriibbaarr  aa  ll’’aalluummnnaatt  oo  nnoo,,  eenn  ffuunncciióó  ddeell  ccrriitteerrii  ddeell  mmeessttrree..

LL’’aaccttiivviittaatt  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa  qquuee  eess  pprrooppoossaa  ééss  llaa  vviissiittaa  aa  uunn  cceemmeennttiirrii..  AAccttuuaallmmeenntt  aa  CCaattaalluunnyyaa  ééss
eexxcceeppcciioonnaall  qquuee  eellss  sseerrvveeiiss  ffuunneerraarriiss  ooffeerreeiixxiinn  uunnaa  pprrooppoossttaa  ddiiddààccttiiccaa  ppeerr  ffeerr  uunnaa  vviissiittaa  aall
cceemmeennttiirrii  aammbb  eellss  aalluummnneess..  AAqquuíí  ssee’’nn  pprrooppoossaa  uunnaa,,  ccoomm  eexxeemmppllee,,  ttoott  ii  qquuee  eess  ppoott  aammpplliiaarr  ii
mmiilllloorraarr  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ccaaddaa  eessccoollaa  ((sseeggoonnss  eell  mmeessttrree,,  eell  ggrruupp  dd’’aalluummnneess,,  llaa
ffaacciilliittaatt  dd’’aaccccééss  aall  cceemmeennttiirrii......))..

AAccttiivviittaattss  aa  ll’’aauullaa::

AACCTTIIVVIITTAATT  11

DDeesspprrééss  ddee  vveeuurree  llaa  ppeell··llííccuullaa  ““LLaa  mmeevvaa  nnooiiaa””,,  ffeeuu  ggrruuppss  ddee  ttrreess  aa  cciinncc  ccoommppaannyyss..  RReefflleexxiioonneeuu
ssoobbrree  eell  ccoonnttiinngguutt  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa..  FFeeuu  sseerrvviirr  eell  gguuiióó  ppeerr  aajjuuddaarr--vvooss  aa  oorrggaanniittzzaarr  lleess  iiddeeeess..
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QQuuaann  eess  ttrreebbaallllaa  eenn  eeqquuiipp  ccaall::
--    SSeerr  ccoonnssiiddeerraatt  aammbb  lleess  ooppiinniioonnss  ddeellss  ccoommppaannyyss,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  ccooiinncciiddeeiixxiinn  aammbb  lleess  nnoossttrreess,,
eellss  ddiiffeerreennttss  ccrriitteerriiss  eennss  ooffeerreeiixxeenn  uunnaa  ooppoorrttuunniittaatt  ppeerr  mmiilllloorraarr,,  ppeerr  eennrriiqquuiirr--nnooss..

--  DDoonnaarr  tteemmppss  aa  qquuee  ttoottss  eexxpprreessssiinn  eellss  sseeuuss  ppuunnttss  ddee  vviissttaa  ii  sseennttiimmeennttss,,  rreessppeeccttaanntt  eell  rriittmmee
ppeerrssoonnaall..  HHii  hhaa  ppeerrssoonneess  qquuee  tteenneenn  mmééss  ffaacciilliittaatt  ddee  ppaarraauullaa  qquuee  aallttrreess,,  ppeerròò  aaiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee
eellss  qquuee  ssóónn  mmééss  lleennttss  eenn  eexxpprreessssaarr  eell  sseeuu  ppaarreerr,,  nnoo  ttiinngguuiinn  ccllaarreess  lleess  sseevveess  ooppiinniioonnss..

--  SSaabbeerr  eessccoollttaarr  aallss  aallttrreess  ssii  vvoolleemm  sseerr  eessccoollttaattss..

UUnn  ddee  vvoossaallttrreess  hhaa  ddee  ffeerr  ddee  sseeccrreettaarrii,,  rreeccoolllliinntt  eellss  ccoonncceepptteess  mmééss  rreelllleevvaannttss  qquuee  aappaarreegguuiinn  aall
ggrruupp,,  ppeerr  ppooddeerr--llooss  eexxpplliiccaarr  ppoosstteerriioorrmmeett  aa  llaa  rreessttaa  ddee  ccoommppaannyyss  ddee  llaa  ccllaassssee  ii  ffeerr--nnee  uunn  ddeebbaatt..

PPeerr  ffeerr  uunn  ddeebbaatt  ééss  iimmppoorrttaanntt::

11..  TTrriiaarr  uunn  mmooddeerraaddoorr..
22..  SSaabbeerr  eessccoollttaarr,,  sseennssee  iinntteerrrroommpprree  eell  ddiissccuurrss  ddee  ll’’aallttrree..
33..  AAiixxeeccaarr  llaa  mmàà  qquuaann  eess  vvooll  ffeerr  uunnaa  iinntteerrvveenncciióó  ii  eessppeerraarr  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauullaa  aammbb  ppaacciièènncciiaa..
44..  RReessppeeccttaarr  lleess  ooppiinniioonnss  ddeellss  aallttrreess..

GGuuiióó  ppeerr  ll’’iinntteerrccaannvvii  dd’’iimmpprreessssiioonnss::

11..  QQuuèè  eenn  ppeennsseeuu  ddee  llaa  VVaaddaa??

22..  EEll  ppaarree  ddee  llaa  VVaaddaa  nnoo  ttéé  pprroouu  eenn  ccoommppttee  eellss  sseennttiimmeennttss  ddee  llaa  nneennaa..
PPeerr  qquuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  aaccttuuaa  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa??

33..  EEnn  TThhoommaass  pprreegguunnttaa  aa  llaa  VVaaddaa::  
--  ““CCoomm  ccrreeuuss  qquuee  sseerràà  eell  cceell??””..
VVaaddaa  rreessppoonn::
--  ““CCrreecc  qquuee  aallllíí  ttoottss  tteenneenn  uunn  ccaavvaallll  bbllaanncc  ii  eess  ppaasssseenn  eell  ddiiaa  ccaavvaallccaanntt..  EEllss  qquuee  eessttaann  aallllíí  ssóónn
mmoolltt  aammiiccss,,  nnoo  hhii  hhaa  eeqquuiippss  ii  aaiixxíí  nnoo  aappaarrtteenn  nniinnggúú..””

QQuuèè  uuss  sseemmbbllaa  qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  cceell??
CCoomm  uuss  ll’’iimmaaggiinneeuu  vvoossaallttrreess??

44..  QQuuiinnaa  ééss  llaa  vvoossttrraa  ooppiinniióó  ssoobbrree  ll’’aammiissttaatt  eennttrree  llaa  VVaaddaa  ii  eenn  TThhoommaass??

55..  QQuuaann  eenn  TThhoommaass  eess  mmoorr,,  VVaaddaa  pprreegguunnttaa  aall  sseeuu  ppaarree..  ““PPeerr  qquuèè??””  ii  eellll  llii  rreessppoonn::  ““NNoo  ttiinncc
rreessppoossttaa  ppeerr  aaqquueessttaa  pprreegguunnttaa””..  
QQuuèè  eenn  ppeennsseeuu  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’eenn  TThhoommaass??
TTeenniiuu  uunnaa  rreessppoossttaa  aa  llaa  pprreegguunnttaa  ddee  VVaaddaa??

66..  VVaaddaa  ssee  sseenntt  mmaallaammeenntt  ppeerrqquuèè  nnoo  llii  hhaavviiaa  ddiitt  eenn  TThhoommaass  qquuee  eerraa  eell  sseeuu  mmiilllloorr  aammiicc..
DDeesspprrééss  ttrroobbaa  uunnaa  mmaanneerraa  dd’’aaccoommiiaaddaarr--lloo,,  llii  eessccrriiuu  uunn  ppooeemmaa..

QQuuèè  uuss  sseemmbbllaa  aaqquueessttaa  mmaanneerraa  dd’’aaccoommiiaaddaarr--lloo??

PPeennssaa  eenn  aallttrreess  mmaanneerreess  dd’’aaccoommiiaaddaarr--ssee  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ss’’hhaa  mmoorrtt..
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AACCTTIIVVIITTAATT  22

AArraa  jjaa  hheeuu  aaccaabbaatt  llaa  ppoossaaddaa  eenn  ccoommúú..  HHaass  sseennttiitt  mmoolltteess  ooppiinniioonnss  ii  sseegguurr  qquuee  hhaass  rreefflleexxiioonnaatt
uunnaa  mmiiccaa  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..  LLlleeggeeiixx  aatteennttaammeenntt  aaqquueesstt  ffrraaggmmeenntt  ddee  llaa  nnoovveell··llaa  ddee  MMiigguueell  DDeelliibbeess
““LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  cciipprrééss  eess  aallaarrggaaddaa””,,  qquuee  vvaa  oobbtteenniirr  eell  pprreemmii  EEuuggeennii  NNaaddaall  ll’’aannyy  11994477..

DDEELLIIBBEESS,,  MM..  ((11994488))::  LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  cciipprrééss  eess  aallaarrggaaddaa..  PPrreemmiioo  EEuuggeenniioo  NNaaddaall  11994477..
BBaarrcceelloonnaa..  DDeessttiinnoo

““VVii  aa  lloo  lleejjooss  uunnaa  aarrbboolleeddaa  ssuurrggiieennddoo  jjuunnttoo  aa  uunnaa  ttaappiiaa,,  llaa  ccuuaall  ddaabbaa  aacccceessoo  aa  ssuu  iinntteerriioorr  ppoorr
uunnaa  aallttaa  vveerrjjaa  ddee  hhiieerrrroo..  EErraa  eell  cceemmeenntteerriioo..  CCoonnttrraa  mmii  rroossttrroo  cchhooccóó  uunnaa  vvaahhaarraaddaa  ddee
iinnddeecciibbllee  ppaazz;;  llaa  ppaazz  aauugguussttaa,,  iinniinntteerrrruummppiiddaa,,  ddee  llooss  mmuueerrttooss..  PPeennsséé  qquuee  eerraa  mmuuyy  ttrriissttee  qquuee
llooss  hhoommbbrreess  nneecceessiittaasseenn  mmoorriirr  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  ssiinn  aaiirraarrssee  llaa  vveecciinnddaadd  ddee  oottrrooss  hhoommbbrreess..””

QQuuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ll’’úúllttiimmaa  ffrraassee::  ““PPeennsséé  qquuee  eerraa  mmuuyy  ttrriissttee  qquuee  llooss  hhoommbbrreess
nneecceessiittaasseenn  mmoorriirr  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  ssiinn  aaiirraarrssee  llaa  vveecciinnddaadd  ddee  oottrrooss  hhoommbbrreess””??

AACCTTIIVVIITTAATT  33

EEnn  aaqquueesstt  ffrraaggmmeenntt  ddee  MMoorrttss  ii  vviiuuss,,  ddeell  lllliibbrree  MMoossssèènn  TTrroonnxxoo,,  BBaallllaarríínn  eennss  ppaarrllaa  ddee  llaa
ddiiffeerrèènncciiaa  qquuee  hhii  hhaa  eennttrree  eellss  cceemmeennttiirriiss  ddeellss  ppoobblleess  ii  eellss  cceemmeennttiirriiss  ddee  lleess  cciiuuttaattss..  DDaarrrreerraa
dd’’aaqquueessttaa  ccoommppaarraacciióó,,  ss’’iinntteerrpprreettaa  uunnaa  mmaanneerraa  dd’’eenntteennddrree  llaa  vviiddaa..  EExxpplliiccaa  eell  qquuee  hhaass  ppeennssaatt
eenn  lllleeggiirr  aaqquueesstt  ffrraaggmmeenntt..

BBAALLLLAARRÍÍNN,,  JJ..MM..  ((11999900))::  MMoossssèènn  TTrroonnxxoo..  BBaarrcceelloonnaa..  CClluubb  EEddiittoorr

““AA  cciiuuttaatt,,  eellss  mmoorrttss  rreesstteenn  ssoollss,,  lllluunnyy,,  aammbb  aallgguunn  rraamm  qquuee  hhii  dduueenn  aallgguunnss,,  eellss  mmééss  sseennssee  rraamm..
AA  cciiuuttaatt,,  ll’’aallttrraa  vviiddaa  ééss  aa  rraaccóó,,  aa  eessqquuiittlllleenntteess..  AAccíí,,  aa  ppaaggèèss,,  eell  cceemmeennttiirrii  ééss  ttaann  pprreesseenntt  ccoomm
lleess  mmaassiieess,,  ffeett  ii  ffeett  ééss  llaa  mmaassiiaa  ddee  ttoottss..
LLaa  vviiddaa  ddee  cciiuuttaatt  nnoommééss  ééss  mmiittjjaa  vviiddaa,,  nnoo  tteenneenn  eellss  mmoorrttss  aa  pprroopp..””  

AACCTTIIVVIITTAATT  44

EEnn  aaqquueessttaa  ssooppaa  ddee  lllleettrreess  bbuussccaa  aaqquueesstteess  sseett  ppaarraauulleess::  
ffoorreennssee,,  ccaaddààvveerr,,  ffuunneerraall,,  cceemmeennttiirrii,,  ttoommbbaa,,  ddooll  ii  eessqquueellaa..

SSOOPPAA  DDEE  LLLLEETTRREESS  

QQ FF RR UU II PP LL HH BB CC EE
MM UU RR DD AA OO SS ZZ VV NN SS
UU NN EE TT MM AA XX QQ UU II QQ
CC EE MM EE NN TT II RR II PP UU
TT RR GG AA FF OO RR EE NN SS EE
DD AA HH BB LL MM ZZ II AA GG LL
JJ LL PP II OO BB AA LL HH JJ AA
TT EE CC AA DD AA VV EE RR OO SS
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AAccttiivviittaattss  ffoorraa  ddee  ll’’aauullaa::
--  CCoonnèèiixxeerr  eell//eellss  cceemmeennttiirriiss  ddeell  sseeuu  ppoobbllee  oo  cciiuuttaatt..

--  ““IInnvveessttiiggaarr””  qquuiinn  ssiiggnniiffiiccaatt//ssiimmbboollooggiiaa  tteenneenn  eellss  xxiipprreerrss  ddeellss  cceemmeennttiirriiss::  ppooddeenn  ccoonnssuullttaarr  eell
ddiicccciioonnaarrii,,  mmiirraarr  ssii  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ll’’eessccoollaa  oo  ddeell  bbaarrrrii  hhii  hhaa  aallgguunn  lllliibbrree  qquuee  eexxpplliiqquuii  llaa
ssiimmbboollooggiiaa  dd’’aarrbbrreess  ii  ppllaanntteess,,  ddeemmaannaarr  aa  ccaassaa  sseevvaa  ssii  tteenneenn  aallgguunnaa  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  eell  tteemmaa......

--  VViissiittaarr  uunn  cceemmeennttiirrii..

EEnn  aaqquueesstteess  aaddrreecceess  ppooddeenn  aatteennddrree  aall  mmeessttrree  ddee  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp
sseerrvveeii  eessttiippuullaatt  dd’’aatteenncciióó  aallss  aalluummnneess..  AAiixxòò  vvooll  ddiirr  qquuee  ééss  eell  mmeessttrree  qquuii  hhaa  dd’’oorrggaanniittzzaarr  llaa
vviissiittaa  aammbb  eellss  sseeuuss  aalluummnneess..

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
SSaanncchhoo  ddee  ÁÁvviillaa,,  22..  TTeell..::  9933  448844  1177  0000,,  ddeemmaannaarr  ppeerr  GGeerrèènncciiaa..
0088001188  BBaarrcceelloonnaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  GGIIRROONNAA
EEnnsseellmm  CCllaavvéé,,  3300..  TTeell..::  997722  2200  2233  3355..
1177000011  GGiirroonnaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  LLLLEEIIDDAA
LLaa  CCeerrddaannyyaa,,  2299..  TTeell..::  997733  2233  7722  0066..
2255000055  LLlleeiiddaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  TTAARRRRAAGGOONNAA
CCaarrrreetteerraa  VVeellllaa  ddee  VVaallèènncciiaa,,  22..  TTeell..::  997777  5555  0000  2200
4433000066  TTaarrrraaggoonnaa

PPrrooppoossttaa  ppeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  uunn  ttrreebbaallll  aallss  cceemmeennttiirriiss..
AAbbaannss  ddee  ffeerr  llaa  ssoorrttiiddaa  ééss  iimmppoorrttaanntt  ffeerr  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióó  ssoobbrree  qquuèè  eess  vvaa  aa    vveeuurree..
--  AAnnyy  eenn  qquuee  vvaa  sseerr  ccoonnssttrruuïïtt  eell  cceemmeennttiirrii..
--  QQuuaanntteess  ppeerrssoonneess  hhii  hhaa  eenntteerrrraaddeess..
--  QQuuaanntteess  ppeerrssoonneess  ss’’eenntteerrrreenn  ccaaddaa  aannyy..
--  QQuuii  ttéé  llaa  ttiittuullaarriittaatt  ddeell  cceemmeennttiirrii,,  ééss  aa  ddiirr,,  ddee  qquuii  ééss..
--  DDee  qquuii  ddeeppèènn  eell  mmaanntteenniimmeenntt..
--  QQuuiinn  sseerrvveeii  ddóónnaa  eell  cceemmeennttiirrii  aa  llaa  ssoocciieettaatt..

UUnnaa  vveeggaaddaa  aall  cceemmeennttiirrii,,  ccaallddrràà  oobbsseerrvvaarr::
--  QQuuiinnss  ttiippuuss  ddee  ttoommbbeess  hhii  hhaa..
--  LLlleeggiirr  aallgguunneess  ddee  lleess  iinnssccrriippcciioonnss..
--  QQuuiinnaa  mmeennaa  ddee  vveeggeettaacciióó  ttrroobbeemm  aall  cceemmeennttiirrii..

DDee  ttoorrnnaaddaa  aa  ll’’aauullaa,,  eess  pprrooppoossaa  aallss  aalluummnneess  ffeerr  aaqquueesstt  eexxeerrcciiccii::
EExxpplliiccaa  lleess  tteevveess  iimmpprreessssiioonnss  ssoobbrree  llaa  vviissiittaa  aall  cceemmeennttiirrii..  NNoo  eett  lliimmiittiiss  aa  ffeerr  uunnaa  ddeessccrriippcciióó  ddeell
qquuee  hhii  hhaavviiaa,,  mmiirraa  dd’’eexxpplliiccaarr  lleess  sseennssaacciioonnss  qquuee  vvaass  tteenniirr..
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22..66..44..  LL’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ

TTaall  ccoomm  ddiiuu  eell  CCuurrrrííccuulluumm  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa,,  ““ss’’eennttéénn  ppeerr  aavvaalluuaacciióó  ll’’aannààlliissii  ddeell  pprrooccééss
dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee  qquuee  ppeerrmmeett  vveerriiffiiccaarr  llaa  sseevvaa  ccoohheerrèènncciiaa  ii  eell  ggrraauu  dd’’eeffiiccààcciiaa  aammbb
qquuèè  ss’’hhaa  ccoonnccrreettaatt  ccaaddaassccuunn  ddeellss  sseeuuss  ppaassssooss””..

LL’’aavvaalluuaacciióó  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddeell  pprrooccééss  eedduuccaattiiuu  ii  ééss  ll’’iinnssttrruummeenntt  qquuee  sseerrvveeiixx  ppeerr  mmiilllloorraarr--lloo..  HHaa
ddee  ppeerrmmeettrree  ddeecciiddiirr  eell  ttiippuuss  dd’’aajjuutt  ppeeddaaggòòggiicc  qquuee  nneecceessssiitteenn  eellss  aalluummnneess  sseeggoonnss  lleess  sseevveess
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ii  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraauu  eenn  qquuee  ss’’hhaann  aaccoonnsseegguuiitt  lleess  iinntteenncciioonnss  eedduuccaattiivveess  qquuee
ss’’hhaavviieenn  pprrooppoossaatt..

PPeerr  aavvaalluuaarr  ss’’hhaann  ddee  sseelleecccciioonnaarr  iinnssttrruummeennttss  ii  ssiittuuaacciioonnss  aaddeeqquuaaddeess  sseeggoonnss  eellss  aapprreenneennttaattggeess,,
ééss  aa  ddiirr  ss’’hhaann  ddee  ppeennssaarr  uunn  sseegguuiitt  dd’’aaccttuuaacciioonnss  aammbb  uunnss  ccrriitteerriiss  ccoohheerreennttss  eenn  rreellaacciióó  aa  lleess
aaccttiivviittaattss  dd’’aapprreenneennttaattggee..  EEnn  ffuunncciióó  ddeellss  rreessuullttaattss  dd’’aapprreenneennttaattggee  ddeellss  aalluummnneess,,  ss’’hhaauurràà  ddee
rreevviissaarr  eell  pprrooccééss  dd’’eennsseennyyaammeenntt--aapprreenneennttaattggee  ii  iinnttrroodduuiirr--hhii  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  nneecceessssààrriieess..  LLeess
ddiiffeerreennttss  ffuunncciioonnss  ddee  ll’’aavvaalluuaacciióó  ss’’hhaann  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  eenn  ddiiffeerreennttss  mmoommeennttss  ddeell  pprrooccééss::  aabbaannss,,
dduurraanntt  ii  aall  ffiinnaall..

TToott  eedduuccaaddoorr  ttéé  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  dd’’aavvaalluuaarr..  AAqquueesstt  aappaarrttaatt  ddeell  ttrreebbaallll  pprreettéénn  ppoossaarr  aa  ll’’aabbaasstt
ddeellss  mmeessttrreess  aallgguunneess  eessttrraattèèggiieess  ppeerr  aajjuuddaarr--llooss  aa  iinntteerrpprreettaarr  eell  pprrooccééss  eedduuccaattiiuu  rreeaalliittzzaatt..  SS’’hhaa
dd’’eenntteennddrree  ll’’aavvaalluuaacciióó  ccoomm  uunn  pprrooccééss  ssiisstteemmààttiicc  qquuee  aajjuuddii  aa  pprreennddrree  ddeecciissiioonnss,,  nnoo  ccoomm  uunn
jjuuddiiccii  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa..  LLaa  sseevvaa  ffiinnaalliittaatt  ééss  vveeuurree  eenn  qquuiinnaa  mmeessuurraa  ss’’hhaann  aassssoolliitt  eellss  ccoonnttiinngguuttss
pprroommoogguuttss  ii  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ppooddeerr  ppllaanniiffiiccaarr  ii  ddeecciiddiirr  uunn  sseegguuiitt  dd’’aacccciioonnss  ccoonnccrreetteess..

FFiinnss  ffaa  ppoocc,,  ll’’aavvaalluuaacciióó  eedduuccaattiivvaa  hhaa  aannaatt  aaddrreeççaaddaa  aa  vvaalloorraarr  ll’’aaddqquuiissiicciióó  ddee  ccoonneeiixxeemmeennttss  ii
hhaabbiilliittaattss  pprròòppiiaammeenntt  eessccoollaarrss..  LLeess  pprrooppoosstteess  ddiiddààccttiiqquueess  qquuee  ss’’hhaann  ffeett  ppeerr  eellss  ttrreess  cciicclleess  ddee
ll’’EEPP  ffaann  mmééss  iinncciiddèènncciiaa  eenn  eellss  ccoonnttiinngguuttss  dd’’aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess,,  qquuee  ssóónn  eellss  eeiixxooss  qquuee
ddeetteerrmmiinneenn  lleess  ccoonndduucctteess  iinnddiivviidduuaallss  ii  ssoocciiaallss..  PPeerròò  aavvaalluuaarr  ccoommppoorrttaammeennttss,,  aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss
ééss  ffrraannccaammeenntt  ddiiffíícciill,,  ffiinnss  ii  ttoott  hhii  hhaa  ppeerrssoonneess  qquuee  ccoonnssiiddeerreenn  qquuee  aaqquueesstt  ttiippuuss  dd’’aavvaalluuaacciióó  ééss
ppoocc  èèttiicc..  AAiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee  aavvaalluuaarr  pprroocceeddiimmeennttss  oo  ccoonncceepptteess  ssiigguuii  sseennzziillll,,  ppeerròò  ssii  mmééss  nnoo  llaa
mmeettooddoollooggiiaa  ééss  mmééss  ccllaarraa..

PPeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  ll’’aavvaalluuaacciióó  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ccoonnccrreettaarr  eellss  aassppeecctteess  aa  oobbsseerrvvaarr  ii  bbuussccaarr  aaccttiivviittaattss
qquuee  ffaacciinn  ppoossssiibbllee  aaqquueessttaa  oobbsseerrvvaacciióó..  EEllss  ccrriitteerriiss  ddee  ccoorrrreecccciióó  hhaann  ddee  sseerr  ccoohheerreennttss  aammbb  eell
qquuee  ss’’hhaann  pprrooppoossaatt  eenn  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ii  eellss  rreessuullttaattss  ddee  llaa  ccoorrrreecccciióó  ss’’hhaann  ddee  ffeerr  ssaabbeerr  aallss
aalluummnneess..

AA  ll’’hhoorraa  ddee  bbuussccaarr  ttèèccnniiqquueess  ii  eessttrraattèèggiieess  ccoonnccrreetteess  ppeerr  aavvaalluuaarr  vvaalloorrss,,  nnoo  ééss  ggeennss  ffààcciill..  TTaall  ii
ccoomm  ddiiuu  BBOOLLÍÍVVAARR  ((11999955))::  ““HHaayy  qquuee  aabbaannddoonnaarr  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  llaa  ppssiiccoommeettrrííaa  ppuueeddaa
rreessoollvveerr  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ((......))..UUnnaa  eevvaalluuaacciióónn  qquuee  ppuuddiieerraa  sseerrvviirr  ppaarraa  ccoommppaarraarr
uunnooss  aalluummnnooss  ccoonn  oottrrooss,,  oo  ppaarraa  ddeecciiddiirr  ssii  ssuuss  aaccttiittuuddeess  oo  vvaalloorreess  ssoonn  iinnssuuffiicciieenntteess  oo  nnoo,,  nnoo
ppuueeddee  aaddmmiittiirrssee  ppoorr  pprriinncciippiioo::  ssoocciiaallmmeenntt  ppooddrrííaa  sseerr  ppeelliiggrroossoo,,  yy  ééttiiccaammeenntt  eess  iinnddeeffeennddiibbllee..””

LL’’aavvaalluuaacciióó  dd’’aaqquueessttss  ccoonnttiinngguuttss  aajjuuddaa  aa  llaa  ccllaarriiffiiccaacciióó  ddee  vvaalloorrss,,  qquuee  ééss  uunn  ccoonnjjuunntt  ddee
mmèèttooddeess  oo  ttèèccnniiqquueess  qquuee  iinntteenntteenn  aajjuuddaarr  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  sseerr  ccoonnsscciieenntt  ddeell  qquuee  vvaalloorraa..  AAllgguunneess
dd’’aaqquueesstteess  ttèèccnniiqquueess  ssóónn::    ll’’oobbsseerrvvaacciióó,,  aaccttiivviittaattss  ddee  rreefflleexxiióó,,  eennttrreevviisstteess,,  qqüüeessttiioonnaarriiss  oo
eessccaalleess  dd’’aaccttiittuuddss,,  oobbsseerrvvaaddoorrss  eexxtteerrnnss,,  ddiilleemmeess  mmoorraallss  ......
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PPeerr  aavvaalluuaarr  vvaalloorrss  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ééss  uunnaa  eeiinnaa  mmoolltt  úúttiill..  AArraa  bbéé,,  aaqquueessttaa  oobbsseerrvvaacciióó  hhaa  ddee  sseerr,,  ttaall
ccoomm  eexxpplliiccaa  MMAARRÍÍNN  ((11999955))::  ““SSiisstteemmààttiiccaa,,  eessttrruuccttuurraaddaa,,  iinntteenncciioonnaall  ii  ccoonnttrroollaaddaa,,  ddee  mmaanneerraa
qquuee  aall  ffiinnaall  eess  ppuugguuii  ffeerr  uunnaa  oobbsseerrvvaacciióó  iinnffeerreenncciiaall,,  ééss  aa  ddiirr,,  qquuee  aattrriibbuueeiixx  uunn  ssiiggnniiffiiccaatt  aa  aallllòò
qquuee  ss’’oobbsseerrvvaa..””
LL’’oobbsseerrvvaacciióó  ééss  uunnaa  ttèèccnniiccaa  qquuee  ttéé  ffoorrcceess  aavvaannttaattggeess::  nnoo  ccaall  bbuussccaarr  uunn  ccoonntteexxtt  ccoonnccrreett,,  eess
ppooddeenn  oobbsseerrvvaarr  ccoonndduucctteess  vveerrbbaallss  oo  nnoo  vveerrbbaallss,,  nnoo  eessttàà  lliimmiittaaddaa  eenn  eell  tteemmppss......  ppeerròò  ttoottaa
aaqquueessttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ss’’hhaa  ddee  ssaabbeerr  iinntteerrpprreettaarr  eenn  llaa  sseevvaa  jjuussttaa  mmeessuurraa..
AAqquueessttaa  oobbsseerrvvaacciióó  ppoott  eessttaarr  pprrooggrraammaaddaa  oo  bbéé  ppoott  sseerr  uunnaa  oobbsseerrvvaacciióó  ppuunnttuuaall,,  qquuee  ll’’eedduuccaaddoorr
hhaa  ccoonnssiiddeerraatt  iinntteerreessssaanntt  rreeccoolllliirr..  EEss  ffaa  uunnaa  ddeessccrriippcciióó  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ii  ddeesspprrééss  ssee’’nn  ffaa  uunnaa
iinntteerrpprreettaacciióó//vvaalloorraacciióó..
EEss  ppooddeenn  ffeerr  uunneess  eessccaalleess  dd’’oobbsseerrvvaacciióó  sseegguuiinntt  eell  mmooddeell  qquuee  pprrooppoossaa  BBOOLLÍÍVVAARR  ((11999955))::
--  RReessppeeccttaa  eell  ttoorrnn  ddee  ppaarraauullaa..
--  EEssccoollttaa  lleess  ooppiinniioonnss  ddeellss  aallttrreess..
--  EExxppoossaa  lleess  sseevveess  iiddeeeess  sseennssee  iimmppoossaarr--lleess..
--  PPaarrttiicciippaa  eenn  llaa  pprreessaa  ddee  ddeecciissiioonnss  ddeell  ggrruupp//ccllaassssee..
--  ......
AAiixxòò  aajjuuddaarràà  aa  ssiisstteemmaattiittzzaarr  ll’’oobbsseerrvvaacciióó..  CCaall  eessttaarr  aatteenntt  aa  ccoonndduucctteess,,  aa  mmaanniiffeessttaacciióó  ddee
sseennttiimmeennttss  ii  eemmoocciioonnss,,  aa  ll’’aacccceeppttaacciióó  ii  llaa  ccoonnffiiaannççaa  eenn  eellll  mmaatteeiixx,,  eenn  lleess  ttaassqquueess  eessccoollaarrss......

LL’’aauuttooaavvaalluuaacciióó  ééss  uunnaa  aallttrraa  eeiinnaa  mmoolltt  ppoossiittiivvaa  ppeerr  aavvaalluuaarr  aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss,,  ppeerrqquuèè  oobblliiggaa  aa
ll’’aalluummnnee  aa  ppeennssaarr  ssoobbrree  llaa  sseevvaa  ttaassccaa,,  ééss  aa  ddiirr,,  nnoo  nnoommééss  ssoobbrree  eell  rreessuullttaatt  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt
dd’’aavvaalluuaacciióó,,  ssiinnóó  ssoobbrree  ttoott  eell  pprrooccééss  ddee  pprreeppaarraacciióó,,  ttoott  eell  pprrooccééss  dd’’aapprreenneennttaattggee::  eell  sseeuu  eessffoorrçç,,
llaa  sseevvaa  ccoonnssttàànncciiaa,,  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddeellss  ccoonnttiinngguuttss,,  eellss  mmèèttooddeess  dd’’eessttuuddii
uuttiilliittzzaattss......LL’’aauuttooaavvaalluuaacciióó  ccoonnttrriibbuueeiixx  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ppeerrssoonnaall  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  ccllaarraa..
UUnnaa  vveeggaaddaa  ffeettaa  ll’’aauuttooaavvaalluuaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’aalluummnnee  ii  ll’’aavvaalluuaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’eedduuccaaddoorr,,  ééss
ppoossiittiiuu  qquuee  eedduuccaaddoorr  ii  eedduuccaanndd  ffaacciinn  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ppeerrssoonnaall  ii  ddeecciiddeeiixxiinn  eell  rreessuullttaatt  ddee
ll’’aavvaalluuaacciióó  ddee  ccoommúú  aaccoorrdd..  AAqquueessttaa  mmaanneerraa  ddee  ppllaanntteejjaarr  ll’’aavvaalluuaacciióó  ééss  mmoolltt  iinntteerreessssaanntt,,
eessppeecciiaallmmeenntt  ppeerr  aavvaalluuaarr  ccoonnttiinngguuttss  dd’’aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess..  LL’’eennttrreevviissttaa  ééss  uunnaa  bboonnaa
ooccaassiióó  ppeerr  rreefflleexxiioonnaarr  aammbb  ll’’aalluummnnee  ssoobbrree  eell  sseeuu  ccoommppoorrttaammeenntt  ii  eennffooccaarr  eellss  ccaannvviiss  nneecceessssaarriiss
ppeerr  mmiilllloorraarr..  EEssttàà  ccllaarr  qquuee  aaqquueesstt  ttiippuuss  dd’’aavvaalluuaacciióó  vvooll  tteemmppss  ddee  ddeeddiiccaacciióó,,  ppeerrqquuèè  lleess
eennttrreevviisstteess  ccaall  pprreeppaarraarr--lleess  ii  ffeerr--lleess  eenn  uunn  aammbbiieenntt  ttrraannqquuiill  ii  rreellaaxxaatt,,  sseennssee  pprreessssaa..  AAiixxòò  ééss
ccoommpplliiccaatt  dd’’aaccoonnsseegguuiirr  eenn  ll’’aammbbiieenntt  eessccoollaarr,,  ppeerròò  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee  ssiigguuii  iimmppoossssiibbllee,,  ttoott  ééss  mmiirraarr
ddee  ppoossaarr--hhii  eellss  mmiittjjaannss  aaddeeqquuaattss  ppeerr  ffeerr--hhoo..  EEllss  rreessuullttaattss  vvaalleenn  llaa  ppeennaa..

LLeess  ssiittuuaacciioonnss  ddee  ddeebbaatt  ii  aasssseemmbblleeeess,,  ooffeerreeiixxeenn  uunn  ccoonntteexxtt  mmoolltt  òòppttiimm  ppeerr  oobbsseerrvvaarr  llaa
mmaanniiffeessttaacciióó  dd’’aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss..  LLaa  iinntteerraacccciióó  eennttrree  ll’’aalluummnnaatt  aajjuuddaa  aa  ddeessccoobbrriirr  aaccttiittuuddss,,
vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess  ii  ss’’aappoorrtteenn  rraaoonnss  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddiiààlleegg..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  ccrreeaarr  aaqquueesstteess  ssiittuuaacciioonnss,,
qquuee  ppooddeenn  sseerr  uunn  iinnssttrruummeenntt  dd’’aavvaalluuaacciióó..  TTaammbbéé  eess  ppoott  ppllaanntteejjaarr  ccoomm  aa  iinnssttrruummeenntt
dd’’aavvaalluuaacciióó  llaa  ddrraammaattiittzzaacciióó  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddeess  ssiittuuaacciioonnss  ccoonnfflliiccttiivveess..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eess
ppoott  pprreennddrree  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  pprroobblleemmaa,,  vveeuurree’’ll  ddeess  ddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ll’’aallttrree  ii  ttrroobbaarr
ssoolluucciioonnss  aaddeeqquuaaddeess..

AAllttrreess  ttèèccnniiqquueess  ppeerr  aavvaalluuaarr    vvaalloorrss  ssóónn  lleess  nnaarrrraacciioonnss  ddee  vviivvèènncciieess  ppeerrssoonnaallss,,  ffeenntt  sseerrvviirr  eell
lllleenngguuaattggee  oorraall  oo  eell  lllleenngguuaattggee  eessccrriitt..  TTaammbbéé  eess  ppooddeenn  uuttiilliittzzaarr  ffrraasseess  iinnaaccaabbaaddeess  oo
pprreegguunntteess  ppeerr  ccllaarriiffiiccaarr  ooppiinniioonnss..  AAqquueessttss  iinnssttrruummeennttss  ccaall  aapplliiccaarr--llooss  mmiirraanntt  qquuee  eellss  aalluummnneess
ss’’eexxpprreessssiinn  aammbb  lllliibbeerrttaatt  ii  ssee’’llss  ppoott  aajjuuddaarr  aa  rreefflleexxiioonnaarr  aabbaannss  ddee  ddeecciiddiirr--ssee  ppeerr  uunnaa
ddeetteerrmmiinnaaddaa  ooppcciióó,,  ééss  ppoossiittiiuu  qquuee  vvaalloorriinn  lleess  ccoonnsseeqqüüèènncciieess  ddee  ccaaddaa  uunnaa  dd’’eelllleess..
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UUnnaa  aallttrraa  eessttrraattèèggiiaa  qquuee  ppoott  sseerr  úúttiill  ppeerr  aa  ll’’aavvaalluuaacciióó  dd’’aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss  ssóónn  eellss  ddiilleemmeess
mmoorraallss,,  ttoott  ii  qquuee  ééss  uunnaa  eeiinnaa  mmééss  aaddiieenntt  ppeerr  ll’’eedduuccaacciióó  sseeccuunnddààrriiaa  qquuee  ppeerr  ll’’eedduuccaacciióó
pprriimmààrriiaa..  TToott  ii  aaiixxíí  vvaall  llaa  ppeennaa  ccoonnèèiixxeerr--llaa,,  ppeerr  aaqquueellllss  ggrruuppss//ccllaassssee  qquuee  ddeemmoossttrreenn  uunnaa
mmaadduurreessaa  ssuuffiicciieenntt..  UUnn  ddiilleemmaa  ééss  uunnaa  ssiittuuaacciióó  pprroobblleemmààttiiccaa  eenn  llaa  qquuee  ss’’hhaa  dd’’eessccoolllliirr  eennttrree
dduueess  pprrooppoossiicciioonnss  ccoonnttrrààrriieess..

SS’’hhaann  dduutt  aa  tteerrmmee  ddiiffeerreennttss  eessttuuddiiss  eexxppeerriimmeennttaallss  qquuee  ddeemmoossttrreenn  ll’’eeffiiccààcciiaa  ddee  lleess  ccllaasssseess  ddee
ddiissccuussssiióó  mmoorraall  ppeerr  ffeerr  aavvaannççaarr  eell  nniivveellll  ddee  rraaoonnaammeenntt  mmoorraall  ddeellss  aalluummnneess..  CCaall  tteenniirr  pprreesseenntt
qquuee  hhii  hhaa  uunnaa  rreellaacciióó  eennttrree  ll’’eeddaatt  ii  eellss  pprroocceeddiimmeennttss  qquuee  ccaalleenn  ppeerr  ttaall  qquuee  llaa  ddiissccuussssiióó  ssiigguuii
eeffiiccaaçç..  CCaall  eell  ppeennssaammeenntt  ffoorrmmaall  ppeerr  aarrrriibbaarr  aa  ddiissccuuttiirr  ssoobbrree  qqüüeessttiioonnss  aabbssttrraacctteess,,  ppeerr  aaqquueessttaa
rraaóó  eess  pprrooppoossaa  aaqquueesstt  pprroocceeddiimmeenntt  aa  CCiiccllee  SSuuppeerriioorr..

AAllgguunneess  ppaauutteess  ppeerr  aapplliiccaarr  aa  ccllaassssee  ppooddeenn  sseerr  aaqquueesstteess::
--  SS’’hhaa  ddee  ccrreeaarr  uunn  cclliimmaa  ddee  ccoonnffiiaannççaa  aa  ll’’aauullaa,,  qquuee  ppeerrmmeettii  ll’’eexxpprreessssiióó  ddee  ll’’ooppiinniióó  ddee  ttoottss  eellss
mmeemmbbrreess  ddeell  ggrruupp  ccllaassssee..
--  QQuuaann  eess  pprreesseennttaa  eell  ccoonnfflliiccttee,,  ss’’hhaa  ddee  ffeerr  ddee  ffoorrmmaa  ccllaarraa..  ÉÉss  ffoonnaammeennttaall  qquuee  ttoottss  eellss  aalluummnneess
ppuugguuiinn  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  pprroobblleemmaa  aa  ddeebbaattrree..
--  SS’’hhaa  dd’’eessttaabblliirr  uunn  ddiiààlleegg  eennttoorrnn  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ccoonnfflliiccttiivvaa  ppllaanntteejjaaddaa..  SSee’’llss  hhaa  dd’’aanniimmaarr  aa
ppeennssaarr  ii  ppaarrllaarr,,  ppeerròò  sseennssee  ffoorrççaarr--llooss  mmaaii..
--  ÉÉss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ccoonnssiiddeerraarr  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ll’’aallttrree::  ss’’hhaann  dd’’iinnttrroodduuiirr  eelleemmeennttss  ppeerr  aajjuuddaarr  aa
tteenniirr  eenn  ccoommppttee  aallttrreess  ppuunnttss  ddee  vviissttaa,,  aaffaavvoorriinntt  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eell  rreessppeeccttee  ii  ll’’aacccceeppttaacciióó..

LL’’aavvaalluuaacciióó  dd’’aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss  eennccaarraa  eessttàà  ppeerr  ppoolliirr..  ÉÉss  ccoommpplleexx  ccllaarriiffiiccaarr  ttoott  eell  qquuee  iimmpplliiccaa
aaqquueesstt  ttiippuuss  dd’’aavvaalluuaacciióó..  EEll  qquuee  eessttàà  ccllaarr,,  ttaall  ii  ccoomm  ddiiuu  BBOOLLÍÍVVAARR,,  AA..  ((11999955))  ééss  ::  ““LLaa
eevvaalluuaacciióónn  eenn  eessttee  ààmmbbiittoo  eess  uunn  ccoommpprroommiissoo  ppoorr  rreevviissaarr  ccoolleeggiiaaddaammeennttee  llaa  pprrààccttiiccaa
eedduuccaattiivvaa,,  ccoommppaarrttiieennddoo  uunnooss  vvaalloorreess  yy  aaccttiittuuddeess  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  rreeffeerreenntteess  ddee  llaa  aacccciióónn
eedduuccaattiivvaa..””
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33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS

TTeenniinntt  eenn  ccoommppttee  eell  ttrreebbaallll  rreeaalliittzzaatt  ffiinnss  aarraa,,  hhaa  aarrrriibbaatt  eell  mmoommeenntt  ddee  ttrreeuurree’’nn  lleess  ccoonncclluussiioonnss,,
ééss  aa  ddiirr,,  eessttaabblliirr  qquuèè  ssee’’nn  ddeesspprrèènn  ddee  ttoottaa  aaqquueessttaa  ttaassccaa..  ÉÉss  nneecceessssaarrii  vvaalloorraarr  aaqquueellllss  aassppeecctteess
ppoossiittiiuuss  ii  aaqquueellllss  qquuee  hhaann  qquueeddaatt  ppeennddeennttss  oo  qquuee  eess  ppooddeenn  mmiilllloorraarr,,  ccoommpplleettaarr  ii  ppoolliirr..

TTaall  ii  ccoomm  jjaa  ss’’eexxpplliicciittaa  eenn  ll’’aappaarrttaatt  oonn  ss’’aannaalliittzzeenn  lleess  eennttrreevviisstteess  aallss  ddoocceennttss  ((aappaarrttaatt  22..11..33,,
ppààggiinnaa  2200)),,  eess  ccoonnssttaattaa  qquuee::
11..  EEllss  mmeessttrreess  tteenneenn  ddiiffiiccuullttaattss  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  aalluummnneess..  EEllss  eennsseennyyaannttss  eess  ttrroobbeenn
ddeessiinnffoorrmmaattss  ii  ddeessoorriieennttaattss  aa  ll’’hhoorraa  ddee  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  ll’’aalluummnnaatt..  NNoo  hhaann  rreebbuutt  nnii  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  nnii  llaa  ffoorrmmaacciióó  nneecceessssààrriiaa  ppeerr  aaffrroonnttaarr  eell  tteemmaa  aammbb  sseerreennoorr..

22..  EEss  vveerriiffiiccaa  qquuee  hhii  hhaa  iinntteerrèèss  ppeell  tteemmaa,,  ééss  uunn  rreeppttee  ppeellss  eennsseennyyaannttss..  II  aaqquueesstt  rreeppttee,,  ttéé  aallgguunneess
ppoossssiibblleess  ssoolluucciioonnss,,  ééss  aa  ddiirr,,  hhii  hhaa  ccoonnffiiaannççaa  eenn  qquuee  aaqquueesstt  ttiippuuss  ddee  tteemmààttiiqquueess::  llaa  ppèèrrdduuaa,,  eell
ddoolloorr,,  eell  ssooffrriimmeenntt,,  llaa  mmoorrtt,,  eess  ppuugguuiinn  ttrreebbaallllaarr  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  oo  aallttrree  aammbb  eellss  aalluummnneess  ii  aaiixxíí
ddoonnaarr--llooss  iinnssttrruummeennttss  ppeerr  eessttaarr  pprreeppaarraattss  ppeerr  aassssuummiirr  aaqquueesstteess  vviivvèènncciieess..

33..  HHii  hhaa  uunnaa  ooppiinniióó  ccoommúú  rreessppeeccttee  aa  qquuee  ll’’aaccttuuaacciióó  dd’’uunn  mmeessttrree  ddee  ffoorrmmaa  aaïïllllaaddaa,,  ppoott  aajjuuddaarr
aallss  aalluummnneess,,  ppeerròò  eell  mmiilllloorr  ééss  uunnaa  ttaassccaa  ccoooorrddiinnaaddaa  ddeess  ddee  ll’’eeqquuiipp  ddoocceenntt,,  ééss  aa  ddiirr  eell  ccoonnsseellll
eessccoollaarr  ddeell  cceennttrree  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eell  ccllaauussttrree,,    hhaa  dd’’aassssuummiirr  eell  tteemmaa  ppeerr  ffeerr  uunn  ttrreebbaallll  ccoonnttiinnuuaatt  ii
ccoohheerreenntt  aall  llllaarrgg  ddee  ttoottaa  ll’’eettaappaa  eedduuccaattiivvaa..  PPeerr  aaccoonnsseegguuiirr  aaiixxòò  ééss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ooffeerriirr
ffoorrmmaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó  aallss  eedduuccaaddoorrss,,  ttaanntt  aa    nniivveellll  ppeerrssoonnaall  ccoomm  pprrooffeessssiioonnaall

AAccttuuaallmmeenntt  ll’’eedduuccaacciióó  aammaaggaa  eell  ffeett  ddee  mmoorriirr,,  ss’’aammaagguueenn  lleess  lliimmiittaacciioonnss,,  ppeerrqquuèè  llaa  mmoorrtt  ppoossaa
eenn  eevviiddèènncciiaa  eell  ccaarrààcctteerr  eeffíímmeerr  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  hhuummaannaa..  ÉÉss  nneecceessssaarrii  iinntteeggrraarr--llaa,,  ééss  aa  ddiirr
aacccceeppttaarr  qquuee  eexxiisstteeiixx..  NNoo  eess  ppoott  iiggnnoorraarr  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppeerrqquuèè  ssii  eess  vviiuu  sseennssee  tteenniirr--llaa  eenn
ccoommppttee  eess  vviiuu  eennggaannyyaatt..  AAiixxòò  eess  ppoott  eevviittaarr  ssii  ééss  ppoorrttaa  aa  tteerrmmee  uunnaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa  ii
uunnaa  pprrààccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  ddee  llaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  LLeess  eeiinneess  qquuee  aaqquuíí  ss’’ooffeerreeiixxeenn  iinntteenntteenn  sseerr
uunn  mmooddeell  úúttiill,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  úúnniicc,,  ppeerr  aapplliiccaarr  aa  ll’’eessccoollaa..

LLeess  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó  qquuee  ss’’hhaann  pprreesseennttaatt  hhaann  eessttaatt  ppeennssaaddeess  sseeggoonnss  uunn  mmooddeell  dd’’eessccoollaa
eenn  eell  qquuee::
11..  EEll  ggrraauu  dd’’aaccoorrdd  ii  sseennssiibbiilliittzzaacciióó  ddee  ppaarreess  ii  mmeessttrreess  aammbb  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt
ééss  iimmppoorrttaanntt..  
22..  TToottss  eellss  mmeemmbbrreess  ddeell  ccllaauussttrree  ssee  sseenntteenn  mmíínniimmaammeenntt  aa  gguusstt  ttrreebbaallllaanntt  aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa..
33..  HHii  hhaa  uunn  ggrruupp  ddee  ppeerrssoonneess  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa  aammbb  uunnaa  cceerrttaa  ffoorrmmaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó
ssoobbrree  eell  tteemmaa..

AArraa  bbéé,,  ccaall  sseerr  ccoonnsscciieennttss  qquuee::
11..  LLaa    iinnccoorrppoorraacciióó  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  llaa  ddiinnààmmiiccaa  eessccoollaarr  ééss  llaabboorriióóss..
22..  SS’’hhaann  dd’’aaccoottaarr  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ii  ccoonnttiinngguuttss  ii  aaqquueessttaa  ééss  uunnaa  ffeeiinnaa  ccoommpplleexxaa..
33..  PPooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  rreeaacccciioonnss  iimmpprreevviisstteess  aa  ll’’hhoorraa  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  llaa  ttaassccaa,,  ttaann  ppeerr  ppaarrtt  ddee
ll’’aalluummnnaatt  ccoomm  ddeellss  pprrooppiiss  mmeessttrreess  ii  aaiixxòò  ss’’hhaa  ddee  pprreevveeuurree..
44..  EEss  ppooddeenn  mmaanniiffeessttaarr  ddeessaaccoorrddss  ppeerr  ppaarrtt  ddee  lleess  ffaammíílliieess..

TToott  ii  aaiixxíí,,  eess  ccoonnssttaattaa  qquuee  ssii  eellss  eennsseennyyaannttss  rreebbeenn  iinnffoorrmmaacciióó  ii  ffoorrmmaacciióó,,  llaa  pprreeddiissppoossiicciióó  aa
aassssuummiirr  aaqquueessttaa  ttaassccaa  ééss  mmoolltt  bboonnaa..  PPeellss  eedduuccaaddoorrss  ééss  uunn  rreeppttee  qquuee  eess  ppoott  aassssuummiirr  aammbb  eellss
mmiittjjaannss  aaddeeqquuaattss  ii  eessttaann  ccoonnvveennççuuttss  qquuee  ccaall  ffeerr--hhoo,,  ppeerr  ffeerr  aatteenncciióó  aa  llaa  ppaarrtt  hhuummaannaa  ddee  llaa
ffoorrmmaacciióó  ddee  ll’’aalluummnnee,,  ppeerr  aatteennddrree  eellss  ccoonnttiinngguuttss  dd’’aaccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess..
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AArraa  bbéé,,  eell  ttrreebbaallll  ttéé  uunn  sseegguuiitt  ddee  lliimmiittaacciioonnss..  TTaall  ii  ccoomm  eess  ddiiuu  eenn  eell  pprròòlleegg,,  aaqquueesstt  nnoo  ééss  uunn
ttrreebbaallll  ttaannccaatt,,  llaa  ttaassccaa  nnoo  eessttàà  aaccaabbaaddaa..  EEnn  aaqquueessttaa  pprrooppoossttaa  nnoo  eess  ccoonntteemmppllaa::
--  LL’’aatteenncciióó  aa  llaa  ddiivveerrssiittaatt..
--  EEllss  aalluummnneess  aammbb  nneecceessssiittaattss  eedduuccaattiivveess  eessppeecciiaallss..
--  LLaa  rreeaalliittaatt  dd’’eessccoolleess  ddee  bbaarrrriiss  mmaarrggiinnaallss..

PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  ffeeiinnaa,,  ss’’oobbsseerrvvaa  qquuee  aaqquueessttaa  eennccaarraa  eess  ppoott  mmiilllloorraarr,,
ppeerrqquuèè  qquuaann  ss’’aaccaabbaa  uunn  ttrreebbaallll,,  sseerriiaa  ll’’hhoorraa  ddee  ttoorrnnaarr  aa  ccoommeennççaarr,,  ppeerrqquuèè  ttaall  ii  ccoomm  ddiiuu  eell
ffiillòòssooff  ii  ppeeddaaggoogg  TTEERRRRIICCAABBRRAASS,,  JJ..MM..  ((11999988))::  ““QQuuaann  rreeppeennsseemm  lleess  ccoosseess,,  nnoo  lleess  ttoorrnneemm  aa
ttrroobbaarr  mmaaii  bbeenn  bbéé  ccoomm  eerreenn””..

PPaarrttiinntt  dd’’aaqquueessttaa  iiddeeaa,,  eess  pprrooppoosseenn  uunn  sseegguuiitt  ddee  ttaassqquueess  aa  ffeerr::
11..  DDiisssseennyyaarr  eellss  ccoonnttiinngguuttss  ii  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddee  ccuurrssooss  ddee  ffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa
vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt  ppeerr  aa  mmeessttrreess  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..
22..  DDiisssseennyyaarr  lleess  llíínniieess  mmeessttrreess  dd’’aasssseessssoorraammeenntt  ssoobbrree  aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa  aa  mmeessttrreess  dd’’eessccoolleess  dd’’
EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa..
33..  PPrrooppoossaarr  ppuubblliiccaacciioonnss  ssoobbrree  eell  tteemmaa  qquuee  oommpplliinn  eell  bbuuiitt  aaccttuuaallmmeenntt  eexxiisstteenntt..
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44..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA    

OOBBRRAA  CCIITTAADDAA

AARRIIÈÈSS,,  PP..  ((11998877))::  EEll  hhoommbbrree  aannttee  llaa  mmuueerrttee..  BBaarrcceelloonnaa::  TTaauurruuss..
AATTKKIINNSSOONN,,  PP..  II  HHAAMMMMEERRSSLLEEYY,,  MM..  ((11999944))::  EEttnnooggrraaffiiaa..  MMééttooddooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..
BBaarrcceelloonnaa..  PPaaiiddóóss..
AAYYAALLAA,,  CC..  ((11999999))::  ““EEll  ssoonn,,  eessccoollaa  ppeerr  aapprreennddrree  aa  bbeenn  mmoorriirr””,,  RReeaalliissmmee  eexxiisstteenncciiaall,,  nnºº  2200,,
((ooccttuubbrree  11999999)),,  ppààgg..  1133..
BBIISSQQUUEERRRRAA,,  RR..  ((11999999))::  ““EEdduuccaacciióó  eemmoocciioonnaall::  uunn  rreeppttee  ppeerr  aall  nnoouu  mmiill..lleennii””,,  BBIIEECC,,  nnºº  2277,,
((ddeesseemmbbrree  11999999)),,  ppààgg..  22--33..
BBOOLLIIVVAARR  ((11999955))  ::  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  yy  aaccttiittuuddeess..  MMaaddrriidd::  AAllaauuddaa--AAnnaayyaa..
CCAASSSSAANNYY,,  DD..,,  LLUUNNAA,,  MM..  II  SSAANNZZ,,  GG..  ((11999933))::  EEnnsseennyyaarr  lllleenngguuaa..  BBaarrcceelloonnaa::  GGrraaóó..
CCLLOOSS,,  MM..  ((11999977))::  ““AA  llaa  ccoonnttrraa””,,  eennttrreevviissttaa  aa  TTOORRRRAALLBBAA,,  FF..  ,,  AAvvuuii,,  99  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee  11999977..
DDEELLIIBBEESS,,  MM..  ((11994488))::  LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  cciipprrééss  eess  aallaarrggaaddaa..  BBaarrcceelloonnaa::  DDeessttiinnoo..
FFUUEERRTTEESS,,  GG..  ((11997766))::  OObbrraass  iinnccoommpplleettaass..  MMaaddrriidd::  CCáátteeddrraa..
GGEENNEERRAALLIITTAATT  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  ((11999922))::  EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa::  CCuurrrrííccuulluumm..BBaarrcceelloonnaa::
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  DDeeppaarrttaammeenntt  dd’’EEnnsseennyyaammeenntt..
GGEESSSSEELLLL  ((11995544))::  EEll  nniiññoo  ddee  55  aa  1100  aaññooss..  BBuueennooss  AAiirreess::  PPaaiiddóóss..
HHEERREEUU,,  JJ..  ((11999933))::  ““IInnttrroodduucccciióó””,,  aa  JJAASSPPEERRSS,,  KK..,,  IInnttrroodduucccciióó  aa  llaa  ffiilloossooffiiaa..  BBaarrcceelloonnaa::  EEdd..
6622,,  ppààgg..  99--1133..
JJAASSPPEERRSS,,  KK..  ((11999933))::  IInnttrroodduucccciióó  aa  llaa  ffiilloossooffiiaa..  BBaarrcceelloonnaa::  EEdd..  6622..
KKÜÜBBLLEERR--RROOSSSS,,  EE..  ((11999922))::  LLooss  nniiññooss  yy  llaa  mmuueerrttee..  BBaarrcceelloonnaa::  LLuucciiéérrnnaaggaa..
LLEEEE,,  CC..  ((11999955))::  LLaa  mmuueerrttee  ddee  llooss  sseerreess  qquueerriiddooss..  BBaarrcceelloonnaa::  PPllaazzaa  yy  JJaannééss..
MMAARRÍÍNN  ii  GGAARRCCIIAA,,  AA..  ((11999955))::  AAvvaalluueemm  ll’’eedduuccaarr  eenn  vvaalloorrss..  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee
VVoolluunnttaarriiaatt  SSoocciiaall..  BBaarrcceelloonnaa::  CCllaarreett..
MMAATTAABBOOSSCC,,  AA..  ((11999977))::  LLaa  vviiddaa  ddeesspprrééss  ddee  llaa  vviiddaa..  BBaarrcceelloonnaa::  CCrruuïïllllaa..
MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11998877))::  PPeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  ffiinniittuudd..  BBeellllaatteerrrraa::  UUAABB..
MMÈÈLLIICCHH,,  JJ..CC..  ((11998899))::  SSiittuuaacciioonneess  llíímmiittee  yy  eedduuccaacciióónn..  BBaarrcceelloonnaa::  PPPPUU..
OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  PPrrooaa::  BBaarrcceelloonnaa..
PPAANNGGRRAAZZZZII,,  AA..  ((11999933))::  LLaa  ppéérrddiiddaa  ddee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo..  MMaaddrriidd::  PPaauulliinnaass..
PPOOCCHH  AAVVEELLLLAANN,,  CC..  ((11999966))::  DDee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..  BBaarrcceelloonnaa::  CCllaarreett..
RROOVVIIRRAA,,  FF..  ((11999988))::  ““CCoomm  ssaabbeerr  ssii  uunn  ééss  eemmoocciioonnaallmmeenntt  iinntteell..lliiggeenntt??””,,  AAlloommaa,,  nnºº22,,  ((jjuulliiooll
11999988)),,  ppààgg..  5577--6688..
SSAABBAATTEERR,,  JJ..  ((11999999))::  ““DDeessccoonneegguuddaa  ccoommppaannyyaa  ddee  ccaammíí””,,  RReeaalliissmmee  eexxiisstteenncciiaall,,  nnºº  2200,,
((ooccttuubbrree  11999999)),,  ppààgg..  1144--1166..
SSEENNDDRRAA,,    ((11999999))::  ““EEdduuccaarr  eenn  ll’’aarrtt  ddee  llaa  ggrraattuuïïttaatt””,,  RReeaalliissmmee  eexxiisstteenncciiaall,,  nnºº  2200,,  ((ooccttuubbrree
11999999)),,  ppààgg..  2244..
TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11999988))::  EEnn  vveeuu  aallttaa..  BBaarrcceelloonnaa::  PPrrooaa..
TTEERRRRIICCAABBRRAASS,,  JJ..MM..  ((11999988))::  AAttrraavveeiixx--ttee  aa  ppeennssaarr..  BBaarrcceelloonnaa::  LLaa  ccaammppaannaa
TTHHOOMMAASS,,  JJ..VV..  ((11998833))::  AAnnttrrooppoollooggiiaa  ddee  llaa  mmuueerrttee..  MMèèxxiiccoo::  FFoonnddoo  ddee  CCuullttuurraa  EEccoonnóómmiiccoo..
TTOORRRRAALLBBAA,,  FF..  ((11999955))::  EEll  ssooffrriimmeenntt,,  uunn  nnoouu  ttaabbúú??..    BBaarrcceelloonnaa::  CCllaarreett..
WWOOOODDSS,,  PP..  ((11998877))::  LLaa  eessccuueellaa  ppoorr  ddeennttrroo..  BBaarrcceelloonnaa::  PPaaiiddóóss//MMEECC..
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LLLLIIBBRREESS  II  TTEEXXTTOOSS  PPRROOPPOOSSAATTSS  AA  LLEESS  UUNNIITTAATTSS  DDEE
PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  

AAMMAADDEESS,,  JJ..  ((11997788))::  LLeess  mmiilllloorrss  lllleeggeennddeess  ppooppuullaarrss..  BBaarrcceelloonnaa::  SSeelleeccttaa..
AAMMEELLAA,,  VVIICCTTOORR--MM..  ((11999999))::  ““LLaa  ccoonnttrraa””  eennttrreevviissttaa  aa  RRAACCIIOONNEERROO,,  LL..,,  LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa,,  88
dd’’ooccttuubbrree  ddee  11999999..
BBAALLLLAARRÍÍNN,,  JJ..MM..  ((11999900))::  MMoosssséénn  TTrroonnxxoo..  BBaarrcceelloonnaa::  CClluubb  EEddiittoorr..
BBRROOSSSSAA,,  JJ..  ((11999944  ))::  ““QQuuiinn  ssiiggnniiffiiccaatt  ttéé  ppeerr  aa  vvoossttéé  llaa  mmoorrtt??””  aa  AAAA..VVVV..,,  SSoobbrree  llaa  mmoorrtt..
BBaarrcceelloonnaa::  AAggrruuppaacciióó  MMúúttuuaa..
BBUUSSCCAAGGLLIIAA,,  LL..  ((11998888))::  LLaa  ttaarrddoorr  ddee  FFrreeddddyy,,  llaa  ffuullllaa..  BBaarrcceelloonnaa::  UUrraannoo--EEmmeeccéé..
CCAAPPDDEEVVIILLAA,,  RR..  GGAAUUDDRRAATT,,  MM..AA..  ((11998877))::  LL’’eenntteerrrraammeenntt..  BBaarrcceelloonnaa::  LLaa  GGaalleerraa..
CCOOLLEE,,  BB..  ((11999966))::  EEssttiirraarr  llaa  ppoottaa  oo  ccoomm  eennvveelllliimm..  BBaarrcceelloonnaa::  DDeessttiinnoo..
DDEE  PPAAOOLLAA,,  TT..  ((11999944))::  LL’’ààvviiaa  ddee  ddaalltt,,  ll’’ààvviiaa  ddee  bbaaiixx..  BBaarrcceelloonnaa::  CCrruuïïllllaa..
DDEE  SSAAIINNTT  MMAARRSS,,  DD..  ((11999988))::  SS’’hhaa  mmoorrtt  ll’’aavvii..  BBaarrcceelloonnaa::  LLaa  GGaalleerraa..
DDEELLIIBBEESS,,  MM..  ((11994488))::  LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  cciipprrééss  eess  aallaarrggaaddaa..  BBaarrcceelloonnaa::  DDeessttiinnoo..
DDEESSCCLLOOTT,,  MM..  ((11998866))::  CCaannççoonnss  ddee  llaa  lllluunnaa  aall  bbaarrrreett..  BBaarrcceelloonnaa::  EEdd..  6622..
KKEEIIZZAABBUURROO,,  TT..  ((11999922))::  EEll  cceell  ddeell  cciiggnnee..  BBaarrcceelloonnaa::  JJuuvveennttuutt..
LLAARRRREEUULLAA,,  EE..  ((11999977))::  AAllbbaa..  BBaarrcceelloonnaa::  LLaa  GGaalleerraa..
LLLLAACCHH,,  LLLL..  ((11997799))::  PPooeemmeess  ii  ccaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa::  QQuuiirrooggaa--PPeennttaa  MMuussiicc..
LLOOWWRRYY,,  LL..  ((11998855))::  UUnn  eessttiiuu  ppeerr  mmoorriirr..  BBaarrcceelloonnaa::  LL’’eessppaarrvveerr..
MMAAÑÑÀÀ,,  JJ..  ((11998822))::  LLaa  ttaarrddoorr..  BBaarrcceelloonnaa::  OObbrraa  ssoocciiaall  ddee  llaa  CCaaiixxaa..
MMAARRTTIINN,,  AA..  ((11999911))::  LLaa  mmaarree  iinnvviissiibbllee..  BBaarrcceelloonnaa::  BBaarrccaannoovvaa..
NNOOGGUUEERRAASS,,  AA..  ((11997755))::  CCaannççoonnss..  BBaarrcceelloonnaa::  CCaannççoonnss..
OOLLIIVVAA,,  PP..  ((11999966))::  EEllss  àànnggeellss  nnoo  ssaabbeenn  vveettllllaarr  eellss  mmoorrttss..  BBaarrcceelloonnaa::  PPrrooaa..
PPOORRTTEELLLL,,  JJ..  ((11999922))::  LLlleenngguuaa,,  22nn  ccuurrss  dd’’EEPP..  BBaarrcceelloonnaa::  EEddeebbéé..
QQUUIINNOO  ((11999922))::  TTooddoo  MMaaffaallddaa..  BBaarrcceelloonnaa::  LLuummeenn..
RROODDAA  II..,,  SSOOLLÉÉ  CC..  II  EESSPPLLUUGGAA  MM..  ((11999977))::  LL’’aarrmmaarrii  ddee  ll’’ààvviiaa..  BBaarrcceelloonnaa::  IINNGG  EEddiicciioonnss..
SSAALLEESS,,  FF..  II  RRAAMMOOOOSS,,  MM..TT..  ((11999911))::  MMééss  eennllllàà  ddeell  nnúúvvooll  bbllaanncc..  BBaarrcceelloonnaa::  EEddeellvviivveess..
SSAALLVVAA,,  FF..  ((11998811))::  EEll  ccuurrss  ddee  ll’’aannyy..  BBaarrcceelloonnaa::  SSaallvvaatteellllaa..
SSPPIIEERR,,  PP..  ((11998877))::  GGeenntt..  BBaarrcceelloonnaa::  LLuummeenn..
TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11998866))::  CCaaddaa  ttiiggrree  ttéé  uunnaa  jjuunnggllaa..  BBaarrcceelloonnaa::  CCrruuïïllllaa..
TTEEIIXXIIDDOORR,,  EE..  ((11999988))::  EEnn  vveeuu  aallttaa..  BBaarrcceelloonnaa::  PPrrooaa..
WWIILLHHEELLMM,,HH..  ((11998855))::  JJoo  sseemmpprree  tt’’eessttiimmaarréé..  BBaarrcceelloonnaa::  JJuuvveennttuutt..

VVÍÍDDEEOOSS

CCOOLLUUMMBBIIAA  PPIICCTTUURREESS  ((11999911))::  LLaa  mmeevvaa  nnooiiaa..  EE..UU..AA..  
UUNNIIVVEERRSSAALL  CCIITTYY  SSTTUUDDIIOOSS  ((11999955))::  BBaallttoo..  EE..UU..AA..
WWAALLTT  DDIISSNNEEYY  ((11999988))::  HHèèrrccuulleess..EE..UU..AA..

AADDRREECCEESS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS

PPEESSEE::  PPrrooggrraammaa    dd’’eedduuccaacciióó  ppeerr  aa  llaa  ssaalluutt  aa  ll’’eessccoollaa..
DDeeppaarrttaammeenntt  dd’’EEnnsseennyyaammeenntt..  
VViiaa  AAuugguussttaa  220022,,  ppllaannttaa  00
0088002211  BBaarrcceelloonnaa
TTeell..::  9933  440000  6699  0000  //  9933  440000  6699  4444
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GGRRUUPP  DDEE  DDOOLL::  GGrruupp  dd’’aajjuuddaa  mmúúttuuaa  ppeerr  aaqquueelllleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhaann  ssooffeerrtt  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’uunnaa
ppeerrssoonnaa  eessttiimmaaddaa..
PPaarrííss  220066,,  bbaaiixxooss..  TTeell..::  9933  221177  1111  5500
0088000088  BBaarrcceelloonnaa

SSEERRVVEEIISS  DDEE  GGUUIIEESS  DDEELL  PPAARRCC  NNAATTUURRAALL  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  VVOOLLCCÀÀNNIICCAA  DDEE  LLAA
GGAARRRROOTTXXAA
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt..
CCaassaall  ddeellss  VVoollccaannss
AAvvddaa..  ddee  SSaannttaa  CCoolloommaa,,  ss//nn..  1177880000  OOlloott
TTeell..  997722  2266  6622  0022,,  997722  2266  6600  1122
LLaa  wweebb  ddeell  PPaarrcc  NNaattuurraall  ééss::
hhttttpp::////wwwwww..ggeennccaatt..eess//mmeeddiiaammbb//ppnnzzvvgg//ppnnzzvvgg..hhttmm

SSEERRVVEEII  DDEE  PPAARRCCSS  NNAATTUURRAALLSS  DDEE  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓ
DDiippuuttaacciióó  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  TTeell..::  9933  440022  2222  2222
SSeerrvveeii  ddee  PPaarrccss  NNaattuurraallss..  TTeell..::  9933  440022  2244  88
hhttttpp:://wwwwww..ddiibbaa..eess

EESSCCOOLLEESS  DD’’ÀÀMMBBIITT  HHOOSSPPIITTAALLAARRII

EESSCCOOLLAA  PPEERR  AA  IINNFFAANNTTSS  DDEE  LL’’HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  CCRREEUU  II  DDEE  SSAANNTT  PPAAUU..  
AAvvddaa..  SSaanntt  AAnnttoonnii  MMªª  CCllaarreett  116677..  TTeell..::  9933  229911  9933  8855  //  9933  229911  9900  0000
0088002255  BBaarrcceelloonnaa

EESSCCOOLLAA  DD’’ÀÀMMBBIITT  HHOOSSPPIITTAALLAARRII  DDEE  SSAANNTT  JJOOAANN  DDEE  DDÉÉUU..
PPaasssseeiigg  ddee  SSaanntt  JJooaann  22..  TTeell..::  9933  228800  4400  0000,,  eexxtt..::  22228811
0088995500  EEsspplluugguueess  ddee  LLlloobbrreeggaatt

HHOOSSPPIITTAALL  MMAATTEERRNNOO--IINNFFAANNTTIILL  DDEE  LLAA  VVAALLLL  DD’’HHEEBBRROONN  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  VVaallll  dd’’HHeebbrroonn,,  111199--112299  TTeell..::  9933  448899  3311  0000
0088003355  BBaarrcceelloonnaa

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  DDEE  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  II  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  VVAALLLL
DD’’HHEEBBRROONN  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  VVaallll  dd’’HHeebbrroonn,,  111199--112299  TTeell..::  9933  448899  4400  0000
0088003355  BBaarrcceelloonnaa

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  NNOOSSTTRRAA  SSEENNYYOORRAA  DDEELL  MMAARR..  BBAARRCCEELLOONNAA
PPaasssseeiigg  MMaarrííttiimm  2255--2299..  TTeell..::  9933  222211  4477  0000
0088000033  BBaarrcceelloonnaa

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓ  SSAANNIITTÀÀRRIIAA  CCLLÍÍNNIICC
VViillllaarrrrooeell  117700..TTeell..::  9933  222277  5544  0000
0088003366  BBaarrcceelloonnaa

HHOOSSPPIITTAALL  GGEENNEERRAALL  DDEE  MMAANNRREESSAA
LLaa  CCuullllaa  ss//nn  TTeell..::  9933  887744  22111122
0088224400  MMaannrreessaa
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CCOONNSSOORRCCII  HHOOSSPPIITTAALLAARRII  PPAARRCC  TTAAUULLÍÍ..  SSAABBAADDEELLLL
PPaarrcc  TTaauullíí  ss//nn..  TTeell..::  9933  772233  1100  1100
0088220088  SSaabbaaddeellll

HHOOSSPPIITTAALL  GGEERRMMAANNSS  TTRRIIEESS  II  PPUUJJOOLL..  BBAADDAALLOONNAA
CCaannyyeett  ss//nn..  TTeell..::  9933  446655  1122  0000
0088991166  BBaaddaalloonnaa

HHOOSSPPIITTAALL  DDRR..  JJOOSSEEPP  TTRRUUEETTAA..  GGIIRROONNAA
DDee  FFrraannççaa  ss//nn..  TTeell..::  997722  220022  770000
1177000077  GGiirroonnaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA
SSaanncchhoo  ddee  ÁÁvviillaa,,  22..  TTeell..::  9933  448844  1177  0000,,  ddeemmaannaarr  ppeerr  GGeerrèènncciiaa..
0088001188  BBaarrcceelloonnaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  GGIIRROONNAA
EEnnsseellmm  CCllaavvéé,,  3300..  TTeell..::  997722  2200  2233  3355..
1177000011  GGiirroonnaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  LLLLEEIIDDAA
LLaa  CCeerrddaannyyaa,,  2299..  TTeell..::  997733  2233  7722  0066..
2255000055  LLlleeiiddaa

SSEERRVVEEIISS  FFUUNNEERRAARRIISS  DDEE  TTAARRRRAAGGOONNAA
CCaarrrreetteerraa  VVeellllaa  ddee  VVaallèènncciiaa,,  22..  TTeell..::  997777  5555  0000  2200
4433000066  TTaarrrraaggoonnaa
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55..  AANNNNEEXX  11

LLEESS  EENNTTRREEVVIISSTTEESS
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55..  AANNNNEEXX  11

LLEESS  EENNTTRREEVVIISSTTEESS

AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  eess  pprreesseennttaa  eell  rreeccuullll  ddee  lleess  eennttrreevviisstteess  ffeetteess  aallss  mmeessttrreess  dd’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa
ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt..

AAqquueesstt  ééss  eell  ffuullll  ddee  pprreesseennttaacciióó  qquuee  eess  ddóónnaa  ll’’eennttrreevviissttaatt::

PPEEDDAAGGOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  II  DDEE  LLAA  MMOORRTT::  EEIINNEESS  DD’’AACCCCIIÓÓ  TTUUTTOORRIIAALL  II
PPRROOPPOOSSTTEESS  DDIIDDÀÀCCTTIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRIIAA

AAqquueesstt  ttrreebbaallll  pprreettéénn  ooffeerriirr  eeiinneess  qquuee  ccoonnvviiddiinn  aa  llaa  rreefflleexxiióó,,  qquuee  ppeerrmmeettiinn  eellaabboorraarr  mmiilllloorr  lleess
pprròòppiieess  iiddeeeess  ii  ggeenneerraarr  uunnaa  ooppiinniióó  ssòòlliiddaa  ssoobbrree  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  ddee  llaa  vviiddaa  ii  ddee  llaa  mmoorrtt..  DD’’aaqquueesstt
mmaanneerraa  eess  ppooddrràà  ddeesseennvvoolluuppaarr  uunnaa  iinntteerrvveenncciióó  eedduuccaattiivvaa  mmééss  aaddeeqquuaaddaa..

LL’’eennttrreevviissttaa  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  rreeccoolllliirr  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  eell  ccrriitteerrii  qquuee  eenn  tteenneenn  eellss  mmeessttrreess  ssoobbrree
ll’’eennffooccaammeenntt  dd’’aaqquueesstt  tteemmaa..  TToott  ii  qquuee  llaa  mmoorrtt  ééss  eesssseenncciiaallmmeenntt  uunn  tteemmaa  hhuummàà  ((  ttoottss  eellss  éésssseerrss
vviiuuss  ssóónn  ffiinniittss,,  ppeerròò  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddeell  sseeuu  ppaassssaatt,,  eell  sseeuu  pprreesseenntt  ii  eell  sseeuu  ffuuttuurr,,  ii
ppeerr  ttaanntt  nnoommééss  ll’’hhoommee  ttéé  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  llaa  sseevvaa  ffiinniittuudd))  eenn  ggeenneerraall  nnoo  ssee’’nn  ppaarrllaa,,  ssoocciiaallmmeenntt
ééss  uunn  tteemmaa  ttaabbúú..

DDee  ffeett,,  aaqquueessttaa  eennttrreevviissttaa  hhaauurriiaa  ddee  sseerr  mmééss  aavviiaatt  uunnaa  ccoonnvveerrssaa,,  nnoo  eess  ttrraaccttaa  ddee  rreessppoonnddrree  lleess
pprreegguunntteess  ffiill  ppeerr  rraannddaa,,  ssiinnóó  mmééss  aavviiaatt  ddee  ssaabbeerr  llaa  tteevvaa  vviivvèènncciiaa  ddeell  tteemmaa..  EExxpprreessssaanntt  lleess  tteevveess
iiddeeeess,,  lleess  tteevveess  rreefflleexxiioonnss,,  ppooddrreemm  ccoonnèèiixxeerr  mmiilllloorr  qquuèè  eenn  ppeennsseenn  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eess
ddeeddiiqquueenn  aa  ll’’eedduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa..  AAqquueesstteess  vvaalloorraacciioonnss  ii  rreefflleexxiioonnss  ssóónn  ddee  ccaarrààcctteerr  eessttrriiccttaammeenntt
ccoonnffiiddeenncciiaall..

PPRREEGGUUNNTTEESS  OORRIIEENNTTAATTIIVVEESS

11..  PPeennsseess  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  eennss
ttrroobbeemm  ddaavvaanntt  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ccoonnccrreettaa??  
PPeerr  qquuèè??

22..  QQuuiinneess  aaccttiittuuddss  ii  qquuiinnss  vvaalloorrss  ccrreeuuss  qquuee  ppooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  eenn    ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt??

33..  TT’’hhaass  ttrroobbaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  ddaavvaanntt  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  tteevvaa  pprrààccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa??  
CCoomm  tt’’hhaass  sseennttiitt  aa  ll’’hhoorraa  dd’’hhaavveerr  dd’’aaffrroonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióó  aammbb  eellss  aalluummnneess??

44..  HHaass  ttiinngguutt  aallgguunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  ppeerrssoonnaall  qquuee  tt’’hhaaggii  sseerrvviitt  oo  aajjuuddaatt  aa  ppooddeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt
aammbb  eellss  tteeuuss  aalluummnneess??
VVoollddrriieess  oo  ppooddrriieess  eexxpplliiccaarr--llaa??

55..  HHaass  ttrroobbaatt  rreeccuurrssooss  eexxtteerrnnss  dd’’aallgguunnaa  mmeennaa  qquuee  tt’’hhaaggiinn  aajjuuddaatt  aa  aaffrroonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióó??
QQuuiinnss??
HHaass  aassssiissttiitt  aa  aallgguunn  ccuurrss  ddee  ffoorrmmaacciióó  qquuee  ppaarrllii  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ppèèrrdduuaa  oo  eell  ppaattiimmeenntt??
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66..  EEnn  llaa  tteevvaa  eexxppeerriièènncciiaa  ddoocceenntt,,  aa  lleess  eessccoolleess  eess  ttéé  pprreesseenntt  aaqquueesstt  tteemmaa  eenn  eell  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu
oo  eenn  eell  ddiisssseennyy  ccuurrrriiccuullaarr??
PPeerr  qquuèè  eett  sseemmbbllaa  qquuee  ééss  aaiixxíí??

77..  SSii  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  llaa  ppèèrrdduuaa  oo  eell  ssooffrriimmeenntt  eess  ccoonntteemmppllééss  aa  lleess  eessccoolleess,,  aallss  iinnssttiittuuttss,,
aallss  pprrooggrraammeess  eedduuccaattiiuuss,,  aa  llaa  ffaammíílliiaa......  qquuiinnss  aavvaannttaattggeess  eett  sseemmbbllaa  eess  ppooddrriieenn  aassssoolliirr??

NNoo  ccaall  sseegguuiirr  lleess  pprreegguunntteess  ffiill  ppeerr  rraannddaa,,  aaqquueesstteess  ppooddeenn  sseerrvviirr--ttee  ddee  ppuunntt  ddee  rreeffeerrèènncciiaa,,  ppeerròò
nnoo  ddee  lliimmiittaacciióó..  SSii  eett  sseemmbbllaa  qquuee  eett  ppooddeenn  aannaarr  bbéé  ppeerr  oorrggaanniittzzaarr  lleess  iiddeeeess  ii  ppeerr  ccoonntteessttaarr  mmééss
oorrddeennaaddaammeenntt,,  ppoottss  rreessppoonnddrree--lleess  uunnaa  ppeerr  uunnaa..

FFiinnaallmmeenntt  nnoommééss  rreeccoorrddaarr--ttee  qquuee  aaqquueessttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ééss  eessttrriiccttaammeenntt  ccoonnffiiddeenncciiaall,,  nnoommééss  llaa
lllleeggiirréé  jjoo..  LLeess  tteevveess  iiddeeeess  ii  rreefflleexxiioonnss  qquueeddaarraann  rreefflleeccttiiddeess  eenn  eell  ttrreebbaallll,,  ppeerròò  sseennssee  rreevveellaarr  llaa
tteevvaa  iiddeennttiittaatt,,  eennccaarraa  qquuee  eell  tteeuu  nnoomm  aappaarreeiixxeerràà  ccoomm  aa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaass  ccooll··llaabboorraatt  aa  qquuee  llaa
rreecceerrccaa  eess  ppuugguuii  dduurr  aa  tteerrmmee..

MMoolltteess  ggrrààcciieess  ppeerr  llaa  tteevvaa  ccooll··llaabboorraacciióó..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  11

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  pprriivvaaddaa,,  aammbb  mmééss  ddee  3300  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii
eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eell  CCII..  

EEnn  pprriimmeerr  lllloocc  vvuullll  ddiirr  qquuee  jjoo  ssóócc  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccrreeiieenntt,,  qquuee  ttrreebbaalllloo  eenn  uunnaa  eessccoollaa  aaccoonnffeessssiioonnaall
ii  ssee’’mm  ffaa  ddiiffíícciill  ffeerr  eenntteennddrree  aaqquueesstt  tteemmaa  sseennssee  ddoonnaarr  uunnaa  vviissiióó  ddee  ttrraannsscceennddèènncciiaa  eenn  eell  mmééss
eennllllàà..
ÉÉss  ffoorrççaa  ddiiffíícciill  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  dd’’aaqquueesstt  tteemmaa,,  ssii  nnoo  ééss  qquuee  eett  ttrroobbeess  eenn  llaa  ssiittuuaacciióó
ccoonnccrreettaa,,  ddoonnccss  ppeennssoo  qquuee  eennttrree  eell  66  ii  eellss  1122  aannyyss  ééss  ddiiffíícciill  eenntteennddrree  qquuee  aallgguunnaa  ccoossaa  mmaatteerriiaall
ddeessaappaarreeiixx..

PPeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  mmeevvaa  eexxppeerriièènncciiaa,,  mm’’hhee  ttrroobbaatt  eenn  ttrreess  ssiittuuaacciioonnss  qquuee  iimmpplliiqquueenn  llaa  mmoorrtt::
--  LLaa  pprriimmeerraa  vvaa  sseerr  qquuaann  vvaa  mmoorriirr  eell  mmeeuu  ppaarree..  JJoo  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  ttuuttoorraa  ddee  66èè  ddee
PPrriimmààrriiaa..  EEnn  eexxpplliiccaarr--hhoo  aallss  aalluummnneess,,  vvaamm  ppaarrllaarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt..  VVaamm  ccoommppaarraarr--hhoo  aammbb  llaa
ppèèrrdduuaa  dd’’uunnaa  ccoossaa  qquuee  vvoollss  mmoolltt,,  ppeerròò  qquuee  eenn  eell  ccaass  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eessttiimmeess  ii  qquuee  nnoo  llaa
ttoorrnnaarrààss  aa  vveeuurree  mmaaii  mmééss,,  ééss  mmoolltt  mmééss  ddoolloorróóss..  EEnn  llaa  ccoonnvveerrssaa  vvaa  aappaarrèèiixxeerr  llaa  pprreegguunnttaa::  hhii  hhaa
aallgguunnaa  ccoossaa  mmééss  ddeesspprrééss  ddee  llaa  mmoorrtt??  LLaa  rreessppoossttaa  mmééss  ccoohheerreenntt  qquuee  ssee’’mm  vvaa  aaccuuddiirr  vvaa  sseerr  ddiirr
qquuee  nnoo  hhoo  ssaabbeemm,,  jjaa  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  ccoommuunniiccaacciióó  aammbb  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ss’’hhaann  mmoorr..  LL’’aammbbiieenntt
eennttrree  eellss  aalluummnneess  eerraa  ddee  pprreeooccuuppaacciióó  ppeerr  nnoo  eenntteennddrree  eell  ppeerr  qquuèè  ppaassssaa  aaiixxòò,,  ppeerr  qquuèè  eennss
mmoorriimm..

--  LLaa  sseeggoonnaa  ooccaassiióó  eess  vvaa  ddoonnaarr  qquuaann  vvaa  mmoorriirr  uunn  eexxaalluummnnee  ddee  ll’’eessccoollaa,,  qquuaann  ffeeiiaa  55èè  ddee
PPrriimmààrriiaa..  AAqquueesstt  aalluummnnee  eerraa  mmoolltt  eessttiimmaatt  ppeerr  ttoottaa  llaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa..  EErraa  uunn  aalluummnnee
dd’’iinntteeggrraacciióó,,  aammbb  uunneess  cceerrtteess  ddiiffiiccuullttaattss  ooccaassiioonnaaddeess  ppeerr  uunnaa  mmaallaallttiiaa..  QQuuaann  eenn  vvaamm  ppaarrllaarr  aa
ll’’aauullaa  aammbb  eellss  sseeuuss  eexxccoommppaannyyss  ddee  55èè,,  aallgguunnss  aaffiirrmmaavveenn  qquuee  ppoottsseerr  eerraa  mmiilllloorr  qquuee  ss’’hhaagguuééss
mmoorr  ppeerrqquuèè  eessttaavvaa  mmaallaalltt  ii  ppaattiiaa..  AA  llaa  vveeggaaddaa  ppeerròò,,  tteenniieenn  eenn  ccoommppttee  llaa  vviivvèènncciiaa  ddeellss  sseeuuss
ppaarreess  ii  ggeerrmmaannss  ii  ppeennssaavveenn  qquuee  eellllss  eessttaarriieenn  mmoolltt  ttrriissttooss  ppeerr  hhaavveerr  ppeerrdduutt  uunn  ffiillll  ii  uunn  ggeerrmmàà,,
eennccaarraa  qquuee  ttaammbbéé  hhii  hhaavviiaa  qquuii  ooppiinnaavvaa  qquuee  aaqquueesstt  nneenn  eerraa  uunn  pprroobblleemmaa,,  uunnaa  ccààrrrreeggaa  ppeerr  llaa
ffaammíílliiaa,,  jjaa  qquuee  mmaaii  ppooddrriiaa  aarrrriibbaarr  aa  vviiuurree  ssooll..  AAllgguunnss  ddeellss  aalluummnneess  hhaavviieenn  aannaatt  aa  ll’’eenntteerrrraammeenntt
ii  ddeeiieenn  qquuee  eerraa  mmoolltt  dduurr  vveeuurree  nnoommééss  uunnaa  ccaaiixxaa..  TTaammbbéé  aappaarreeiixx  llaa  pprreegguunnttaa::  OOnn  ééss??  HHii  hhaa  uunnaa
aallttrraa  vviiddaa  ddeesspprrééss  dd’’aaqquueessttaa??  QQuuii  hhii  hhaa  aallllàà??  QQuuèè  ffaann??

--  EEll  tteerrcceerr  ccaass  qquuee  eemm  vvaa  ppoossaarr  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  llaa  mmoorrtt  vvaa  sseerr  aa  rreell  ddee  llaa  mmoorrtt  ssoobbttaaddaa  ddee  llaa
ddiirreeccttoorraa  ddee  ll’’eessccoollaa..  VVaa  sseerr  mmoolltt  dduurr  hhaavveerr  ddee  nnoottiiffiiccaarr--hhoo  aa  ttoott  ll’’aalluummnnaatt..  LLeess  rreeaacccciioonnss  vvaann
sseerr  mmoolltt  ddiivveerrsseess  ii  eess  vvaann  ffeerr  pprreegguunntteess  ddee  ttoottaa  mmeennaa,,  sseeggoonnss  lleess  eeddaattss..
CCrreecc  qquuee  eell  mmééss  ddiiffíícciill  ééss  qquuee  eenntteenngguuiinn  qquuèè  vvooll  ddiirr  aaiixxòò  ddee  ““nnoo  ttoorrnnaarr  aa  vveeuurree  aa  aallggúú  mmaaii
mmééss””..  NNoommééss  ppooddeemm  ssoolliiddaarriittzzaarr--nnooss  aammbb  eell  ddoolloorr..

AA  lleess  eessccoolleess  nnoo  ss’’eennttrraa  eenn  aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa  ii  ccoomm  aa  mmeessttrraa  ppeennssoo  qquuee  sseemmpprree  qquuee  ppooddeemm  eell
ddeeffuuggiimm..  NNoo  hhee  ttrroobbaatt  rreeccuurrssooss  nnii  mmaatteerriiaall  ssoobbrree  aaqquueesstt  tteemmaa,,  ppeerròò  llaa  vveerriittaatt  ééss  qquuee  ttaammppoocc
ll’’hhee  bbuussccaatt..
SSii  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt  eess  ppaarrllééss  aa  lleess  eessccoolleess  ii  eellss  iinnssttiittuuttss,,  ppoottsseerr  ppooddrrííeemm  sseerr  mmééss  ssoolliiddaarriiss,,
ppeerròò  aa  llaa  vveeggaaddaa  vveeiigg  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióó  aammbb  eell  qquuee  ssoocciiaallmmeenntt  eennss  ttrroobbeemm::  aaddoolleesscceennttss  qquuee
tteenneenn  ggaanneess  ddee  mmoorriirr--ssee,,  nnoottíícciieess  eenn  eellss  mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ssoobbrree  llaa  vviioollèènncciiaa  ii  llaa  mmoorrtt
mmoolltt  aa  pprroopp  nnoossttrree..
PPeerr  aaccaabbaarr,,  ddiirr  qquuee  ppeerr  aa  mmii  ééss  uunn  tteemmaa  ppoocc  aassssiimmiillaatt  ppeell  mmeessttrreess  ii  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ppoocc
ttrreebbaallllaatt  ddee  ccaarraa  aallss  aalluummnneess..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  22

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  pprriivvaaddaa,,  aammbb  mmééss  ddee  2200  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii
eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eell  CCII..

PPeerrssoonnaallmmeenntt  ccrreecc  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ppeerrqquuèè  ééss  ppaarrtt
ddee  llaa  vviiddaa..  JJoo  ccrreecc  qquuee  ssii  eess  vviiuu  llaa  vviiddaa  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  aauuttèènnttiiccaa,,  ffeelliiçç  ii  pplleennaa,,  llaa  mmoorrtt  nnoo  ééss  ttaann
ttrraauummààttiiccaa  ii  ss’’aacccceeppttaa  mmiilllloorr..  PPeerr  ttaanntt,,  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddee  llaa  mmoorrtt,,  sseennssee  mmoorrbboossiittaatt  ii
aammbb  nnaattuurraalliittaatt  eellss  ppoott  sseerr  mmoolltt  úúttiill..  AAmmbb  eellss  aalluummnneess  ppeettiittss,,  ssii  nnoo  eennss  hhii  ttrroobbééssssiimm  vviivviinntt--hhoo,,
eenn  ppaarrllaarriiaa  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  iimmppllíícciittaa,,  rreellaacciioonnaanntt--hhoo  aammbb  aallttrreess  tteemmeess  ii  sseennssee  eelluuddiirr--lloo  mmaaii..  AAmmbb
eellss  mmééss  ggrraannss  ssee’’nn  ppooddrriiaa  ffeerr  mmoottiiuu  ddee  ddeebbaatt  ii  rreefflleexxiióó..

EEnn  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt,,  sseegguurr  qquuee  eellss  vvaalloorrss  qquuee  ddeessiittggeemm  ppeell  ttrreebbaallll  ccooll··lleeccttiiuu  ii  ccooooppeerraattiiuu
aappaarreeiixxeerriieenn  rrààppiiddaammeenntt::  ddeessiigg  dd’’eessccoollttaarr,,  ppaarrttiicciippaarr,,  rreessppeeccttee  ppeerr  ll’’ooppiinniióó  ddee  ll’’aallttrree,,  sseennttiimmeenntt
ddee  ppeerrttiinneennççaa  aall  ggrruupp,,  ggaanneess  ddee  rreefflleexxiioonnaarr......  eellss  tteemmeess  sseerriioossooss  aaffaavvoorreeiixxeenn  llaa  mmaadduurraacciióó  ddee
lleess  ccrriiaattuurreess..  AAqquueesstt  sseerriiaa  uunn  tteemmaa  eenn  eell  qquuaall  eess  ppoossaarriiaa  aa  ddeebbaatt  qqüüeessttiioonnss  ccoomm::  llaa  ppoorr,,  llaa
ppeerrmmaanneennççaa,,  llaa  ccaadduucciittaatt,,  eell  sseennttiitt  ddee  llaa  vviiddaa,,  eell  qquuèè  ss’’eessttiimmaa,,  ll’’aammoorr,,  eell  ppeerr  qquuèè  ddee  lleess
ccoosseess......ttoott  uunn  sseegguuiitt  ddee  tteemmeess  qquuee  aallss  aalluummnneess  iinntteerreessssaa  mmoollttííssssiimm,,  eenn  eellss  qquuaallss  eess  mmaanniiffeesstteenn
mmoolltt  mmééss  mmaadduurrss  ddeell  qquuee  nnoossaallttrreess  eellss  eennsseennyyaannttss,,  ppooddeemm  ccrreeuurree..  TTeemmeess  qquuee,,  mmoolltteess  vveeggaaddeess
eellss  mmaatteeiixxooss  aadduullttss,,  eedduuccaaddoorrss  oo  nnoo,,  ppeell  ffeett  ddee  nnoo  tteenniirr--llooss  ccllaarrss,,  eellss  ssuuffooqquueemm  rrààppiiddaammeenntt..

EEll  ccuurrss  ppaassssaatt  vvààrreemm  vviiuurree  llaa  mmaallaallttiiaa  ii  llaa  mmoorrtt  ddeell  ppaarree  dd’’uunnaa  nneennaa  ddee  77  aannyyss..  MM’’hhoo  vvaaiigg
ppaassssaarr  mmoolltt  mmaallaammeenntt  aabbaannss  ddee  llaa  mmoorrtt,,  qquuaann  eell  ppaarree  eessttaavvaa  mmoolltt  mmaallaalltt..  TTeenniiaa  llaa  iimmpprreessssiióó
qquuee  jjoo  nnoo  eessttaarriiaa  aa  ll’’aallççaaddaa  ddee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  qquuee  nnoo  ppooddrriiaa  aajjuuddaarr  aa  llaa  ccrriiaattuurraa  eenn  eell
mmoommeenntt  ddeell  ddeesseennllllaaçç,,  qquuee  llaa  ssiittuuaacciióó  eemm  ssoobbrreeppaassssaarriiaa  ii  eess  ddeessbboorrddaarriiaa  sseennssee  ccoonnttrrooll..  AA
ll’’hhoorraa  ddee  llaa  vveerriittaatt,,  vvaaiigg  pprreegguunnttaarr  aa  llaa  nneennaa  ssii  hhoo  vvoolliiaa  eexxpplliiccaarr  aallss  ccoommppaannyyss  ii  eemm  vvaa  ddiirr  qquuee
nnoo,,  ppeerròò  aa  ll’’hhoorraa  ddee  ll’’aassssaammbblleeaa  hhoo  vvaa  vvoolleerr  ddiirr  ii  vvaa  aannaarr  mmoolltt  bbéé..  DDee  ttoottaa  mmaanneerraa,,  aabbaannss  qquuee
ll’’aalluummnnaa  iimmpplliiccaaddaa  vviinngguuééss  aa  ccllaassssee  nn’’hhaavviieemm  ppaarrllaatt  aammbb  llaa  rreessttaa  ddee  nneennss  ii  nneenneess  ii  vvaa  sseerr  mmoolltt
iinntteerreessssaanntt  ii  eennttrraannyyaabbllee,,  ttaanntt  ppeerr  ttoott  qquuee  vvaa  aannaarr  ddiieenntt  ccoomm  ppeerr  ll’’eessttiimmaa  qquuee  vvaann  mmaanniiffeessttaarr
eennttrree  eellllss..  AA  ttoottss  eellss  vvaa  mmoottiivvaarr  mmoollttííssssiimm  eell  tteemmaa,,  vvoolliieenn  eexxpplliiccaarr  lleess  sseevveess  vviivvèènncciieess  ii  llaa
mmaajjoorriiaa  vvaann  ppaarrttiicciippaarr..  VVaann  aappaarrèèiixxeerr  tteemmeess  ddiiffíícciillss  ppeerr  aa  mmii::  DDeeuu,,  eell  cceell,,  eell  ppeeccaatt,,  ll’’iinnffeerrnn......
AAllttrreess  vvaarreenn  sseerr  mmoolltt  bboonniiccss,,  ppeerr  eexxeemmppllee::  qquuèè  ffaarriieenn  qquuaann  aaqquueellllaa  ccoommppaannyyaa  ttoorrnnééss??  ii  qquuaann  eess
ppoossééss  aa  pplloorraarr??..  UUnnaa  ddee  lleess  ooppiinniioonnss  qquuee  mmééss  rreeccoorrddoo,,  ii  llaa  vvaa  ddoonnaarr  eell  mmééss  ttrraappeellllaa  ddee  ttoottss,,
ddeeiiaa  qquuee  qquuaann  ttoorrnnééss  llaa  sseevvaa  ccoommppaannyyaa  nnoo  hhaavviieenn  ddee  ffeerr  rreess  dd’’eessppeecciiaall,,  qquuee  nnoommééss  ll’’hhaavviieenn
dd’’oobbsseerrvvaarr  ii  eessttaarr  aa  pprroopp  ppeerr  ssii  eellllaa  eellss  nneecceessssiittaavvaa..

UUnnaa  ddee  lleess  eexxppeerriièènncciieess  ppeerrssoonnaallss  qquuee  hhee  vviissccuutt  ddaarrrreerraammeenntt  hhaa  eessttaatt  llaa  mmoorrtt  aa  ccaauussaa  dd’’uunn
ccàànncceerr  dd’’uunnaa  aammiicc  ddee  llaa  nnoossttrraa  ccoollllaa,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eessttiimmaavvaa  pprrooffuunnddaammeenntt  llaa  vviiddaa..  DDuurraanntt
llaa  mmaallaallttiiaa  eennss  vvaa  eennsseennyyaarr  aa  aapprreecciiaarr  eell  vvaalloorr  ddee  lleess  ppeettiitteess  ccoosseess,,  ddeellss  aammiiccss,,  aa  rreellaattiivviittzzaarr  eellss
pprroobblleemmeess,,  aa  vviiuurree  dd’’uunnaa  aallttrraa  ffoorrmmaa  llaa  vviiddaa..  TToott  ii  eessttaarr  ggrreeuummeenntt  mmaallaalltt,,  eerraa  eell  qquuee
mmaanniiffeessttaavvaa  mmééss  eenneerrggiiaa  ii  vviittaalliittaatt  ddee  ttoottss..  QQuuaann  ss’’aaccoossttaavvaa  eell  mmoommeenntt  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eellss  aammiiccss  ii
ffaammiilliiaarrss  eennss  vvaamm  aaccoommiiaaddaarr  dd’’eellll..  VVaa  sseerr  uunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  mmoolltt  dduurraa  ii  llaa  mmééss  ccoollppiiddoorraa  qquuee
hhaagguueemm  ppoogguutt  vviiuurree  mmaaii,,  ppeerròò  ttoottss  hheemm  ccooiinncciiddiitt  eenn  qquuee  eennss  hhaa  eennsseennyyaatt  aa  vviiuurree..
PPeerr  aaffrroonnttaarr  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  nnoo  vvaaiigg  ddeemmaannaarr  aajjuutt,,  ppeerròò  ppeerr  aallttrreess  mmoottiiuuss  aanntteerriioorrss  aa  aaqquueesstt
ffeett,,  hhee  nneecceessssiittaatt  tteerrààppiiaa  ppssiiccoollòòggiiccaa,,  qquuee  mm’’hhaa  aajjuuddaatt  mmoollttííssssiimm  aa  mmaadduurraarr  ii  aa  vviiuurree..  AAqquueesstt
ffeett  ll’’eexxppoossoo  ppeerrqquuèè,,  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ééss  mmoolltt  ddeelliiccaatt  ii  ddiiffíícciill  ii  ppoottsseerr  nnoo  sseemmpprree  eesstteemm
ccaappaacciittaattss  ppeerr  aaffrroonnttaarr--lloo..  PPeerr  aaqquueesstt  mmoottiiuu  nnoo  ffiigguurraa  eenn  eell  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu  ddeell  cceennttrreess..
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LL’’aavvaannttaattggee  mmééss  ggrraann  qquuee  ccoommppoorrttaarriiaa  ppaarrllaarr  ddeell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aa  ll’’eessccoollaa  ii  aallss  iinnssttiittuuttss  sseerriiaa
qquuee  eennss  oobblliiggaarriiaa  aa  ppaarrllaarr  ddeell  sseennttiitt  ii  ddeell  ccoomm  vviivviimm  llaa  vviiddaa,,  ddeell  vvaalloorr  ddee  lleess  ccoosseess,,  ddee  lleess
ppeerrssoonneess  ii  uunn  llllaarrgg  ii  eexxtteennss  eettcc..  SSii  aa  ll’’eessccoollaa  eess  ppaarrllééss  ddee  llaa  mmoorrtt,,  eellss  eennsseennyyaattss  eennss  hhaauurrííeemm  ddee
pprreeppaarraarr  ii  eellss  nneennss  eenn  ffaarriieenn  ppaarrllaarr  aa  lleess  ffaammíílliieess..  AAqquueesstt  ffeett  ppooddrriiaa  ffeerr  ccaannvviiaarr  eell  vviiuurree
dd’’eessqquueennaa  aa  llaa  mmoorrtt  qquuee  pprroobbaabblleemmeenntt  ttaammbbéé  vvooll  ddiirr  dd’’eessqquueennaa  aa  llaa  vviiddaa..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  33

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  1155  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn
eell  CCMM..

LLaa  mmoorrtt  ss’’hhaa  ddee  vviiuurree  ccoomm  aa  qquueellccoomm  nnaattuurraall..  PPeennssoo  qquuee  ééss  bboo  ppaarrllaarr--nnee,,  ppeerròò  sseemmpprree,,  aa  rreell
dd’’uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddee  mmoorrtt  ((aanniimmaallss,,  ppllaanntteess......))  oo  ssii  eellss  aalluummnneess  ssuuggggeerreeiixxeenn  eell  tteemmaa,,  jjaa  qquuee  ssii  nnoo
hhii  hhaa  uunn  iinntteerrèèss  pprreevvii  ppeerr  ppaarrtt  sseevvaa,,  ddee  ppoocc  sseerrvviirràà  ppaarrllaarr--nnee..

LLeess  aaccttiittuuddss  ii  eellss  vvaalloorrss  qquuee  ppooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  eenn  ppaarrllaarr--nnee  ppooddrriieenn  sseerr::  ssoolliiddaarriittaatt,,  eessttiimmaacciióó,,
llllààssttiimmaa,,  ccoommppaannyyeerriissmmee  ......  eennccaarraa  qquuee  ttaammbbéé  eess  ppoott  ddoonnaarr  uunnaa  rreeaacccciióó  ddee  rreebbuuiigg  ccaapp  aa  llaa
ppeerrssoonnaa  aaffeeccttaaddaa  ppeerr  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú..  FFoorraa  ccoomm  uunn  mmeeccaanniissmmee  ddee  ddeeffeennssaa  dd’’aallggúú  qquuee  tteemm
ttrraaccttaarr  eell  tteemmaa  ppeerr  llaa  pprròòppiiaa  ppoorr..

EEnn  uunnaa  ooccaassiióó  vvaaiigg  tteenniirr  uunn  aalluummnnee  aa  qquuii  aa  mmiigg  ccuurrss  ssee  llii  vvaa  mmoorriirr  llaa  mmaarree..  PPeerr  aajjuuddaarr--lloo,,  vvaaiigg
mmiirraarr  ddee  ddoonnaarr--llii  aaffeeccttee  ii  aatteennddrree  lleess  nneecceessssiittaatt  qquuee  aappaarreeiixxiieenn  eenn  eell  ddiiaa  aa  ddiiaa..  DDee  ttoottaa  mmaanneerraa
nnoo  sséé  ffiinnss  aa  qquuiinn  ppuunntt  eell  nneenn  eess  vvaa  sseennttiirr  aajjuuddaatt  ddeell  ttoott,,  jjaa  qquuee  ééss  uunnaa  ssiittuuaacciióó  mmoolltt  ddiiffíícciill
dd’’eennccaarraarr,,  jjaa  aammbb  eell  nneenn  iimmpplliiccaatt  ccoomm  aammbb  eellss  aallttrreess  aalluummnneess..

HHee  vviissccuutt  ddiivveerrsseess  eexxppeerriièènncciieess  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  mmoorrtt  ddee  ffaammiilliiaarrss  ii  aammiiccss,,  ppeerròò  aaqquueesstt  ééss
uunnaa  tteemmaa  ttaann  ppeerrssoonnaall,,  qquuee  nnoo  sséé  ssii  sseerrvveeiixx  dd’’aallgguunnaa  ccoossaa  ddaavvaanntt  ddeellss  aalluummnneess..  LLaa  ddiiffiiccuullttaatt
eessttàà  eenn  ssaabbeerr  ccoonnnneeccttaarr  aammbb  llaa  mmaanneerraa  ccoomm  ll’’aalluummnnee  vviiuu  ll’’eexxppeerriièènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt..  LLaa  mmeevvaa
ooppiinniióó  ééss  qquuee  llaa  mmiilllloorr  ““tteerrààppiiaa””  ééss  ppaarrllaarr--nnee  sseennssee  pprreetteennddrree  aarrrriibbaarr  aa  ccaapp  ccoonncclluussiióó,,  ppeerrqquuèè
ccaaddaa  uu  hhaa  ddee  ttrroobbaarr  llaa  sseevvaa..  NNoo  hhee  ttrroobbaatt  rreeccuurrssooss  ddiirreeccttaammeenntt  lllliiggaattss  aammbb  eell  tteemmaa  nnii  hhee  aassssiissttiitt
aa  ccaapp  ccuurrss  ddee  ffoorrmmaacciióó..  HHee  ffeett  sseerrvviirr  mmééss  aavviiaatt  rreeccuurrssooss  pprrooppiiss,,  iinntteerrnnss..  UUnnaa  ppèèrrdduuaa  ccaall  ssuupplliirr--
llaa  aammbb  aallgguunnaa  aallttrraa  ccoossaa::  nnoovveess  eexxppeerriièènncciieess,,  nnoovveess  iinnqquuiieettuuddss......

AA  ll’’eessccoollaa  nnoo  eess  ttéé  pprreesseenntt  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  nnoommééss  eess  ““vviiuu””  qquuaann  aappaarreeiixx  ddee  ccoopp  ii
aalleesshhoorreess  ccaall  aabboorrddaarr--llaa  dd’’uunnaa  ffoorrmmaa  uunnaa  mmiiccaa  ssoobbttaaddaa..  CCoomm  qquuee  eenn  ggeenneerraall  ccoossttaa  aassssuummiirr  llaa
pprròòppiiaa  mmoorrtt  ccoomm  uunn  ffeett  nnaattuurraall,,  ééss  llòòggiicc  qquuee  nnoo  ssiigguuii  ffààcciill  ppeell  eedduuccaaddoorrss  ddeesseennvvoolluuppaarr  uunn
pprrooggrraammaa  ppeerr  ttrreebbaallllaarr--hhoo  aammbb  eellss  aalluummnneess..  SSii  uunn  ddiiffíícciillmmeenntt  ssaapp  pprreeppaarraarr--ssee  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt
((llaa  pprròòppiiaa  ii  llaa  ddeellss  aallttrreess)),,  ééss  ggaaiirreebbéé  iimmppoossssiibbllee  qquuee  ppuugguuii  ttrraannssmmeettrree  aallss  aallttrreess  nnaattuurraalliittaatt,,
sseerreenniittaatt  ii  aacccceeppttaacciióó  ddee  llaa  mmoorrtt..
MMééss  qquuee  uunnaa  ffoorrmmaacciióó,,  ccrreecc  qquuee  hhii  hhaauurriiaa  dd’’hhaavveerr  uunnaa  pprreeddiissppoossiicciióó  ppeerr  ttrraaccttaarr  aaqquueesstt  tteemmaa,,
uunn  ttrreebbaallll  ddee  ccrreeiixxeemmeenntt  ppeerrssoonnaall  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  eedduuccaaddoorrss  ii  ddeesspprrééss,,  ssii  ddee  ccaass,,  ffoorrmmaacciióó  ddee  ccaarraa
aallss  aalluummnneess..
NNoo  ttiinncc  ccllaarreess  lleess  aavvaannttaattggeess  qquuee  ppooddrriiaa  tteenniirr  ppaarrllaarr  ddee  ttoott  aaiixxòò  aammbb  eellss  aalluummnneess,,  mmééss  qquuee  rreess
ppeerrqquuèè  ccaallddrriiaa  ffeerr--hhoo  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  ttaann  aaccuurraaddaa  qquuee  nnoo  sséé  ppaass  ssii  ééss  ppoossssiibbllee..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  44

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  1100  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn
eell  CCMM..    ÉÉss  eessppeecciiaalliissttaa  dd’’aannggllèèss..

LLaa  vviiddaa  ii  llaa  mmoorrtt  ssóónn  ffeettss  qquuee  mmaarrqquueenn  llaa  nnoossttrraa  ttrraajjeeccttòòrriiaa  vviittaall..  LLaa  ccoommuunniittaatt  eedduuccaattiivvaa
ss’’hhaauurriiaa  ddee  ppllaanntteejjaarr  aaqquueesstt  bbiinnoommii  vviiddaa--mmoorrtt..  AArraa  bbéé,,  ccaall    uunn  aauuttooccoonneeiixxeemmeenntt  ddeellss
pprrooffeessssiioonnaallss  ddee  ll’’eennsseennyyaammeenntt  ii  uunnaa  ffoorrmmaacciióó  pprrèèvviiaa  ddeellss  eedduuccaaddoorrss..  AA  llaa  mmoorrtt  ssee  llii  hhaa  ddee
ddoonnaarr  uunnaa  eennttiittaatt  ppoossiittiivvaa,,  ppeerrqquuèè  ééss  uunn  ffeett  vviittaall..  FFoorraa  iimmppoorrttaanntt  ssaabbeerr  aabboorrddaarr  aaqquueessttaa  mmeennaa
ddee  ssiittuuaacciioonnss  aammbb  ““nnaattuurraalliittaatt””,,  ccaallddrriiaa  aapprreennddrree  aa  ffeerr  eell  ddooll  eennrriiqquuiiddoorr,,  nnoo  ppaass  ttrraauummààttiicc..

EEnn  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt,,  hhii  hhaa  uunn  sseegguuiitt  dd’’aaccttiittuuddss  ii  vvaalloorrss  qquuee  eess  ppoossssiibbllee  qquuee  aappaarreegguuiinn..  ÉÉss  uunnaa
tteemmààttiiccaa  qquuee  vvooll  uunn  nniivveellll  dd’’aauuttooccoonneeiixxeemmeenntt  iimmppoorrttaanntt,,  iimmpplliiccaa  ppaarrllaarr  dd’’uunnaa  mmaatteeiixx..  EEss  ppoott
ppootteenncciiaarr  llaa  rreellaacciióó  iinnffaannttss  ii  aaddoolleesscceennttss  aammbb  eellss  aavviiss,,  ppeerr  eessttaabblliirr  uunnss  vviinncclleess  mmééss  ffoorrttss  ssii  eess  ttéé
pprreesseenntt  qquuee  hhii  hhaauurràà  uunn  ddiiaa  eenn  eellss  aavviiss  jjaa  nnoo  hhii  sseerraann  ((  ppeerr  lllleeii  ddee  vviiddaa  eess  mmoorriirraann  aabbaannss))..  PPeerr  llaa
mmeevvaa  ssiittuuaacciióó  ppeerrssoonnaall,,  ddeess  ddee  qquuee  ssóócc  mmaarree,,  aarraa  ffaa  ddooss  aannyyss,,  hhee  eessttaatt  ccaappaaçç  dd’’eenntteennddrree  mmiilllloorr
eell  sseennttiimmeenntt  ddee  ppèèrrdduuaa  qquuee  vviiuueenn  aallgguunneess  ddoonneess  eenn  ssiittuuaacciióó  ddee  gguueerrrraa,,  qquuaann  eellss  pprreenneenn  eellss  sseeuuss
ffiillllss  oo  bbéé  aaqquueessttss  mmoorreenn..  LL’’eemmppaattiiaa,,  eell  ssaabbeerr--ssee  ssiittuuaarr  aall  lllloocc  ddee  ll’’aallttrree,,  eess  ffaa  ppoossssiibbllee  eenn  ppaarrllaarr
ddee  llaa  mmoorrtt..

PPeerrssoonnaallmmeenntt,,  vvaaiigg  vviiuurree  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  ggeerrmmàà  qquuaann  eellll  tteenniiaa  1188  aannyyss  ii  jjoo  1166..  PPeerr  aa  mmii  vvaa
iimmpplliiccaarr  ““vviiuurree””  llaa  mmoorrtt,,  nnoo  ffeerr--llaa  eessqquuiivvaa..  ÉÉss  iimmppoorrttaanntt  aaccoommppaannyyaarr  aa  qquuii  vvaa  aa  mmoorriirr,,  ppaarrllaarr
ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  ssii  ééss  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  vvooll..  TTaammbbéé  ssóócc  ddee  ll’’ooppiinniióó  qquuee  rreeccrreeaarr  llaa  mmeemmòòrriiaa  ddeellss  qquuee
mmoorreenn  ii  eerreenn  aa  pprroopp  nnoossttrree  ééss  nneecceessssaarrii,,  nnoo  ttrraauummààttiicc..

NNoo  hhee  ttrroobbaatt  rreeccuurrssooss  nnii  mmaatteerriiaall  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  nnii  hhee  ffeett  ccaapp  ccuurrss..  CCrreecc  qquuee  ééss  nneecceessssaarrii  qquuee
eexxiissttiissssiinn  ii  eess  ddoonniinn  aa  ccoonnèèiixxeerr,,  ppeerr  ttaall  dd’’oommpplliirr  uunn  bbuuiitt  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióó  ddeell  ddoocceenntt..  EEll  tteemmaa
ss’’hhoo  vvaall,,  sseemmpprree  qquuee  ttiinngguueemm  ccllaarr  qquuee  ééss  uunnaa  rreeaalliittaatt  qquuee  nnoo  nnoommééss  iimmpplliiccaa  ll’’ààmmbbiitt  ffaammiilliiaarr,,
ssiinnóó  qquuee  ccoomm  aa  tteemmaa  rreeccuurrrreenntt  ccaall  aabboorrddaarr--lloo  aa  ll’’eessccoollaa,,  sseennssee  ppoossaarr--hhii  ddiissttàànncciiaa..  TTaarrdd  oo
dd’’hhoorraa  ttoottss  eennss  hhaauurreemm  dd’’eennccaarraarr  aa  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú  pprrooppeerr  ii//oo  aammbb  llaa  nnoossttrraa  pprròòppiiaa  mmoorrtt,,  ssoobbrree
llaa  qquuaall    nnoo  nn’’hheemm  rreefflleexxiioonnaatt,,  oo  bbeenn  ppooccaa  ccoossaa..  CCaall  ddoonnccss  ddiiffeerreenncciiaarr  ddooss  tteemmeess::
--  CCoomm  aaffrroonnttaarr  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú  pprrooppeerr..
--  CCoomm  pprreeppaarraarr--nnooss  ppeerr  aa  llaa  nnoossttrraa  pprròòppiiaa  mmoorrtt..

LLaa  mmeevvaa  eexxppeerriièènncciiaa  eemm  ddiiuu  qquuee  aa  lleess  eessccoolleess  nnoo  eess  ppaarrllaa  ddee  llaa  mmoorrtt,,  nnii  ddee  llaa  ppèèrrdduuaa  nnii  ddeell
ppaattiimmeenntt..  LLeess  rraaoonnss  ssóónn  ddiivveerrsseess::  
--  HHii  hhaa  qquuii  ppeennssaa  qquuee  ééss  uunnaa  tteemmààttiiccaa  qquuee  nnoo  ppeerrttooccaa  aa  ll’’ààmmbbiitt  ddoocceenntt..
--  HHii  hhaa  qquuii  ddeeffeennssaa  qquuee  ccaall  ddeeiixxaarr  aaqquueessttaa  qqüüeessttiióó  ppeerr  aa  llaa  ffaammíílliiaa..
--  HHii  hhaa  qquuii  vvoollddrriiaa,,  ppeerròò  nnoo  ssaapp  ccoomm  ffeerr--hhoo,,  bbààssiiccaammeenntt  ppeerrqquuèè  aa  nniivveellll  iinnddiivviidduuaall  eessttàà  ppoocc
mmaadduurraatt..
SSii  ssee’’nn  ppaarrllééss,,  eess  ppooddrriiaa  ttaannccaarr  eell  cceerrccllee  ddee  llaa  vviiddaa..  EEss  vviiuurriiaa  llaa  vviiddaa  ii  llaa  mmoorrtt  ccoomm  uunnaa  eennttiittaatt
úúnniiccaa  ii  sseegguurraammeenntt  vviiuurrííeemm  ii  mmoorriirrííeemm  ddee  ffoorrmmaa  ddiiffeerreenntt..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  55

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  pprriivvaaddaa,,  aammbb  99  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eell
CCMM..  ÉÉss  mmeessttrraa  dd’’eedduuccaacciióó  eessppeecciiaall..

PPeennssoo  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss  nneenn,,  ppeerròò  sseemmpprree  qquuee  eellllss  eenn  ttiinngguuiinn
ccuurriioossiittaatt,,  nnoo  ttrreeuurree  eell  tteemmaa  sseennssee  ccaapp  rraaóó..  AApprrooffiittaarr  llaa  sseevvaa  ccuurriioossiittaatt  ii  lleess  pprreegguunntteess  qquuee  ffaann..
DDee  ffeett,,  sseenntteenn  ppaarrllaarr  ccaaddaa  ddiiaa  ddee  gguueerrrreess,,  dd’’aatteennttaattss,,  ddee  ggeenntt  qquuee  mmaatteenn  ......  ii  ffiinnss  ii  ttoott,,  sseennssee
aannaarr  mmééss  lllluunnyy,,  vviiuueenn  llaa  mmoorrtt  ddee  ffoorrmmaa  mmééss  pprrooppeerraa,,  ccoomm  llaa  mmoorrtt  dd’’aanniimmaallss  ddee  ccoommppaannyyiiaa  qquuee
eellllss  eessttiimmeenn..

PPaarrttiinntt  ddee  ssiittuuaacciioonnss  rreeaallss,,  ddee  vviivvèènncciieess  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  ppooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  uunn  sseegguuiitt
ddee  vvaalloorrss  ccoomm  ll’’aammoorr  ppeerr  llaa  vviiddaa  ii  eell  sseeuu  ssiiggnniiffiiccaatt,,  llaa  bboonnddaatt,,  eell  rreessppeeccttee  ppeellss  aallttrreess  ii  ppeerr  uunn
mmaatteeiixx,,  llaa  ttoolleerràànncciiaa,,  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  ppaarrllaarr  ii  ccoommuunniiccaarr  eellss  dduubbtteess  ii  lleess  ppoorrss,,  llaa  rreefflleexxiióó  ,,......

AA  ll’’eessccoollaa,,  nnoo  mm’’hhee  ttrroobbaatt  mmaaii  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióó  rreellaacciioonnaaddaa  aammbb  llaa  mmoorrtt,,  vvuullll  ddiirr  qquuee  nnoo  hhii  hhaa
hhaagguutt  ccaapp  ffaammiilliiaarr  ddiirreeccttaa  oo  nneenn  ccoonneegguutt  qquuee  hhaaggii  mmoorrtt..  EEnn  aaqquueessttss  mmoommeennttss  aa  ll’’eessccoollaa  tteenniimm
aallgguunnss  nneennss  qquuee  tteenneenn  mmaallaallttiieess  ddeeggeenneerraattiivveess  ii  pprroobbaabblleemmeenntt  nnoo  aarrrriibbiinn  aa  llaa  mmaadduurreessaa..  ÉÉss  dduurr
vveeuurree  ccoomm  vvaann  ppeerrddeenntt  ccaappaacciittaattss  ccaaddaa  ddiiaa..    HHii  hhaa  aallgguunn  nneenn  qquuee  aabbaannss  ddee  NNaaddaall  ccaammiinnaa  ii
ddeesspprrééss  ddee  ffeesstteess  jjaa  nnoo  ppoott  ffeerr--hhoo..  AAiixxòò  eellss  aaffeeccttaa  mmoollttííssssiimm..  PPrriimmeerr  ffaann  uunnaa  nneeggaacciióó  ddeell
pprroobblleemmaa,,  ppeerròò  aa  llaa  vveeggaaddaa  ssoorrpprrèènn  llaa  sseevvaa  ccaappaacciittaatt  ddee  rreefflleexxiióó  ii  aaddaappttaacciióó  aa  llaa  rreeaalliittaatt  oo
ppoottsseerr  ééss  ll’’iinnssttiinntt  ddee  ssuuppeerrvviivvèènncciiaa..  EEllss  ccoommppaannyyss  pprreegguunntteenn  ppeerr  llaa  sseevvaa  ssiittuuaacciióó  ii  eellss  aajjuuddeenn..

CCoomm  aannèèccddoottaa,,  uunnaa  ddiiaa  vvaa  vveenniirr  eell  ffiillll  ddee  llaa    ppssiiccòòllooggaa  ddee  ll’’eessccoollaa,,  qquuee  ttéé  uunnss  55  aannyyss..  CCoomm  qquuee
eerraa  uunn  ddiiaa  ddee  ccaaddaa  ddiiaa,,  nnoo  eerraa  nnoorrmmaall  qquuee  nnoo  ffooss  aa  llaa  sseevvaa  eessccoollaa..  AAlleesshhoorreess  llii  vvaaiigg  pprreegguunnttaarr  ssii
eess  ttrroobbaavvaa  mmaallaammeenntt..    EEll  nneenn,,  ddee  ffoorrmmaa  nnaattuurraall,,  eemm  vvaa  ccoonntteessttaarr  qquuee  eess  ttrroobbaavvaa  bbéé,,  ppeerròò  qquuee
nnoo  hhaavviiaa  aannaatt  aa  ll’’eessccoollaa  ppeerrqquuèè  ssee  llii  hhaavviiaa  mmoorrtt  uunn  oocceellll  ii  eessttaavvaa  ttrriisstt..    DDeesspprrèèss  llaa  sseevvaa  mmaarree
eemm  aa  ccoommeennttaarr  qquuee  eerraa  eessttrraannyy  qquuee  eell  nneenn  mm’’hhoo  eexxpplliiqquueess,,  ppeerrqquuèè  eellllaa  hhaavviiaa  eevviittaatt  eell  tteemmaa  ppeerr
eessttaallvviiaarr--llii  uunn  ppoossssiibbllee  ttrraauummaa..  ÉÉss  uunnaa  ooppiinniióó  mmoolltt  ppeerrssoonnaall,,  ppeerròò  ccrreecc  qquuee  eellss  aadduullttss  aaccttuueemm
ddee  mmaanneerraa  mmoolltt  ffoorrççaaddaa,,  sseennssee  vvoolleerr  ffeemm  eell  ccoonnttrraarrii  ddeell  qquuee  sseerriiaa  mmééss  nnaattuurraall,,  ttrraassppaasssseemm  lleess
nnoossttrreess  aannggooiixxeess  ii  ppoorrss  ii  ffiinnss  ii  ttoott  ttrraauummeess  eevviittaanntt    ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt..  SSeegguurraammeenntt    qquuee  eell  nneenn
eessttaavvaa  ttrriisstt  ppeerr  llaa  mmoorrtt  ssoobbttaaddaa  ddeell  sseeuu  oocceellll,,  ppeerròò  nnoo  ccrreecc  qquuee  llaa  ssiittuuaacciióó  ffooss  ttrraauummààttiiccaa..  PPeerr
ccoonnttrraa,,  aaqquueellllaa  aaccttiittuudd  mmiisstteerriioossaa  ii  sseeccrreettiissttaa  ddee  llaa  mmaarree  nnoo  eemm  vvaa  sseemmbbllaarr  ggeennss  ssaannaa..

PPeerrssoonnaallmmeenntt  hhee  vviissccuutt  uunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  rreellaacciioonnaaddaa  aammbb  llaa  mmoorrtt..  QQuuaann  tteenniiaa  1100  aannyyss  eess  vvaa
mmoorríí  uunn  ggeerrmmàà  ddee  mmeessooss,,  rreeccoorrddoo  llaa  ssiittuuaacciióó  ccoomm  iirrrreeaall  ..  LLeess  mmeevveess  ggeerrmmaanneess  ii  jjoo  eerraamm  aa
ll’’eessccoollaa  ii  eennss  hhoo  vvaann  nnoottiiffiiccaarr  lleess  mmeessttrreess..    EEmm  vvaann  ttrreeuurree  ddee  llaa  ccllaassssee  ii    mm’’hhoo  vvaa  ddiirr  llaa  mmeessttrraa..
TTaammbbéé  eemm  vvaa  eexxpplliiccaarr  qquuee  mmééss  ttaarrdd  vviinnddrriieenn  eellss  mmeeuuss  ppaarreess  aa  bbuussccaarr--nnooss  ii  qquuee  ssii  nnoo  vvoolliiaa  nnoo
ttoorrnnééss  aa    eennttrraarr  aa  ccllaassssee  ii  qquuee  pplloorrééss..  AAll  ccoommeennççaammeenntt  nnoo  eerraa  ccoonnsscciieenntt  ddeell  qquuèè  ppaassssaavvaa,,    ppeerròò
eemm  sseennttiiaa  mmaallaammeenntt,,  nnoo  hhaavviiaa  ppaaïïtt  eell  qquuee  ssuucccceeïïaa..      
Els meus pares, amb bona voluntat, ens van portar a casa d’una tieta. De la mort del meu
germà no se’n va parlar gaire. Nosaltres tampoc van preguntar, per evitar que la mare plorés,
doncs va quedar molt afectada. En evitar el tema tens un sentiment d’abandonament, et
queden molts dubtes i t’imagines coses que no són, tens imatges fantasmagòriques creades
per la imaginació per no saber del cert què passa .

NNoo  hhee  ffeett  ccaapp  ccuurrss  ddee  ffoorrmmaacciióó  ppeerrqquuèè  nnoo  mm’’hhee  ttrroobbaatt  eenn  ccaapp  ssiittuuaacciióó  qquuee  mm’’hhaaggii  ffeett
rreefflleexxiioonnaarr  ii  bbuussccaarr  uunnaa  mmaanneerraa  aaddiieenntt  ddee  ttrraaccttaarr  eell  tteemmaa..  PPeennssoo  qquuee  ééss  úúttiill  eell  sseennttiitt  ccoommúú,,  llaa
llòòggiiccaa,,  eell  rreessppeeccttee  ii  llaa  ccoommpprreennssiióó  ccaapp  aallss  aallttrreess,,  ddaavvaanntt  dd’’uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddiiffíícciill  ccoomm  ééss  aaqquueessttaa..
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UUnn  aallttrree  mmoottiiuu  ppeerr  eell  qquuee  nnoo  hhee  ffeett  ccuurrssooss  dd’’aaqquueesstt  ttiippuuss,,  ééss  qquuee  ttiinncc  llaa  iimmpprreessssiióó  qquuee  ttrraacctteenn
eell  tteemmaa    ddeess  dd’’uunnaa  uunnaa  vveessssaanntt  mmoolltt  ppssiiccooaannaalliissttaa..

NNoo  sséé  ddee  ccaapp  eessccoollaa  qquuee  ccoonntteemmppllii  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  eell  sseeuu  PPrroojjeeccttee  EEdduuccaattiiuu..
PPoossssiibblleemmeenntt  ppeerrqquuèè  ééss  ddiiffíícciill  dd’’aabboorrddaarr,,  nnoo  ssaabbeemm  ccoomm  ccoommeennççaarr,,  qquuiinn  ééss  eell  mmoommeenntt  mmééss
aaddiieenntt  ppeerr  iinnttrroodduuiirr--lloo,,  aa  qquuii  ddeemmaannaarr--llii  qquuee  hhoo  ffaaccii  ii  nnoo  tteenniimm  ccllaarr  aa  qquuii  iimmpplliiccaa  ((aalluummnneess,,
ppaarreess,,  pprrooffeessssoorraatt......)),,  ssii  nnoommééss  hhaa  ddee  sseerr  uunn  tteemmaa  ddee  ssuuppoorrtt  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddeess  ssiittuuaacciioonnss  oo  bbéé
tteenniirr--lloo  pprreesseenntt  iinnddeeppeennddeennttmmeenntt  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó..
TToott  ii  qquuee  llaa  mmoorrtt  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddee  llaa  nnoossttrraa  rreeaalliittaatt  qquuoottiiaannaa,,  aa  ll’’eessccoollaa  aaccoossttuummeemm  aa  ffeerr  rraaoonnaarr  ii
rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  tteemmeess  ccoomm  llaa  ttoolleerràànncciiaa,,  eell  rreessppeeccttee......  ii  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt  nnoo  ddeeiixxaa  dd’’éésssseerr
iigguuaall  oo  mmééss  iimmppoorrttaanntt,,  jjaa  qquuee  sseegguurr  qquuee  eenn  aallgguunn  mmoommeenntt  ddee  llaa  sseevvaa  vviiddaa  ttiinnddrràà  rreeppeerrccuussssiióó  eenn
llaa  sseevvaa  ppeerrssoonnaa..  EEll  nnoo  ppaarrllaarr--nnee  aalliimmeennttaa  ffaallsseess  iiddeeeess,,  aauuggmmeennttaa  eell    cclliimmaa  ddee  mmiisstteerrii  qquuee
ll’’eennvvoollttaa  ii  ccrreeaa  ffaannttaassmmeess  ii  ppoorrss..  NNoo  ssee’’nn  ppaarrllaa  aammbb  llaa  iinntteenncciióó  dd’’eevviittaarr  ““eell  ddoolloorr””,,  ““eell
ttrraauummaa””,,  oo    ttaammbbéé  eess  jjuussttiiffiiccaa  aaqquueessttaa  aaccttiittuudd  ddiieenntt  qquuee  eellss  nneennss  nnoo  hhoo  eenntteennddrraann..  AAqquueessttss
sseennttiimmeennttss  ssóónn  eellss  nnoossttrreess,,  ppeerròò  eell  qquuee  ééss  sseegguurr  qquuee  nnoo  eenntteenneenn  ssóónn  lleess  ccoosseess  qquuee  nnoo
ss’’eexxpplliiqquueenn..
SSii  aa  ll’’eessccoollaa  ssee’’nn  ppaarrllééss  aammbb  nnaattuurraalliittaatt  ii  ddeelliiccaaddeessaa  ppoottsseerr  eess  ppooddrriiaa  ssuuppeerraarr  uunn  ddeellss  tteemmeess
ttaabbúúss  ddee  llaa  nnoossttrraa  ssoocciieettaatt..  SSii  ssee’’nn  ppaarrllééss,,  ppoottsseerr  hhii  hhaauurriiaa  uunnaa  oobbeerrttuurraa  eemmoocciioonnaall  qquuee  aajjuuddaarriiaa
aallss  nneennss  ii  aa  lleess  ffaammíílliieess  eenn  mmoommeennttss  ppuunnttuuaallss  ii    ccllaauuss  ddee  llaa    vviiddaa..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  66

MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  88  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  eell
CCSS..

PPeennssaarr  ii  ppaarrllaarr  ssoobbrree  llaa  mmoorrtt  ééss  uunn  tteemmaa  qquuee  eemm  ccoossttaa  ssoobbrreettoott  qquuaann  eess  ttrraaccttaa  ddee  ffeerr--hhoo  aammbb  llaa
mmaaiinnaaddaa..  TToott  ii  aammbb  aaiixxòò  ccrreecc  qquuee  hheemm  dd’’eessttaarr  pprreeppaarraattss  ppeerr  aa  aaffrroonnttaarr--llaa  jjaa  qquuee  eess  ttrraaccttaa  dd’’uunn
tteemmaa  qquuee,,  ppeerr  ddeessggrrààcciiaa,,  eennss  ppoott  ssoorrggiirr  eenn  qquuaallsseevvooll  mmoommeenntt..  CCrreecc  qquuee  eellss  nneennss  ssóónn  mmoolltt  mmééss
nnaattuurraallss  qquuee  eellss  aadduullttss  ii  eess  ppllaanntteeggeenn  cceerrttss  tteemmeess  aammbb  mmoollttss  mmeennyyss  ttaabbúúss  ii  ppoorrss  qquuee  nnoossaallttrreess..
TToott  ii  aammbb  aaiixxòò  hheemm  ddee  ddoonnaarr--llooss  eessttrraattèèggiieess  ppeerr  aa  aaffrroonnttaarr  aaqquueesstt  tteemmaa  ii  aaiixxòò  nnoo  hhoo  ffaarreemm  ssii
ll’’aammaagguueemm  oo  ll’’eevviitteemm..  AAiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  qquuee  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa  jjaa  eessttiigguuii  ttoott  ssooll..lluucciioonnaatt  jjaa  qquuee,,
mmaallggrraatt  ttoott,,  llaa  mmoorrtt  sseemmpprree  ffaa  mmaall  ii  eennccaarraa  nnoo  eesstteemm,,  ii  dduubbttoo  qquuee  mmaaii  eessttiigguueemm,,  pprreeppaarraattss  ppeerr  aa
aaffrroonnttaarr--llaa  ttaanntt  ssii  eennss  mmeennttaalliittzzeemm  ccoomm  ssii  nnoo..  

FFaa  ppoocc  tteemmppss  vvaaiigg  tteenniirr  ccoomm  aalluummnneess  uunneess  bbeessssoonneess  aalleemmaannyyeess  ddee  44  aannyyss,,  eell  ppaarree  ddee  lleess  qquuaallss
eess  vvaa  ssuuiicciiddaarr..    NNoossaallttrreess,,  ccoomm  aa  mmeessttrreess  nnoo  vvààrreemm  ssaabbeerr  ccoomm  rreeaacccciioonnaarr  ddaavvaanntt  dd’’aaqquueesstt  ffeett  ii
nnoo  vvààrreemm  aaffrroonnttaarr  llaa  qqüüeessttiióó  aammbb  vvaalleennttiiaa  oo  sseennssee  ttaabbúúss,,  aammbb  eellss  aallttrreess  nneennss,,  qquuee  ppeell  ffeett  ddee  sseerr
eenn  uunn  ppoobbllee,,  jjaa  eenn  ppaarrllaavveenn  oobbeerrttaammeenntt..  SSeennzziillllaammeenntt  nnoo  vvààrreemm  ffeerr  rreess  nnii  ttaann  ssoollss  ccoommuunniiccaarr--
hhoo..  LLeess  nneenneess  qquuaann  vvaann  ttoorrnnaarr  aa  ll’’eessccoollaa  eennss  vvaann  ddoonnaarr  uunnaa  lllliiççóó..  BBéé,,  ttaanntt  eelllleess  ccoomm  llaa  sseevvaa
mmaarree,,  jjaa  qquuee  ddiinnss  ddeell  sseeuu  ddoolloorr  vvaa  ssaabbeerr  eexxpplliiccaarr  aa  lleess  sseevveess  ffiilllleess  qquuèè  hhaavviiaa  ppaassssaatt  ii  ccoomm  hhoo
hhaavviieenn  ddee  ppoorrttaarr..  QQuuaann  lleess  nneenneess  ttrreebbaallllaavveenn  oo  jjuuggaavveenn,,  ssoovviinntt  eexxpplliiccaavveenn  aa  uunn  oo  aallttrree
ccoommppaannyy  qquuee  eell  sseeuu  ppaarree  nnoo  hhii  eerraa  ppeerrqquuèè  eell  sseeuu  ccoorr  jjaa  nnoo  vvoolliiaa  ttrreebbaallllaarr  mmééss  ii  ss’’hhaavviiaa  mmoorrtt..
EElllleess  hhoo  eexxpplliiccaavveenn  aammbb  nnaattuurraalliittaatt  ii  eellss  aallttrreess  nneennss  hhoo  pprreenniieenn  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa..  FFiinnss  ii  ttoott
eennttrree  aallgguunnss  ss’’oobbrriiaa  uunn  ddiiààlleegg  ii  ttoottss  tteenniieenn  aallgguunn  ppaarreenntt  oo  aanniimmaall--aammiicc  ddeell  qquuee  eexxpplliiccaarr  aaqquueessttaa
eexxppeerriièènncciiaa..

LL’’aannyy  ppaassssaatt,,  ll’’ààvviiaa  dd’’uunn  nneenn  ddee  PP--55  ttaammbbéé  vvaa  mmoorriirr  ddee  ssoobbttee..  AAqquueesstt  ééss  uunn  nneenn  mmoolltt  ttaannccaatt;;
dd’’aaqquueellllss  qquuee  mmaaii  nnoo  ssaappss  qquuèè  ppeennssaa..  EEmm  vvaa  ssoorrpprreennddrree  ii  aalleeggrraarr  ccoomm,,  ppeerr  aalllleeuuggeerriirr  llaa  sseevvaa
ppeennaa  vvaa  bbuussccaarr  eellss  sseeuuss  pprrooppiiss  rreeccuurrssooss  eenn  ll’’aammiissttaatt..  VVaaiigg  eessttaarr  ffoorrççaa  eessttoonnaa  oobbsseerrvvaanntt  ccoomm
ppaarrllaavvaa  aammbb  eell  sseeuu  mmiilllloorr  aammiicc  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  aammbb  vvaalleennttiiaa..  LL’’aammiicc,,  ttaammbbéé  ddee  55  aannyyss,,  tteenniiaa
ppooccaa  ccoossaa  aa  ddiirr,,  ppeerròò  eessccoollttaavvaa..  DDeesspprrééss  ddeell  ppaattii,,  eell  nneenn  sseemmbbllaavvaa  nnoouu,,  eessttaavvaa  ttrraannqquuiill..

CCrreecc,,  ppeerròò,,  qquuee  eell  mmoommeenntt  mmééss  dduurr  vvaa  sseerr  qquuaann  llaa  LLaauurraa,,  llaa  mmeevvaa  ffiillllaa,,  aammbb  44  aannyyss,,  vvaa
ccoommeennççaarr  aa  rreemmeennaarr  aaqquueesstt  tteemmaa..  EEllllaa  ééss  uunnaa  nneennaa  qquuee  eess  qqüüeessttiioonnaa  mmoolltt  lleess  ccoosseess  ii  qquuee  mmaaii
nnoo  ddeeiixxaa  uunn  tteemmaa  aa  mmiittggeess,,  ssii  nnoo  ss’’hhaa  aaccaabbaatt  ddee  ccoonnvvèènncceerr..  UUnn  ddiiaa  eenn  vveeuurree  uunnaa  eessttààttuuaa  dd’’eenn
DDaallíí,,  vvaa  pprreegguunnttaarr  oonn  eerraa  ii  nnoossaallttrreess  vvààrreemm  eexxpplliiccaarr  qquuee  ss’’hhaavviiaa  mmoorrtt..  LLllaavvoorrss  vvaa  ccoommeennççaarr  aa
pprreegguunnttaarr  oonn  eerreenn  eellss  qquuee  eess  mmoorriieenn..  NNoossaallttrreess  llii  vvaarreemm  ddiirr  qquuee  ((ccaaddaassccúú  uuttiilliittzzaa  eellss  sseeuuss
rreeccuurrssooss  eenn  eellss  mmoommeennttss  ddee    nneecceessssiittaatt))  ss’’hhaavviiaa  ccoonnvveerrttiitt  eenn  uunnaa  eessttrreellllaa  ii  qquuee  vviiggiillaavvaa  ddeess  ddeell
cceell..  SSoovviinntt  rreessoorrggiiaa  eell  tteemmaa  ffiinnss  qquuee  uunn  ddiiaa  vvaa  pprreegguunnttaarr  eell  ppeerrqquuèè  ss’’hhaavviiaa  mmoorrtt..  LLllaavvoorrss  llii
vvààrreemm  ddiirr  qquuee  ppeerrqquuèè  eerraa  vveelllleett..  PPoocc  ddeesspprrééss  eess  vvaa  aannaarr  aaddoonnaanntt  ddee  qquuee  aaiixxòò  ddee  sseerr  vveelllleett  nnoo
eerraa  uunnaa  qquuaalliittaatt  aammbb  llaa  qquuee  eess  nneeiixxiiaa  ssiinnóó  qquuee  llaa  ggeenntt  aassssoolliiaa  aaqquueesstt  eessttaatt  ii  vvaa  sseerr  llllaavvoorrss  qquuaann
eemm  vvaa  pprreegguunnttaarr  pprriimmeerr  ppeerr  llaa  mmeevvaa  mmoorrtt  ii  ddeesspprrééss  ppeerr  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt..  QQuuiinnaa  ccaarraa  ppoosseess
qquuaann  uunn  ffiillll  eett  pprreegguunnttaa  ppeerr  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt??  LLaa  vveerriittaatt  ééss  qquuee  nnoo  vvaaiigg  ssaabbeerr  qquuèè  ddiirr..  PPeerr  aa
aaiixxòò  nnoo  ss’’eessttàà  ggoottaa  pprreeppaarraatt..  SSii  nnoo  ééss  ffààcciill  aammbb  eellss  tteeuuss  aalluummnneess,,  mmeennyyss  eennccaarraa  aammbb  eell  tteeuu
pprrooppii  ffiillll..

EEnn  aallgguunnss  lllliibbrreess  oo  rreevviisstteess  hhee  lllleeggiitt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  qquuee  ss’’hhaa  dd’’aaffrroonnttaarr  llaa  mmoorrtt  aammbb  vvaalleennttiiaa  ii
sseennssee  ttaabbúúss..  PPooddeemm  eexxpplliiccaarr  aallss  nnoossttrreess  ffiillllss  qquuee  aaqquueessttaa  oo  aaqquueellllaa  ppeerrssoonnaa  ss’’hhaa  mmoorrtt  ppeerrqquuèè
eessttaavvaa  mmaallaalltt//aa  ii  ppooddeemm  eexxpplliiccaarr  qquuee  nnoossaallttrreess  mmaatteeiixxooss  mmoorriirreemm  aallgguunn  ddiiaa..  PPeerròò  ii  qquuaann  eett
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ddeemmaanneenn  qquuèè  ppaassssaarràà  oo  ssii  eett  ddiiuueenn  jjoo  vvuullll  eessttaarr  aammbb  ttuu  qquuaann  eemm  mmoorrii??  CCoomm  ppooddeemm  eexxpplliiccaarr  ttoott
aaiixxòò  aallss  nnoossttrreess  ffiillllss  oo  aalluummnneess  ssii  nnii  nnoossaallttrreess  mmaatteeiixxooss  ppooddeemm  aaffiirrmmaarr  rreess  aammbb  cceerrtteessaa??  CCaapp
lllliibbrree  eexxpplliiccaa  ccoomm  aaffrroonnttaarr  ddeetteerrmmiinnaaddeess  pprreegguunntteess  ddeellss  nnoossttrreess  iinnffaannttss..  TTootthhoomm  hhoo  ssaapp  qquuee
hheemm  ddee  ppaarrllaarr  aammbb  eellllss  oobbeerrttaammeenntt  ii  sseennssee  ttaabbúúss  ppeerròò  ccaall  mmoollttaa  ppssiiccoollooggiiaa  ppeerr  aa  ccoonntteessttaarr
cceerrtteess  pprreegguunntteess  sseennssee  ccrreeaarr  ppoorrss..

LL’’eessccoollaa,,  ppeerr  ddeessccoommppttaatt,,  nnoo  eessttàà  pprreeppaarraaddaa  ppeerr  aa  aaffrroonnttaarr  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt  aammbb  eellss
aalluummnneess..  SSíí,,  aa  lleess  mmééss  oobbeerrtteess,,  ssee’’nn  ppaarrllaa..  SS’’eenn  ppaarrllaa  aammbb  eell  nneenn  iimmpplliiccaatt  ii  aammbb  eellss  sseeuuss
ccoommppaannyyss  ppeerr  sseeppaarraatt..  PPeerròò  ccrreecc  qquuee  nnoo  ffeemm  pprroouu  ppeerr  qquuèè  nnoo  ssaabbeemm  qquuèè  mmééss  ffeerr..  EEnn  eell  mmóónn
eedduuccaattiiuu  eenn  eell  qquuee  eemm  ttrroobboo  eennccaarraa  hhii  hhaa  mmoollttss  ttaabbúúss  ssoobbrree  aaqquueesstt  tteemmaa..  AAccttuuaallmmeenntt,,  eessttiicc
ttrreebbaallllaanntt  aammbb  ll’’aajjuutt  ddee  ll’’EEAAPP  eenn  eell  ccaass  dd’’uunnaa  nneennaa  ddee  55  aannyyss  qquuee  ll’’aannyy  ppaassssaatt  vvaa  ppeerrddrree  llaa
mmaarree..  EEll  ppaarree  ii  eellllaa  hhaann  ccaannvviiaatt  ddee  ccaassaa  aaqquueesstt  ccuurrss  ii  llaa  nneennaa  mmoossttrraa  uunnaa  aaggrreessssiivviittaatt
iinnccoonnttrroollaaddaa  vveerrss  aa  ttoott  aallllòò  qquuee  llii  rreeccoorrddaa  aa  llaa  mmaarree::  ccoommppaannyyss  mmééss  ppeettiittss  qquuee  pplloorreenn  ddeemmaannaanntt
llaa  mmaarree,,  mmoossttrreess  dd’’aaffeeccttee  ddeellss  ppaarreennttss  ddee  llaa  mmaarree,,……  EEll  ppaarree  ppeerròò,,  nnoo  sseemmbbllaa  ggaaiirree  ddiissppoossaatt  aa
ccooll..llaabboorraarr..  EEllll  ii  llaa  sseevvaa  ffaammíílliiaa  vviiuueenn  eenn  uunn  mmaass  dd’’aaqquueellllss  ddeellss  qquuee  jjaa  nn’’oobbtteenneenn  eell  nneecceessssaarrii  ii
nnoo  tteenneenn  mmaassssaa  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  mmóónn  eexxtteerriioorr..  PPrrooppeerraammeenntt,,  hhee  ddee  ppaarrllaarr  aammbb  eell  ppaarree  ppeerr  vveeuurree
ccoomm,,  eenn  eell  sseeuu  ddiiaa  ii  aaccttuuaallmmeenntt,,  eess  vvaa  ppoorrttaarr  ii  eess  ppoorrttaa  aaqquueesstt  tteemmaa  aammbb  llaa  nneennaa::  ccoomm  ssee  llii  vvaa
eexxpplliiccaarr,,  ccoomm  vvaa  rreeaacccciioonnaarr,,  ssii  ssee’’nn  ppaarrllaa  oo  nnoo  ddee  llaa  mmaarree,,  ssii  hhii  hhaa  ccoonnttaaccttee  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa
mmaatteerrnnaa,,……  EEmm  ffaa  ll’’eeffeeccttee,,  qquuee  ss’’hhaa  aannuull..llaatt  uunnaa  mmiiccaa  eell  rreeccoorrdd  ddee  llaa  mmaarree..  LLaa  sseevvaa  mmoorrtt  vvaa  sseerr
mmoolltt  dduurraa  ((qquuiinnaa  nnoo  hhoo  ééss??))  ddeesspprrééss  dd’’uunnaa  llllaarrggaa  mmaallaallttiiaa,,  qquuee  llii  vvaa  eennrraarriirr  eell  ccaarrààcctteerr  ii  eell  sseeuu
ccoommppoorrttaammeenntt  vveerrss  eell  mmaarriitt..  SSeeggoonnss  ddiiuu  uunnaa  ppaarreennttaa  dd’’eellll,,  eell  mmaarriitt  eess  vvaa  sseennttiirr  aalllleeuuggeerriitt  aammbb
aaqquueessttaa  mmoorrtt..

EEll  ssaabbeerr  ffeerr  ddiinnss  ddeell  mmóónn  ddee  llaa  ddooccèènncciiaa,,  ccoomm  eenn  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  mmóónnss,,  eess  vvaa  aassssoolliinntt  aammbb  llaa
pprrààccttiiccaa  ddiiààrriiaa..  EEssttaarriiaa  bbéé  ppooddeerr  ppaarrllaarr  dd’’aaqquueesstt  tteemmaa  ppeerr,,  ssii  mmééss  nnoo  dduurraanntt  uunn  ddiiaa,,  oobblliiggaarr--nnooss
aa  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  qquuee  tteenniimm  ii  aajjuuddaarr--nnooss  aa  cceerrccaarr  eessttrraattèèggiieess  ppeerr  eell  qquuee  eennss  ppoogguueemm  ttrroobbaarr..
RReeccoorrddoo  qquuaann  aannaavvaa  aa  ll’’iinnssttiittuutt  qquuee  eellss  mmoommeennttss  eenn  eellss  qquuee  lleess  aauulleess  eessttaavveenn  mmééss  eenn  ssiilleennccii
eerraa  qquuaann  eess  ppaarrllaavvaa  ddee  tteemmeess  dd’’aaqquueesstt  eessttiill..  SSóónn  tteemmeess  dd’’iinntteerrèèss  ggeenneerraall..  CCaall  ddoonnccss  ffeerr--nnee
sseessssssiioonnss  aammbb  ppeerrssoonneess  eessppeecciiaalliittzzaaddeess..  PPeerr  ddeessccoommppttaatt  qquuee,,  aammbb  eell  qquuee  mm’’hhee  ttrroobbaatt  ffiinnss  aarraa,,
ssii  aarrrriibbééss  aa  lleess  mmeevveess  mmaannss  ll’’aannuunnccii  dd’’uunn  ccuurrss  oo  ttrroobbaaddaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmoorrtt
mm’’iinntteerreessssaarriiaa  mmoolltt..
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MMeessttrraa  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  1155  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn
eell  CCSS..

PPeennssoo  qquuee  ééss  iimmppoorrttaanntt  ppaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppeerrqquuèè  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa  qquuee
iinntteenntteemm  eennsseennyyaarr  aallss  nnoossttrreess  aalluummnneess  eellss  vvaalloorrss  ddee::  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddee  llaa  vviiddaa  ((jjaa  ssiigguuii  llaa
pprròòppiiaa,,  llaa  ddeellss  aallttrreess  oo  llaa  ddee  llaa  nnaattuurraa)),,  eellss  rreessppeeccttee  ppeerr  lleess  ddiiffeerreennttss  aaccttiittuuddss  ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  eell
ssaabbeerr  ssoobbrreeppoossaarr--ssee  aa  llaa  ffrruussttrraacciióó......  nnoo  ppooddeemm  oobblliiddaarr  qquuee  eell  cciiccllee  ddee  llaa  vviiddaa  ttéé  uunn  pprriinncciippii  ii
uunn  ffiinnaall..  AAqquueesstt  ffiinnaall  ppoott  sseerr  nnaattuurraall  oo  nnoo  ii  aaffrroonnttaarr  aaiixxòò  ccoomm  aadduulltt  ééss  ddiiffíícciill,,  ppeerròò  qquuaann  eettss  uunn
nneenn  ssoovviinntt  nnii  nn’’hhaass  sseennttiitt  aa  ppaarrllaarr..

HHii  hhaa  uunnaa  sseegguuiitt  ddee  vvaalloorrss  qquuee  ppooddeenn  aappaarrèèiixxeerr  qquuaann  eess  vviiuu  llaa  mmoorrtt  ddee  ffoorrmmaa  pprrooppeerraa::
--  GGaauuddiirr  ii  vvaalloorraarr  eell  mmoolltt  ii  eell  ppoocc  qquuee  tteenniimm::  eess  ddiiuu  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  oo  lleess  ccoosseess  nnoo  eess  vvaalloorreenn
ffiinnss  qquuee  nnoo  eess  tteenneenn..  QQuuaann  vviiuuss  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’aallggúú,,  tt’’aaddoonneess  qquuee  vvaall  llaa  ppeennaa  ggaauuddiirr  ddeell  ccaaddaa  ddiiaa,,
ddee  lleess  ppeettiitteess  ccoosseess  ii  eellss  mmoommeennttss  qquuee  ppaasssseess  aall  ccoossttaatt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eessttiimmeess..
--  TTeenniirr  uunn  eessppeerriitt  ppoossiittiiuu  ddaavvaanntt  llaa  vviiddaa::  ddee  vviiddaa  nnoommééss  nn’’hhii  hhaa  uunnaa,,  ppeerr  ttaanntt,,  ccaall  aapprrooffiittaarr--llaa  ii
ddee  ffoorrmmaa  ppoossiittiivvaa,,  aammbb  ggaanneess  ddee  ggaauuddiirr  ddee  lleess  ccoosseess  ii  ééss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  ddaavvaanntt  lleess  ddiiffiiccuullttaattss
eennss  hhii  eennffrroonntteemm  aammbb  uunn  eessppeerriitt  ppoossiittiiuu  ddee  ssuuppeerraacciióó,,  aaiixxòò  aajjuuddaa  aa  ttiirraarr  eennddaavvaanntt..  
--  AAccttuuaarr  sseeggoonnss  lleess  nnoorrmmeess::  ssoovviinntt,,  aall  bbaarrrrii  ddee  llaa  mmeevvaa  eessccoollaa,,  eess  pprroodduuïïeenn  ccoonnfflliicctteess  qquuee
ooccaassiioonnaavveenn  llaa  mmoorrtt  dd’’aallggúú..  SSii  aa  ll’’eessccoollaa  eenn  ppaarrllààvveemm  ((ddee  vveeggaaddeess  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaavviiaa  mmoorrtt
eerraa  ffaammiilliiaarr  dd’’aallgguunn  aalluummnnee))  aappaarreeiixxiiaa  llaa  rreellaacciióó  eennttrree  ““vviiuurree  aall  mmaarrggee  ddee  llaa  lllleeii””  ii  eell  rriisscc  ddee
mmoorriirr..  AAllgguunneess  ffaammíílliieess  ttrraaffiiccaavveenn  aammbb  ddrroogguueess  ii  aaiixxòò  ooccaassiioonnaavvaa  mmoorrttss,,  ttaanntt  ppeell  ccoonnssuumm  ccoomm
ppeell  rriisscc  ddee  ccoommpprraarr--llaa  oo  vveennddrree--llaa..  EEnn  ggeenneerraall  eellss  aalluummnneess  vvaalloorraavveenn  eell  ffeett  qquuee  vviiuurree  sseeggoonnss
lleess  nnoorrmmeess  ssoocciiaallss  ddóónnaa  mmééss  sseegguurreettaatt..  AA  ll’’eessccoollaa  ccaalliiaa  lllluuiittaarr  mmoolltt  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  uunneess
mmíínniimmeess  ppaauutteess  ddee  ccoonnvviivvèènncciiaa,,  ddee  ddiisscciipplliinnaa,,  dd’’oorrddrree  ......  qquuee  eerreenn  bbààssiiqquueess  ppeerr  ddoonnaarr  sseegguurreettaatt
ii  eessttaabbiilliittaatt  aallss  aalluummnneess,,  ppeerròò  ccoossttaavvaa  uunn  ggrraann  eessffoorrçç  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  mmeessttrreess  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo
--  DDoonnaarr  ssuuppoorrtt  aaffeeccttiiuu::  qquuaann  vveenniiaa  uunn  aalluummnnee  qquuee  hhaavviiaa  ppeerrdduutt  aallgguunn  ffaammiilliiaarr,,  ttoott  eell
ggrruupp//ccllaassssee  ss’’eevvooccaavvaa  aa  eellll,,  eenn  tteenniiaa  ccuurraa,,  llii  ffeeiieenn  ccoossttaatt,,  ffiinnss  ii  ttoott  aaqquueellllss  ccoommppaannyyss  aammbb  qquuii
ssoovviinntt  tteenniiaa  ccoonnfflliicctteess  tteenniieenn  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  ddiiffeerreenncciiaarr  lleess  ssiittuuaacciioonnss  ii  ddoonnaarr  ssuuppoorrtt  aaffeeccttiiuu  eenn
uunn  mmoommeenntt  eemmoocciioonnaallmmeenntt  ddeelliiccaatt..
--  AAcccceeppttaarr  llaa  rreeaalliittaatt::  ppeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  ttoott  ii  eell  ddoolloorr  qquuee  pprroovvooccaa  llaa  ppèèrrdduuaa  dd’’aallggúú  aa  qquuii
ss’’eessttiimmaa,,  ccaall  ttrreebbaallllaarr  ppeerr  ssuuppeerraarr  eell  ddoolloorr  ii  aacccceeppttaarr  llaa  rreeaalliittaatt..  QQuuaann  aaiixxòò  ss’’aaccoonnsseegguueeiixx  ((qquuee
ééss  ddiiffíícciill  ii  eess  nneecceessssiittaa  ssuuppoorrtt  aaffeeccttiiuu))  hhii  hhaa  uunn  ccrreeiixxeemmeenntt  ppeerrssoonnaall  nnoottaabbllee..
--  VVaalloorraarr  llaa  ssaalluutt::  ccoomm  ddeeiiaa  aall  pprriinncciippii,,  nnoommééss  vvaalloorreess  eell  bboonn  eessttaatt  ddee  ssaalluutt  qquuaann  eell  ppeerrddss..
QQuuaann  eessttààss  mmaallaalltt,,  ssoovviinntt  ppeennsseess  qquuee  nnoo  ss’’aaccaabbaa  mmaaii  aaqquueellll  mmaall  eessttaarr  ii  qquuaann  rreeccuuppeerreess  llaa  ssaalluutt
llaa  vvaalloorreess  mmoolltt  mmééss..  EEnn  ccaass  dd’’uunnaa  mmaallaallttiiaa  ggrreeuu,,  aaiixxòò  ééss  mmoolltt  mmééss  ttaannggiibbllee  ii  ssii  ttee’’nn  ssuurrttss,,
eennccaarreess  llaa  vviiddaa  dd’’uunnaa  aallttrraa  mmaanneerraa,,  aammbb  mmééss  iill··lluussiióó  ii  sseenntt  ccoonnsscciieenntt  qquuee  qquuaann  eessttààss  bbéé  ééss
ffaannttààssttiicc..
--  SSeerr  ccoonnsscciieenntt  qquuee  llaa  vviiddaa  ddeellss  éésssseerrss  vviiuuss  ttéé  uunn  ffiinnaall::  ffiinnss  qquuee  nnoo  eett  ttrroobbeess  ddaavvaanntt  llaa  mmoorrtt,,  nnoo
aaccoossttuummeess  aa  ppeennssaarr--hhii,,  eettss  ccoomm  iinnccoonnsscciieenntt  qquuee  llaa  vviiddaa,,  ppeell  ffeett  ddee  sseerr  vviiddaa,,  ttéé  uunn  ffiinnaall..  ÉÉss
iimmppoorrttaanntt  ssaabbeerr--hhoo,,  tteenniirr--hhoo  pprreesseenntt,,  eennccaarraa  qquuee  sseennssee  oobbsseessssiioonnaarr--ssee..
--  TTeenniirr  ccuurraa  dd’’uunn  mmaatteeiixx  ii  ddeellss  aallttrreess::  ccoomm  qquuee  llaa  vviiddaa  ééss  llllaarrggaa  ppeerròò  ttéé  uunn  ffiinnaall,,  vvaall  llaa  ppeennaa
vviiuurree--llaa  aammbb  llaa  mmààxxiimmaa  qquuaalliittaatt..  PPeerr  aaccoonnsseegguuiirr  aaiixxòò,,  ééss  bbààssiicc  tteenniirr  ccuurraa  ddee  llaa  nnoossttrraa  ssaalluutt,,
ppoossaanntt  eellss  mmiittjjaannss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr--hhoo..  TTaammbbéé  ccaall  tteenniirr  ccuurraa  ddeellss  aallttrreess,,  ttaanntt  aa  nniivveellll
ffííssiicc  ccoomm  aa  nniivveellll  eemmoocciioonnaall,,  aammbb  lleess  ppeerrssoonneess  pprrooppeerreess::  ffaammíílliiaa,,  aammiiccss,,  ccoommppaannyyss  ddee  ffeeiinnaa......
ccoomm  aammbb  ppeerrssoonneess  mmééss  aalliieenneess  aall    nnoossttrree  cceerrccllee  ddee  rreellaacciióó,,  ppeerròò  qquuee  ttaammbbéé  mmeerreeiixxeenn  qquuee  eenn
ttiinngguueemm  ccuurraa..  
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EEnn  llaa  mmeevvaa  pprrààccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  mm’’hhee  ttrroobbaatt  ddaavvaanntt  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt..  ÉÉss  ddiiffíícciill  ii  ddeelliiccaatt..  EEll
ssaabbeerr  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  llaa  qquuaall  ssee  llii  hhaa  mmoorrtt  aallggúú  tt’’eessttàà  eessccoollttaanntt  aa  ll’’aauullaa,,  mm’’hhaa  ccoonnddiicciioonnaatt
mmoolltt..  LLeess  mmoorrttss  qquuee  hhee  vviissccuutt  aammbb  eellss  aalluummnneess  nnoo  hhaann  eessttaatt  nnaattuurraallss,,  hhaann  eessttaatt  ppeerr  aacccciiddeenntt  oo
ssoobbrreeddoossiiss..  LLaa  ccoonnttrraaddiicccciióó  qquuee  eess  ddoonnaa  eenn  eellss  ccaassooss  ddee  ssoobbrreeddoossiiss  ééss  qquuee  eess  ffaa  eennccaarraa  mmééss
ddiiffíícciill  ppaarrllaarr  ddee  llaa  mmoorrtt  ppeerr  aaqquueessttaa  ccaauussaa  qquuaann  llaa  ffaammíílliiaa  vviiuu  ddeell  ttrrààffiicc  ddee  ddrroogguueess..
UUnnaa  eexxppeerriièènncciiaa  ppeerrssoonnaall  qquuee  rreeccoorrddoo  mmoolltt  iinntteennssaammeenntt  ééss  qquuee  qquuaann  vvaa  mmoorriirr  llaa  mmeevvaa  ààvviiaa  eenn
uunn  aassiill  ii  llaa  vvaaiigg  aannaarr  aa  vveeuurree,,  vvaaiigg  pprrooppoossaarr--mmee  nnoo  vveeuurree  mmaaii  mmééss  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmoorrttaa  ddiinnss  eell
ffèèrreettrree..  NNoo  vvaall  llaa  ppeennaa  vveeuurree  ppeerr  ddaarrrreerraa  vveeggaaddaa  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  dd’’aaqquueellllaa  mmaanneerraa,,  ccoonnssiiddeerroo
qquuee  eell  rreeccoorrdd  mmééss  bboo  ééss  eell  ddee  qquuaann  eerraa  vviivvaa..
QQuuaann  aallss  rreeccuurrssooss,,  nnoo  sséé  ssii  nn’’hhii  hhaa  oo  nnoo  ppeerrqquuèè  nnoo  eellss  hhee  bbuussccaatt..  NNoo  hhee  ffeett  ccaapp  ccuurrss  ddee
ffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  aaqquueessttss  tteemmeess..
PPeerr  ttaall  qquuee  llaa  tteemmààttiiccaa  ddee  llaa  mmoorrtt  eess  ccoonntteemmppllééss  aallss  cceennttrreess  ddoocceennttss,,  eenn  pprriimmeerr  lllloocc  ccaallddrriiaa  uunnaa
ffoorrmmaacciióó  ppeerrssoonnaall  ppeerr  aacccceeppttaarr  llaa  mmoorrtt,,  ttaanntt  llaa  pprròòppiiaa  ccoomm  llaa  ddeellss  aallttrreess..
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EEnnttrreevviissttaa  nnºº  88

MMeessttrree  dd’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  1122  aannyyss  dd’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ll’’EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn
eell  CCSS..  

LLaa  mmoorrtt  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddee  llaa  vviiddaa..  SSoomm  éésssseerrss  mmoorrttaallss  ii  aaiixxòò  vvooll  ddiirr  qquuee  eell  cciiccllee  ddee  llaa  vviiddaa  uunn  ddiiaa  oo
aallttrraa  eess  ttaannccaa..  AAll  llllaarrgg  ddee  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa  llaa  mmoorrtt  ssee’’nnss  ppoott  pprreesseennttaarr  aaffeeccttaanntt  ttaanntt  aa  ppeerrssoonneess
eessttiimmaaddeess  ccoomm  aa  dd’’aallttrreess  aannòònniimmeess..  LLaa  ccoonncceeppttuuaalliittzzaacciióó  ddee  llaa  mmoorrtt  eessttàà  iinnttiimmaammeenntt  lllliiggaaddaa  aall
sseennttiitt  qquuee  ddoonneemm  aa  llaa  vviiddaa::  ttoott  ii  qquuee  nnoo  ttiinngguueemm  eenn  ccoommppttee  uunnaa  vviissiióó  ttrraannsscceennddeenntt,,  llaa  vviiddaa  ppoott
tteenniirr  mmoollttss  aallttrreess  sseennttiittss..  MMaadduurraarr  ccoomm  aa  ppeerrssoonnaa  iinncclloouu  nneecceessssààrriiaammeenntt  uunnaa  ddeeffiinniicciióó  ddeell
sseennttiitt  ddee  llaa  mmeevvaa  eexxiissttèènncciiaa  iinnddiivviidduuaall  ii  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  ccoomm  aa  ccooll..lleeccttiivviittaatt..

LLaa  pprròòppiiaa  vviiddaa  eennss  ppeerrmmeett  aapprreennddrree,,  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa  oo  mmééss  ssoobbttaaddaammeenntt,,  aa  ccoonnvviiuurree  aammbb  llaa
mmoorrtt..  CCoomm  qquuee  ééss  uunn  tteemmaa  ddeell  qquuaall  nnoo  eenn  ppaarrlleemm  ggaaiirree  eenn  ggeenneerraall  nnii  eenn  ll’’eennttoorrnn  ffaammiilliiaarr,,  nnii  aa
ll’’eessccoollaa,,  nnii  eenn  eell  ggrruupp  dd’’aammiiccss,,  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa  aanneemm  rreessoolleenntt  eellss  nnoossttrreess  iinntteerrrrooggaannttss
ii  dduubbtteess  ddee  llaa  mmaanneerraa  qquuee  ppooddeemm..  HHii  hhaa  mmoolltteess  eexxcceeppcciioonnss  aa    aaqquueessttaa  nnoorrmmaa,,  ppeerròò  bbààssiiccaammeenntt
ss’’aaccoommpplleeiixx..  ÉÉss  cceerrtt  qquuee  ddee  vveeggaaddeess  ppaarrlleemm  ddee  llaa  mmoorrtt,,  ppeerròò  bbààssiiccaammeenntt  ppaarrlleemm  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa
qquuee  hhaa  mmoorrtt  oo  ddeellss  nnoossttrreess  sseennttiimmeennttss  rreessppeeccttee  dd’’eellllaa,,  ddeell  bbuuiitt  qquuee  ddeeiixxaa,,......  NNoo  ssoolleemm  eennttrraarr  eenn
uunnaa  rreefflleexxiióó  ssoobbrree  eell  sseennttiitt  oo  ssiiggnniiffiiccaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  ppeerr  llaa  ccoonnddiicciióó  hhuummaannaa  ii  eenn  ccoonnccrreett  ddeell  qquuee
rreepprreesseennttaa  ppeerr  mmii  llaa  mmeevvaa  pprròòppiiaa  mmoorrtt,,  ii  llaa  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  eessttiimmoo..

PPeerr  vviiuurree  aammbb  pplleenniittuudd  llaa  nnoossttrraa  ccoonnddiicciióó  hhuummaannaa,,  ccaall  eennffrroonnttaarr--ssee  aammbb  lleess  ggrraannss  pprreegguunntteess  ddee
ll’’eexxiissttèènncciiaa;;  aaiixxòò  nnoo  vvooll  ddiirr  rreessppoonnddrree--lleess  rroottuunnddaammeenntt  jjaa  qquuee  aaqquueessttaa  ééss  uunnaa  pprreetteennssiióó
eexxcceessssiivvaa..  EEnn  ttoott  ccaass  aarrrriibbaarr  aa  llaa  mmaadduurreessaa  ccoomm  aa  ppeerrssoonnaa  eessttàà  rreellaacciioonnaatt  aammbb  aassssuummiirr
ffrroonnttaallmmeenntt  tteemmeess  ddee  ddiiffíícciill  ttrraaccttaammeenntt  ccoomm  llaa  mmoorrtt,,  llaa  sseexxuuaalliittaatt,,  ……ii  aapprreennddrree’’llss  aa  ppaarrllaarr  aammbb
nnaattuurraalliittaatt  ttoott  ii  qquuee  eennss  ccoossttii..  SSeemmbbllaa  ccllaarr  qquuee  eess  ttrraaccttaa  ddee  tteemmeess  qquuee  eennss  pprreeooccuuppeemm  aa  ttootthhoomm
ppeerròò  qquuee  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  nnoo  eellss  ppoosseemm  eenn  ccoommúú..  ÉÉss  mmoolltt  ssaalluuddaabbllee  ppooddeerr  ccoonnvveerrssaarr  aammbb
aallttrreess  ppeerrssoonneess  ddee  llaa  nnoossttrraa  eeddaatt  oo  dd’’aallttrreess  ggeenneerraacciioonnss,,  ssoobbrree  ttoott  aaiixxòò..  BBéé  hhoo  ffeemm  aammbb  mmoollttss
aallttrreess  tteemmeess  oobbjjeeccttee  dd’’aapprreenneennttaattggee;;  aammbb  aaqquueesstt  ttaammbbéé  ccaall  eennccaarraa  qquuee  ccoossttii..

MMiiccaa  eenn  mmiiccaa  ii  aa  llaa  ffoorrççaa,,  aanneemm  aapprreenneenntt  aa  ccoonnvviiuurree  aammbb  llaa  mmoorrtt..  SSii  ffeemm  aallgguunnaa  ccoossaa
eedduuccaattiivvaammeenntt  ppaarrllaanntt  sseegguurraammeenntt  aaccoonnsseegguuiirreemm  qquuee  nnoo  ssiigguuii  ttaanntt  mmiiccaa  eenn  mmiiccaa,,  ii  qquuee  aaqquueesstt
aapprreenneennttaattggee  iinnddiivviidduuaall  ssiigguuii  mmeennyyss  ttrraauummààttiicc  ii  mmeennyyss  ssoolliittaarrii..

EEdduuccaarr  ppeerr  sseerr  ccoommppeetteennttss  ppeerr  aa  llaa  vviiddaa  hhaa  dd’’iinncclloouurree  uunnaa  ffoorrmmaacciióó  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree
ll’’eexxiissttèènncciiaa  ddee  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  ffeett  iinnhheerreenntt  aa  llaa  vviiddaa  ddee  qquuaallsseevvooll  ppeerrssoonnaa..  SSii  nnoo  eess  ffaa  aaiixxíí,,
aaqquueellllss  nneennss  ii  nneenneess  ttiinnddrraann  aallgguunnaa  mmaannccaannççaa  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr--ssee  pplleennaammeenntt  ccoomm  aa  ppeerrssoonneess..

AAqquueessttaa  ffeeiinnaa  ffoorrmmaattiivvaa  ccaall  ffeerr--llaa  ddeess  ddeellss  ttuuttoorrss//rreess  ddee  pprriimmààrriiaa,,  aammbb  llaa  ccooll..llaabboorraacciióó  ddee  lleess
ffaammíílliieess..  CCaallddrràà  ttrreebbaallllaarr--hhoo  nnoo  ssoollaammeenntt  qquuaann  ssuurrtt  eell  tteemmaa,,  ssiinnóó  ddee  ffoorrmmaa  iinnddiirreeccttaa  ss’’hhaauurràà
dd’’aannaarr  iinnttrroodduuiinntt  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  llaa  pprrooggrraammaacciióó  qquuee  hhoo  ffaaccii  ppoossssiibbllee..  AA  mmééss  ddee  pprrooppoossaarr
aaccttiivviittaattss  ccoonnccrreetteess  iinncclloosseess  eenn  UUnniittaattss  ddee  PPrrooggrraammaacciióó,,  ccaall  ddiisssseennyyaarr  uunnaa  pprrooggrraammaacciióó  aall  llllaarrgg
ddee  ttoottaa  llaa  pprriimmààrriiaa  ii  qquuee  ttiinngguuii  ccoomm  aa  ccoonnttiinngguuttss  pprriinncciippaallss  eellss  vvaalloorrss,,  lleess  aaccttiittuuddss  ii  lleess  nnoorrmmeess
((ppoottsseerr  uunn  eeiixx  ttrraannssvveerrssaall  nnoouu  ii  eessppeeccííffiicc))

FFuuggiirr  dd’’eessttuuddii,,  eexxpplliiccaarr  ddeettaallllss  aanneeccddòòttiiccss  ii//oo  ddooggmmaattiittzzaarr  eenn  rreellaacciióó  aa  uunnaa  ccoonncceeppcciióó  rreelliiggiioossaa
ssoolleenn  sseerr  lleess  aaccttiittuuddss  mmééss  ffrreeqqüüeennttss  eenn  eellss  aadduullttss..
QQuuaann  ttooqquueess  aaqquueessttaa  tteemmààttiiccaa,,  ttaanntt  ssii  eettss  ccrreeiieenntt  ccoomm  ssii  nnoo,,  eedduuccaattiivvaammeenntt  ppaarrllaanntt  ccaall  iinnttrroodduuiirr
aallss  nneennss  ii  aa  lleess  nneenneess  aallss  ddooss  ppoossiicciioonnaammeennttss  bbààssiiccss  pprreesseennttss  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa
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hhuummaanniittaatt::  llaa  vviiddaa  ttéé  sseennttiitt  ppeerr  eellllaa  mmaatteeiixxaa  ii  llaa  mmoorrtt  ééss  llaa  ffii  ddee  ll’’eexxiissttèènncciiaa  iinnddiivviidduuaall,,  oo  bbéé  llaa
vviiddaa  ttéé  sseennttiitt  eenn  llaa  mmeessuurraa  qquuee  llaa  mmoorrtt  ééss  llaa  ffii  ddee  llaa  vviiddaa  ppeerr  eennttrraarr  eenn  uunnaa  vviiddaa  mmééss  eennllllàà
dd’’aaqquueessttaa  vviiddaa..

NNoo  mm’’hhee  ttrroobbaatt  mmaaii  ddaavvaanntt  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  mmeevvaa  ffeeiinnaa  ccoomm  aa  mmeessttrree..  EEnn  ccaass  ddee
ttrroobbaarr--mm’’hhii  ccrreecc  qquuee  ttoott  ii  hhaavveerr--hhii  ppeennssaatt  ii  rraacciioonnaallmmeenntt  ccoommpprreennddrree  llaa  mmoorrtt  ccoomm  aa  llíímmiitt  ddee  llaa
nnoossttrraa  eexxiissttèènncciiaa,,  llaa  ppeerrpplleexxiittaatt  ééss  llaa  ppaarraauullaa  qquuee  mmiilllloorr  ddeeffiinniirriiaa  llaa  mmeevvaa  ssiittuuaacciióó,,  ppeerrqquuèè  uunnaa
ccoossaa  ééss  eell    qquuee  ppeennsseemm  ii  uunnaa  aallttrraa  ddee  bbeenn  ddiiffeerreenntt  ééss  eell  qquuee  sseennttiimm..    AA  ppaarrttiirr  dd’’aaqquuíí  iinntteennttaarriiaa
eennffooccaarr  llaa  ttaassccaa  ttuuttoorriiaall  ddee  llaa  mmiilllloorr  ffoorrmmaa..  BBeenn  sseegguurr  qquuee  uunnaa  pprrooggrraammaacciióó  eexxppllíícciittaa  aa  ll’’eessccoollaa
ssoobbrree  aaqquueessttss  aassppeecctteess,,  mm’’aajjuuddaarriiaa  mmoolltt  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  ttrroobbaarr--mm’’hhii..

PPaarrllaarr  aammbb  eellss  aalluummnneess  ddee  llaa  mmoorrtt  ééss  ddiiffíícciill  jjaa  qquuee  eett  ffaa  rreessppeeccttee  oobbrriirr  uunnss  iinntteerrrrooggaannttss  qquuee  ppeerr
eellllss  ppooddeenn  sseerr  ddiiffíícciillss  ddee  ttaannccaarr,,  tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  qquuee  ttuu  ssaappss  qquuee  aaqquueellllaa  xxeerrrraaddaa  nnoo  ddeeiixxaarràà
ddee  sseerr  uunnaa  aannèèccddoottaa  eenn  llaa  tteevvaa  ttaassccaa  ddoocceenntt..  PPooddeemm  ppaarrllaarr--nnee  ddiiffeerreenntt  eenn  eell  ccaass  qquuee  ll’’eeqquuiipp
ddoocceenntt  nn’’hhaaggii  ppaarrllaatt  aa  ffoonnss  ii  hhaaggii  ddiisssseennyyaatt  uunnaa  pprrooggrraammaacciióó  eedduuccaattiivvaa  ccoohheerreenntt  ii  vviiaabbllee..

Els únics recursos que he trobat són llibres filosòfics o teològics que reflexionen sobre la vida
i la mort i el seu significat per a la nostra existència. No en conec de més propers a la
didàctica o a la pedagogia.

El que si que he pogut és assistir a un seminari sobre les malalties i la mort adreçat a
professionals de la salut. Tot i que no vaig participar en totes les sessions, les directrius
donades em van servir d’orientació pel meu creixement personal en aquesta temàtica.

A l’escola a on he treballat uns quants anys no estava inclòs al PCC ni tampoc s’havia
incorporat a la tasca docent com una dimensió més de la formació que cal donar a l’alumnat.
Desconec la seva presència al Primer Nivell de concreció però crec que en tot cas apareixerà
de forma implícita en les diferents àrees, o que es contemplarà potser a l’Àrea de Religió
formant part dels continguts anomenats de cultura religiosa.

Possiblement sumant els esforços de tots els implicats en la formació dels nens i nenes
d’educació primària (i probablement també de secundària) estem formant persones
tecnològicament i cultural ben preparades però amb dèficits importants respecte la capacitat
de pensar de forma autònoma i en concret de reflexionar sobre la pròpia existència i sobre
l’existència com a col.lectivitat. 

Construir la pròpia identitat inclou necessàriament definir quin és el sentit de la vida, i quan
anem trobant les respostes que ens serveixen, esdevenim cada cop menys vulnerables a la
coexistència amb la mort i tot el que significa. Educar ben segur que està relacionat amb la
formació de persones que saben qui són, saben què esperen de la vida, en saben també els
límits, i que a més a més disposen d’habilitats de tota mena per moure’s en aquest món
tecnificat i competitiu.


