
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Ciutadania i drets humans (Disseny de cursos i materials docents per a la educació no universitària) 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Teresa 

Cognoms 
Freixes Sanjuán 

Correu electrònic 
tfreixes@telefonica.net 
  



 
 

Nom i cognoms i signatura                                                                      Vistiplau del/de la  beneficiari/ària 
del/de la investigador/a 
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autonoma de Barcelona. Facultat de Dret. Departament de ciència política i dret públic.  
Campus Universitari, Edifici B. 08193 Bellaterra (Barcelona) 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE10023 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Drets humans, dignitat, igualtat, llibertat d'expressió, ciutadania 

Data de presentació de la justificació  
22 juny 20 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte Ciutadania i Drets humans és un projecte d’innovació pedagògica dirigit a crear els materials necessaris per 
a l’ensenyament dels drets humans a l’educació secundària, utilitzant les noves tecnologies. 
 
Els continguts del projecte (primer any) són: Dignitat i justícia, Llibertat i seguretat, Igualtat i violència de gènere i 
Llibertat d’expressió. 
 
El mètode per a l’ensenyament parteix de la dinàmica d’estudi de cas. Amb aquesta finalitat els alumnes realitzaran a 
l’aula, exercicis de representació i anàlisis de diversos casos tractats per tribunals internacionals, nacionals i 
autonòmics així com instàncies de defensa dels ciutadans. 
 
Els alumnes podan desenvolupar habilitats cognitives tals com l’argumentació oral i escrita, la reflexió, el debat, la 
crítica i la presa de consciència de la diversitat de perspectives. A nivell de contingut tindran els coneixements bàsics 
dels sistemes de protecció dels drets, tals com el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Síndic de Greuges i altres 
òrgans de garantia. 
 
El material elaborat consta d’una web per als alumnes com a eina de suport als continguts treballats a l’aula i una web 
per al professorat de secundària amb continguts, mètodes i casos, en forma de temes i unitats didàctiques. 
 
El projecte ha estat realitzat pel grup de recerca STATUIM dirigit per Teresa Freixes (Catedràtica de Dret constitucional 
UAB), i del qual formen part, Joan Lluís Perez Francesch (Professor titular de Dret Constitucional UAB), Mercè Sales 
(Professora de Dret constitucional UAB), Santiago Cucurella (Especialista en Didàctica de les Ciències Socials, 
Catedràtic d’Història d’Educació Secundària), Pilar Comes (Profesora titular de Didàctica de les Ciències Socials, UAB), 
Miracle Freixes (Professora de francès, Escola Oficial d’Idiomes, Lleida,), Carles Badia (Professor de català i alemany, 
Escola d’Hostaleria de Lleida). Són becàries del projecte: Olga Guillen (Pedagoga, especialitzada en e-learning), Núria 
Saura (jurista, especialitzada en drets humans i dret internacional humanitari). 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Citizenship and human rights is a project of pedagogical innovation in order to create the necessary materials 
for human rights learning in secondary education by using new technologies. 
The project contents of the first year are: Dignity and Justice, Freedom and Security, Equality and gender 
violence, and Freedom of Expression. 
The learning method starts from a case study dynamic. To achieve this purpose the students will put into effect 
in the class, role playing exercises as well as analysis of several cases of international, national and regional 
courts, or instances of citizens’ defence. 
The students will develop cognitive skills such as: Arguing orally and writing, thought and debate, critical 
knowledge, and awareness of diverseness. According to the contents, they will achieve a basic knowledge of 
the protection of rights systems, for instance, the European Court of Human Rights, the regional ombudsman, 
and other guarantee bodies.  
The teaching materials are composed by a website for students as a tool for contents previously learned at 
class, and a website for teachers with the contents, methods, and cases, ordered by themes and didactic 
unities.  
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
This project has been made by STATUIM, a research group directed by Teresa Freixes (Constitutional Law 
Professor, UAB) and composed by Joan Lluis Perez Francesch (Professor of Constitutional Law UAB), Mercè 
Sales (Teacher of Constitutional Law UAB), Santiago Cucurella (Expert on Social Sciences Didactics, Professor 
of Secondary Education), Pilar Comes (Professor of Social Sciences Didactics, UAB), Miracle Freixes ( French 
language Teacher, Official Language School of Lleida), Carles Badia (Catalan and German language Teacher, 
School of Hotel Management of Lleida). The project scholarship holders are: Olga Guillen (educationalist 
specialized on e-learning), Núria Saura (jurist specialized on human rights and international humanitarian law).  
 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



 
 

 
 

 
MEMÒRIA 

 
En primer lloc volem constatar que aquest projecte ha obtingut una pròrroga d’un any, que ha 
originat una redefinició i ampliació dels continguts dels temes a tractar, tal com es detallarà 
en aquesta memòria. Si més no, els objectius i la metodologia no s’han vist afectats. 
 
 
OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
El projecte "Ciutadania i drets humans" te com a objectius generals: 
* Contribuir a la consolidació dels criteris de ciutadania en les diverses modalitats que 
existeixen en els ensenyaments no universitaris 
* Formar ciutadans conscients dels drets i deures inherents a les societats democràtiques 
* Proporcionar les eines jurídiques bàsiques per al desenvolupament de la vida en societat 
* Fer present la perspectiva de gènere en l’exercici dels drets i el compliment de les 
obligacions 
* Oferir instruments pedagògics als professors dels ensenyaments no universitaris per inserir-
los en el conjunt de les matèries dels currículums escolars relacionats amb els continguts del 
projecte 
 
Des dels continguts descrits, el projecte pretén: 
* Dissenyar els cursos i el materials tenint en compte la inserció de Catalunya i Espanya en 
les institucions europees i en les organitzacions internacionals 
* Facilitar la formació del professorat no universitari en els continguts jurídics del projecte 
* Contribuir a la innovació docent amb la utilització de les noves tecnologies que siguin 
apropiades per al seu correcte desenvolupament 
 
Des d’aquestes perspectives podem senyalar les següents finalitats operatives: 
* Descripció bàsica dels continguts de: Dignitat de la persona, drets i deures de ciutadania, 
drets i llibertats, igualtat, llibertat d’expressió, protecció de dades,drets socials, medi ambient i 
sostenibilitat,. També el procediment legislatiu, l’organització del poder judicial, les principals 
institucions i els procediments de garantia, en tot allò que pugui contribuir a un millor 
desenvolupament dels cursos. 
* Àmbits jurídics a tenir en compte: Internacional, europeu, espanyol i català.  
* Metodologia a utilitzar: Interdisciplinària i amb presència de diversos instruments (texts 
escrits, materials audiovisuals i electrònics, bases de dades, etc.).      
 
També volem manifestar: 
 
Pel que fa al contingut del projecte: 
 
* Comptar amb uns cursos polivalents que puguin desenvolupar-se en les assignatures dels 
ensenyaments no universitaris que incorporin continguts relacionats amb els drets humans i 
els drets i deures de ciutadania i la perspectiva de gènere. 
* Proporcionar uns coneixements de qualitat en les matèries objecte del cursos. 
* Facilitar l’ús de les noves tecnologies en l’educació no universitària. 
* Contribuir a la formació pedagògica del professorat. 
* Elevar el nivell de consciència ciutadana de l’alumnat. 
* Elaborar uns materials didàctics, dirigits per una part als estudiants (pàgina web) i d’una 
altra part al professorat (guies didàctiques) que en aquest primer any s’han fet sobre el 
següents àmbits temàtics: dignitat, llibertat, igualtat i llibertat d’expressió. 
 
Pel que fa al professorat d’ensenyaments no universitaris: 
 
* Contribuir a la formació jurídica del professorat no universitari. 
* Facilitar als ensenyants el desenvolupament d’ensenyaments i activitats relacionades amb 
els drets humans i els drets i deures de ciutadania. 



 
 

 
 

* Obtenir suport científic per a una millor pedagogia en l’ensenyament de les assignatures 
relacionades amb les matèries objecte dels cursos. 
* Impulsar la utilització de les noves tecnologies dins l’àmbit de les seves funcions 
pedagògiques. 
* Comptar amb uns continguts conceptuals, lingüístics i de gènere precisos en relació amb 
les normes i institucions jurídiques per poder-los aplicar a l’aula.  
 
Pel que fa a l’alumnat destinataris dels cursos: 
 
* Introduir els i les estudiants no universitaris en uns coneixements jurídics bàsics. 
* Motivar els i les estudiants per tal que prenguin interès en els assumptes públics. 
* Augmentar la consciència ciutadana de la joventut. 
* Evidenciar la perspectiva de gènere en forma sistemàtica. 
* Adquirir eines per a la comprensió de la vida social en la complexitat. 
* Familiaritzar-se amb els instruments jurídics de garantia dels drets. 
* Saber utilitzar els medis informàtics per a localitzar regulacions jurídiques. 
* Redactar texts jurídics senzills (instàncies, queixa al Síndic de Greuges, dret de rectificació, 
control sobre les dades personals, etc.) que no necessiten assistència lletrada. 



 
 

 
 

 
EQUIP DE RECERCA 
 
L’equip de recerca ha estat format per les persones següents: 
 
Teresa FREIXES SANJUÁN: Catedràtica de Dret Constitucional i Catedràtica Jean Monnet a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Senior Legal Expert de l’equip espanyol de l’Agència 
de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Directora del Master europeu Law and Policies in 
the European integration (atorga títol oficial a Espanya, França, Itàlia i Polònia). Experta de la 
Comissió europea, del Parlament europeu i del Consell d’Europa. Membre del Consell 
estratègic de la Fundació Universitària Martí l’Humà. Es la directora del Projecte. 
 
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH: Professor titular de Dret Constitucional a la UAB. Ha estat 
Síndic de la Facultat de Dret i es membre de la Comissió de Política Lingüística delegada del 
Consell de Govern. Director del grup de recerca “Llibertat, seguretat i transformacions de 
l’Estat” a la UAB. Participa en la revisió jurídica dels treballs i els texts preparats pel grup de 
recerca. 
 
Pilar COMES SOLÉ: Professora titular de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i ha estat professora de secundària des de 1979 fins a l’any 2000. 
Directoria de projectes de la Fundació Universitària Marti l’Humà. Coordinadora dels 
Programes de Formació Permanent de l’ICE de la UAB (1982-1985), Coordinadora 
Pedagògica de l’IES Lauro (1997-1999) i Cap de la Unitat departamental de Didàctica de les 
Ciències Socials de la Facultat d’Educació de la UAB (2001-2003). Ha dirigit nombrosos 
projectes com per exemple el Rastres, Alteris i Xarxa. Participa en la revisió pedagògica dels 
treballs i els texts preparats pel grup de recerca. 
 
Santiago CUCURELLA FERNÁNDEZ: Catedràtic d’Història a l’IES Manuel Blancafort de La 
Garriga (Barcelona) on ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió (Cap d’Estudis, Director o 
Cap de Departament). Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà. És Membre de la 
Comissió Tècnica Avaluadora dels Treballs de Ciències Socials presentats als premis de la 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), des de 1998. Ha 
dirigit la publicació de nombrosos materials didàctics en l’àmbit de les Ciències socials. 
Participa en la revisió pedagògica dels treballs i els texts preparats pel grup de recerca. 
 
Milagros FREIXES MONTES: Funcionària de carrera del cos de Professors Agregats de 
Batxillerat (1983) i funcionària de carrera del cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes ( 
des de 2001). Actualment és professora de francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida. És 
llicenciada en Filologia (Filologia romànica: francès) i posseeix diversos Diplomes acreditatius 
de l’especialització lingüística i pedagògica. Participa en la revisió pedagògica dels treballs i 
els texts preparats pel grup de recerca. 
 
Carles BADIA PLANES: Funcionari de carrera del cos de Professors Agregats de Batxillerat 
(1987) així com Llicenciat en Filologia (Secció: Filologia Catalana, 1985) i Llicenciat en 
Filologia Anglogermànica (Alemany, 1995). Actualment és professor d’alemany a l’IES 
Hoteleria de Lleida. Ha obtingut el Certificat de Coneixements Superiors de Llengua Catalana 
(Orals i Escrits) Nivell D. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Junta 
Permanent de Català (1984) i és traductor i intèrpret jurat castellà-català (1997). Participa en 
la revisió pedagògica i lingüística dels treballs i els texts preparats pel grup de recerca. 
 
Mercè SALES JARDÍ: Doctora en Dret i professora de Dret Constitucional a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha participat en nombrosos programes de recerca en matèria de 
drets fonamentals i perspectiva de gènere. Participa en la revisió jurídica dels treballs i els 
texts preparats pel grup de recerca i en la supervisió de la perspectiva de gènere del 
projecte. 
 
Núria SAURA FREIXES: Llicenciada en Dret per la UAB i Diplomada en Dret Internacional 
Humanitari (UOC-Creu Roja). Ha fet recerca a l’UNESCO i a La Sorbona (París) i ha 
desenvolupat un projecte de la Unitat de recerca i comunicació del Tribunal Europeu de Drets 



 
 

 
 

Humans (Strasbourg, França). Becària del projecte, on prepara els continguts jurídics, 
adaptant-los als destinataris (alumnat i professorat). 
 
Olga GUILLÉN BADÍA: Llicenciada en Pedagogia per la UAB. Realitza tasques de suport a la 
recerca a l’Institut Català d’Oncologia creant i revisant continguts didàctics per a la formació 
especialitzada amb metodologia e-learning. Ha treballat en diverses empreses creadores de 
material didàctic en aplicació informàtica. Té un nivell avançat d’utilització del paquet Office, 
coneixements de Flash, Dreamweaver i Publisher. Becària del projecte, on dissenya i prepara 
el suport informàtic dels materials que l’equip jurídic i pedagògic li proporciona.  



 
 

 
 

 
 
METODOLOGIA 
 
La conjuminació de diferents especialitats professionals en el sí de l’equip de treball ha 
permès, desprès d’una àmplia discussió científica entre els seus membres durant els primers 
mesos del projecte, d’adoptar una metodologia  que comprèn la definició dels continguts 
generals i procedimentals, tot fent una simbiosi dels mateixos per tal de poder: 
 
* Abordar els temes mitjançat el “mètode del cas”, partint de casos reals que han arribat 
als tribunals que haguessin arribat a diferents instàncies de garantia (Tribunal Constitucional, 
Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Síndic de 
Greuges, Fiscalia i altres Agències o institucions de protecció especialitzades) es poden 
conjuminar diferents aspectes: 
- Els drets substantius objecte del cas (dignitat, llibertats, seguretat, drets dels immigrants, 
igualtat, drets socials, etc.) 
- Les institucions de garantia: Jurisdiccionals (Tribunal Constitucional, Tribunal Europeu de 
Drets Humans, Tribunal de Justícia de la Unió Europea), institucionals (Síndic de Greuges, 
Agència de protecció de dades) i altres nivells de garantia (Fiscalia, altres). 
- La situació del conflicte a nivell territorial (Catalunya, Espanya, Consell d’Europa, Unió 
Europea, Nacions Unides i altres organitzacions). 
 
* Fer que les qüestions procedimentals siguin transversals, per tal de poder-les encabir 
en el desenvolupament dels continguts. Això ha originat que el mòdul procedimental  previst 
inicialment en el projecte, deixés de tenir entitat individualitzada, perquè s’incorpora 
transversalment a tots els altres mòduls. 
 
* Produir uns materials en suport informàtic, mitjançant una web en la que l’alumnat:  
- Utilitza el “mètode del cas” partint de fets reals que han arribat a ser resolts per els tribunals 
més importants, tenint en compte la inserció a Europa. 
- També disposa d’una “aplicació animada” que els permet seguir el desenvolupament del 
tema en forma clara i amena, sota la direcció del professorat. 
- Aprèn a buscar els texts jurídics de referència (Estatut d’Autonomia de Catalunya (en els 
casos que s’originen a aquesta Comunitat Autònoma), Constitució espanyola, Conveni 
Europeu de Drets Humans, Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea).  
- Disposen d’un lèxic o “paraules clau” on en forma senzilla se’ls expliquen els conceptes 
jurídics relacionats amb el tema i que formarà part, quant tots els temes estiguin acavats, 
d’un “Glossari” ordenat alfabèticament. 
- Poden descarregar un document “pdf” amb tot el contingut del tema per si el volen imprimir i 
treballar en format paper. 
 
* Elaborar unes guies d’aplicació a l’aula, dirigides al professorat, sobre cadascun dels 
temes tractats, contenint unes orientacions que permeten: 
-  Que els i les estudiants simulen la realització dels judicis realitzats sobre aquests casos i es 
distribueixen els “rols” (jutges, parts, fiscals, etc...) per tal d’entendre què s’està fent. 
- Proposar una discussió pautada i reglada per reforçar no només els continguts sinó també 
la expressió oral.  
- Tenir una guia conceptual, senzilla però rigorosa, respecte dels drets i deures objecte dels 
continguts temàtics de la web. 
- Graduar el grau de complexitat dels temes, segons el nivell educatiu o el curs on s’apliqui la 
web. 
El mètode de treball a l’aula es descriu tant en el suport informàtic com en diferents texts 
editats en paper que es faciliten al professor i als estudiants (diferents per cadascú) a fi i 
efecte que es puguin assolir aquests coneixements, teòrics d’una banda i de pràctica de 
ciutadania per una altra, de forma entenedora i [pretenem] engrescadora. Cal també 
remarcar que tots els continguts de tots els temes es presenten en forma interactiva, de tal 
forma que es poden inter- connectar. El professorat, en cada cas, pot decidir el nivell de 
complexitat que vol introduir en cada tema. 
 



 
 

 
 

Així, la metodologia de cada tema es basa en un model pedagògic que guia a l’alumne a 
adquirir una sèrie de competències a partir de la resolució de casos. Així doncs: 
* Es parteix d’un estudi de cas, del qual se’n deriven els continguts teòrics. 
* Per treballar el cas s’utilitzen diverses dinàmiques a classe. 
* Els alumnes en tot moment compten amb un suport web en el qual poden consultar el 
material teòric en què es basa el cas. 
 
Per aconseguir crear aquest clima, és necessari tenir presents una sèrie de fases per les 
quals s’ha de passar tant abans com després de dur a terme la dinàmica. 
1. EXPLORACIÓ S’ha de crear un clima apropiat perquè els alumnes creguin que el que van 
a aprendre és important. 
2. INTRODUCCIÓ En aquesta fase els alumnes descobreixen que és el que van a fer. 
3. ESTRUCTURACIÓ Aplicació de la dinàmica a l’aula. 
4. APLICACIÓ En aquesta fase, es tracta de que els alumnes siguin capaços d’aplicar el 
que han après a la seva vida quotidiana. Han d’entendre per a què els ha 
servit el que han fet. 
 
Els membres juristes han orientat i supervisat tots els continguts especialitzats i la part 
procedimental. Els membres pedagogs i lingüistes han orientat i supervisat la part 
corresponent a la seva especialització i han fet una primera revisió lingüística dels texts. La 
jurista “junior” ha redactat en llenguatge adaptat els texts i conjuntament amb la pedagoga 
“junior” han proposat l’aplicació a l’aula. La pedagoga “junior”, amb la col·laboració de la 
jurista “junior”, ha realitzat l’aplicació informàtica. L’equip ha treballat en forma coordinada 
tot el temps. 



 
 

 
 

 
MÒDULS REALITZATS 
  
Durant aquest primer any s’han realitzat quatre mòduls, ja que el restants, tal com consta en 
la pròrroga atorgada per l’AGAUR, queden per al segon any del projecte.  
 
Descriurem esquemàticament el contingut de cadascun dels mòduls realitzats: 
 
Mòdul 1 DIGNITAT, DRETS HUMANS I JUSTÍCIA 
Menú: Com funciona la web? 

Cas 1 SILLADIN (emigració i drets de dignitat en el treball) 

Ordinari (a França) Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Europeu de Drets 
Humans 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 2  OMEGA (dignitat i no violència en els jocs virtuals) 

Ordinari (a Alemanya) Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 3 LEONARDO (dignitat i drets i deures dels estrangers) 

Ordinari (a Espanya) Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Constitucional 
espanyol 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Glossari Interactiu en tots els temes. 

 
CAS SILIADIN  
 
Continguts: Codi Penal. Conveni Europeu de Drets Humans. Drets Humans. Delicte. 
Denúncia. Dret. Esclavitud. Fiscal. Recurs. Sentència. Servitud. Tribunal de Primera 
Instància. Tribunal Europeu de Drets Humans. Vot particular. 
 
Aplicació a l’aula: Simulació del judici davant el Tribunal francès i davant el Tribunal 
Europeu de Drets Humans. Redacció d’una denúncia. 
 
CAS OMEGA 
 
Continguts: Carta dels Drets Fonamentals. Decisió Administrativa. Lliure circulació de 
mercaderies. Ordre públic. Lliure circulació de serveis. Unió Europea. 
 
Aplicació a l’aula: Simulació de la preparació d’una qüestió prejudicial. Simulació del judici 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Establir les diferències entre el Tribunal 
Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
CAS LEONARDO 
 
Continguts: Advocat d’ofici. Fiscal. Nacionalitat. Procurador. Recurs d’emparament. Tribunal 
Constitucional. 
 
Aplicació a l’aula: Elaboració d’al·legacions escrites per presentar el recurs d’emparament al 
Tribunal Constitucional.  



 
 

 
 

  
 
Mòdul 2 LLIBERTAT I SEGURETAT 
Menú: Com funciona la web? 

Cas 1 ALI BAKER (protecció de la llibertat personal amb l’habeas corpus) 

Jutjat d’instrucció Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Constitucional 
espanyol 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 2  PRESONERS POLÍTICS A GUINEA EQUATORIAL 

Tribunal intern a Guinea 
Equatorial 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

o 

Comitè Comitè de Drets Humans de 
Nacions Unides 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 3 CRIMS CONTRA LA HUMANITAT A BÒSNIA 

Tribunal Internacional per l’ex 
Iugoslàvia (Primera instància) 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Internacional per l’ex 
Iugoslàvia (Cambra 
d’apel·lació)  

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Glossari Interactiu en tots els temes. 

 
CAS ALI BAKER  
 
Continguts: Llibertat personal.  Seguretat. Privació de llibertat. Detenció. Pena de privació de 
llibertat. Privació de llibertat de persones amb una greu  malaltia psíquica. Detenció i privació 
de llibertat de menors d’edat. Detenció en matèria d’estrangeria. Fase d’instrucció i fase de 
sentència en el procés penal. Jutge d’instrucció. Habeas Corpus. 
 
Aplicació a l’aula: Redacció d’una sol·licitud d’habeas corpus. Diferenciació de les parts 
d’una sentència. Simulació sobre la instrucció d’un procés penal i del judici oral. 
 
CAS PRESONERS POLÍTICS A GUINEA EQUATORIAL   
 
Continguts: Història de l’ONU. Propòsits i principis de l’ONU. Estats membres de l’ONU. 
Organs de l’ONU. Assemblea General. Consell de Seguretat. Tribunal Internacional de 
Justícia. Comitè de Drets Humans de l’ONU. Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 
 
Aplicació a l’aula: Trobar a la web de Nacions Unides els Informes del Comitè del Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics. Fer una recerca a la web per tal d’esbrinar en quina 
situació es troba Espanya en relació amb el Pacte. Simulació d’una sessió del Comitè del 
Pacte. 
 
CAS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT A BÒSNIA 
 
Continguts:  Tribunal Internacional per l’ex Iugoslàvia. Crims contra la humanitat. Genocidi. 
Lleis i costums de la guerra. Convencions de Ginebra.  
 
Aplicació a l’aula: Simulació de l’acusació del fiscal davant el Tribunal Internacional per l’ex 
Iugoslàvia. Diferenciació entre els diferents crims que es poden jutjat en aquest Tribunal. 
 
 



 
 

 
 

Mòdul 3 IGUALTAT DE GÈNERE  
Menú: Com funciona la web? 

Cas 1 MAHLBURG (igualtat d’oportunitats en el treball) 

Tribunal laboral (a Alemanya) Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 2  REPRESENTACIÓ EQUILIBRADA A LA PRESA DE DECISIÓ 

Ordinari (a Espanya) Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Constitucional 
espanyol 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 3 Sra. G (prevenció de la violència de gènere) 

Audiència Provincial Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Suprem espanyol Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Glossari Interactiu en tots els temes. 

 
CAS MAHLBURG  
 
Continguts: Regulacions de la Unió Europea sobre la igualtat en el treball. Regulacions 
estatals sobre la igualtat en el treball. Regulacions catalanes sobre la protecció de la vida 
familiar. Aplicació i transposició de les directives comunitàries. La conciliació entre la vida 
professional i familiar. Transversalitat de la perspectiva de gènere.  
 
Aplicació a l’aula: Simulació de l’elaboració d’una llei transposant una directiva relacionada 
amb la conciliació per part del Parlament de Catalunya. 
 
CAS REPRESENTACIÓ EQUILIBRADA A LA PRESA DE DECISIÓ  
 
Continguts: El “sostre de vidre”. Sistemes electorals. Llistes electorals. Sistema d’Hont per a 
l’adjudicació d’escons. Representació equilibrada. Paritat. Regulació de Nacions Unides. 
Regulació de la Unió Europea. Regulació del Consell d’Europa. Llei espanyola d’igualtat. 
Igualtat, no discriminació i accions positives. 
 
Aplicació a l’aula: Confecció de llistes electorals seguint els criteris de la representació 
equilibrada establerts a la llei espanyola d’igualtat. Simulació de la repartició d’escons seguint 
el mètode d’Hont.  
 
CAS Sra. G 
 
Continguts: Llei integral espanyola sobre la violència de gènere. Llei catalana de protecció a 
les víctimes de violència de gènere. La violència de gènere al Codi Penal. Els drets de les 
dones víctimes de violència de gènere (en el Dret internacional, el Dret europeu i el dret 
espanyol i català). 
 
Aplicació a l’aula: Redacció d’una denúncia per maltractaments en l’àmbit domèstic i 
familiar. Determinació de les mesures de suport que es poden aplicar a les víctimes de 
violència de gènere. 
 
 



 
 

 
 

Mòdul 4 LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, INTIMITAT,  
PRÒPIA IMATGE 

Menú: Com funciona la web? 

Cas 1 CAROLINA VON HANNOVER (respecte a la vida privada) 

Tribunals interns a Alemanya Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Europeu de Drets 
Humans 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 2  INCITACIÓ A L’ODI RACIAL A RUANDA 

Tribunal Tribunal de Nacions Unides 
per Rwanda 

Explicació  Explicació 
animada 

Paraules clau 

Cas 3 COMANDANTE PATIÑO 

Tribunal Suprem espanyol Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau Tribunal 

Tribunal Constitucional 
espanyol 

Explicació Explicació 
animada 

Paraules clau 

Glossari Interactiu en tots els temes. 

 
CAS CAROLINA VON HANNOVER  
 
Continguts: Llibertat d’expressió i els seus límits. Dret a la intimitat. Dret a la pròpia imatge. 
Garanties de la llibertat d’expressió i equilibri amb el respecte a la vida privada. Nivell de 
protecció en la Constitució espanyola i en el Conveni Europeu dels Drets Humans. Requisits 
que han de complir els límits a la llibertat d’expressió. 
 
Aplicació a l’aula: Debat argumentat sobre els límits de la llibertat d’expressió. Verificació 
sobre els efectes de les sentències dels tribunals interns dels països i de les sentències del 
Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
CAS INCITACIÓ A L’ODI RACIAL A RUANDA  
 
Continguts: Apologia de la violència. Incitació a l’odi racial. Participació de medis de 
comunicació en els delictes d’apologia de la violència o incitació a l’odi racial. Aplicació del 
Dret internacional en situacions de conflicte. Diferenciació entre llibertat d’expressió i incitació 
al delicte. Tribunal de Nacions Unides per a Ruanda. 
 
Aplicació a l’aula: Debat sobre els continguts del tema a partir de la visualització de la 
pel·lícula “Hotel Ruanda”.  
 
CAS COMANDANTE PATIÑO 
 
Continguts: El dret a la llibertat d’informació. La veracitat de la informació. La rellevància 
pública de la informació. La contribució a un debat d’interès general. La responsabilitat 
editorial dels directors d’un medi de comunicació. La llibertat d’informació: diferències amb la 
llibertat d’expressió. Les expressions insultants, injurioses o calúmnies: el dret a l’honor. La 
ponderació entre el dret a la llibertat d’informació i el dret a l’honor. 
 
Aplicació a l’aula: Debat argumentat sobre la ponderació entre la llibertat d’informació i el 
dret a l’honor. 



 
 

 
 

 
 
AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
 
Tot i que aquest projecte comptarà amb tres vessants d’avaluacions finals (en acabar la 
pròrroga d’un any que li ha estat concedida), s’han realitzar avaluacions parcials a diferents 
nivells i, per tal de comprovar la seva aplicabilitat, també es prepara un pla amb participació 
d’ensenyants de diferents nivells i llocs: 
 
1.- Avaluació continuada: Cadascuna de les reunions mensuals que ha tingut el grup de 
recerca ha analitzat els resultats obtinguts a partir dels acords de la reunió anterior. Tots els 
membres de l’equip del projecte s’han implicat en la realització d’aquestes avaluacions. Com 
a conseqüència de les mateixes s’han anat fent alguns canvis, tant en la metodologia, com 
en els continguts i en el grau d’aprofundiment en els temes. 
 
2.- Avaluació d’impacte de gènere: També es va fent, a mesura que s’avança en els temes, 
una avaluació provisional respecte de la perspectiva de gènere en els continguts i la 
metodologia així com de l’impacte de gènere que es pugui preveure pel que fa a les persones 
destinatàries del projecte. La Càtedra Jean Monnet de la UAB ha elaborat criteris 
metodològics per a la realització d’aquesta avaluació i serà en el seu marc on es realitzarà 
l’avaluació final d’impacte de gènere. 
  
3.- Avaluació global: Avaluació externa, sobre els continguts i la metodologia del projecte, 
com a control final, en la última etapa d’execució del mateix. La Fundació Universitària Martí 
l’Humà s’encarrega de realitzar aquesta avaluació. 
 
D’altra part, es pretén comptar també amb l’opinió de diferents nivells de persones 
relacionades amb els cursos. Amb aquesta finalitat, es preveu utilitzar aquests materials com 
a instrument experimental en cursos de formació del professorat de secundària dins el 
marc de les activitats docents organitzades per la Fundació Universitària Martí l’Humà, al 
llarg del proper curs acadèmic.  



 
 

 
 

 
 
CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA 
 
L’equip de recerca que ha desenvolupat aquest primer any del projecte considera que aquest 
contribueix a la innovació educativa des de diferents perspectives: 
  
1.- En primer lloc, contribueix a la educació inclusiva, ja que es fa atenció a la diversitat, a 
com la dignitat es relaciona amb les qüestions culturals i la igualtat d’oportunitats, etc.. Així 
també, la presentació dels temes a partir de una pràctica a l’aula de tipus procedimental 
(simulació de judicis, de presentació de demandes o queixes, debats per comprendre les 
diferents interpretacions, etc.) estimula el bon clima escolar i la convivència en contexts on 
poden estar presents diferències culturals. També cal destacar que la forma d’organitzar la 
pràctica a l’aula, amb el repartiment de diferents rols, la formació en llenguatge oral tècnic 
adaptat al nivell educatiu y la dimensió dels valors inherents a la persona humana aplicada 
en forma sistemàtica al llarg dels continguts, creiem que pot incidir significativament en la 
qualitat dels materials que hem elaborat, tant en la web dirigida a l’alumnat com en les guies 
didàctiques dirigides al professorat. La inclusió del context internacional i europeu, a partir 
dels conflictes més difosos pels medis de comunicació, s’insereix dins aquesta finalitat 
inclusiva, per situar l’alumnat tant en el seu medi com a Europa i el Món. 
 
2,. Com a segon àmbit destaquem l’aplicació de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) a l’educació, ja que el desenvolupament dels continguts responen a una 
estratègia de millora de la creativitat, del aprenentatge (substantiu i procedimental) aportant 
una innovació metodològica i organitzativa de l’ensenyament dels continguts proposats en el 
projecte. La conjuminació entre les aplicacions informàtiques, els texts impresos i la dinàmica 
de les simulacions a l’aula a partir del que s’exposa en els dos tipus de materials, pretén 
també aportar una innovació qualitativa al temps que facilitar un aprenentatge complex que 
prepari l’alumnat per a exercir les seves responsabilitats ciutadanes. 
 
3.- El tercer àmbit seria el de la formació del professorat, proposant noves estratègies de 
formació, des d’una perspectiva jurídica, pedagògica i tecnològica, ja que tal com es pot 
veure en aquesta Memòria, introduïm noves propostes de dinàmica a l’aula: 
* El judicis simulats, tant a nivell del Tribunal Europeu de Drets Humans, del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional Espanyol, per posar uns exemples, 
pautats i acompanyats d’una “Guia per al professorat” en cada mòdul. 
* El conèixer els diferents tipus de normes, sentències, decisions, etc. d’una forma senzilla i 
guiada, amb els seus elements més significatius, per tal de no carregar amb excessius 
continguts. 
* La conjuminació de materials, escrits i informàtics, amb la pràctica oral a la classe, també 
pautada i simplificada en els seus elements tècnics. 
 



 
 

 
 

 
DIFUSIÓ DEL TREBALL 
 
Com hem explicat reiteradament, aquest projecte ha estat prorrogat un any i, per tant, ara no 
presentem resultats finals. Si més no, per tal de donar una idea dels que s’obtindran, 
adjuntem el power point que hem elaborat i utilitzat quan hem presentat públicament el 
primer any d’aquest projecte. 
 
 


