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1. JUDICIS LINGÜÍSTICS: DE LA IGNORÀNCIA A L'IRRACIONALISME
És ja tradicional entre els lògics la distinció entre els judicis de fet i els judicis de valor. Els primers
tenen una propietat inquietant: es poden sotmetre a prova pública, i qui no hi estiga d'acord haurà
de romandre lluny de la comunitat dels assenyats. Si dic: El dia 17 de novembre de 1986 va ploure
a Sant Genís dels Agudells, faig un judici que es pot comprovar: o bé que va ploure, o bé no va
ploure. I la feina és molt senzilla: consultarem els arxius del servei meteorològic, ho esbrinarem
entre els veïns més memoriosos de Sant Genís o passarem enrere els fulls fidels de la nostra
agenda. Ara, si la prova, un cop feta, ha resultat positiva, es dóna per segur el fet de la pluja i
tindrem tot el dret a arronsar les espatlles si un ximplet qualsevol ens diu que això no és veritat. Hi
ha judicis com aquest que impliquen només l'experiència comuna dels fets. Dic comuna perquè si
sóc jo, tot sol, qui s'entesta a assegurar el fet de la pluja, i ni ho confirma el servei meteorològic, ni
ho abonen els meus veïns, llavors faré bé si prenc la iniciativa d'autoexcloure'm de la comunitat
dels assenyats.
Hi ha, però, d'altres judicis de fet la demostració dels quals és, com a norma, competència
dels especialistes. Són els judicis científics. Si un físic diu: El coeficient de dilatació absoluta d'un
líquid és igual a la suma del coeficient de dilatació aparent del líquid i del coeficient de dilatació
cúbica del recipient que el conté, fa un judici que es pot sotmetre a comprovació i que és
considerat vàlid entre els científics, i serem entenimentats si no ens entossudim a portar-los la
contrària.
D'una banda, l'experiència comuna i, de l'altra, la ciència són espais prou segurs perquè els
judicis que s'hi insereixen tinguen garanties de veracitat. El fet de la pluja és incontestable si ha
estat verificat a bastament, i el coeficient de la dilatació absoluta dels líquids es donarà per bo
mentre funcione la física actual, o mentre no es descobrisca un univers possible en què les lleis
físiques siguen menys tossudes. Els judicis de fet no donen lloc al prejudici, a les creences, a les
opinions o manies personals. Les coses són així i cal creure-hi.
Amb els judicis de valor tot és diferent. Si dic: L'art neoclàssic és lleig o Rebeca era
pèrfida, mai no tindré cap possibilitat de saber si l'he encertada: els gustos són escadussers, les
persones són inescrutables i els límits de les nostres capacitats discriminatòries ens haurien de fer
dubtar més sovint del que és habitual. Els judicis de fet es fonamenten en l'experiència col·lectiva;
en canvi, els judicis de valor poden bastir-se o no sobre un consens: L'art neoclàssic és lleig podria
ser patrimoni comú dels amants de l'art nouveau, així com El gòtic és lleig ho era d'uns neoclàssics
que enguixaven i dauraven les velles i venerables catedrals tant com podien. En el vessant
individual, els judicis de valor donen indicis sobre els gustos personals i també sobre l'educació
rebuda, viscuda o no com a part essencial d'un mateix: M'agrada el peix i No puc suportat la gent
competitiva en serien els exemples, respectivament. És per això que els judicis de valor són, per
força, projeccions de qui els fa; són part del nostre autoretrat, perquè amb ells expressem les
nostres actituds davant del món, dels esdeveniments i de la gent. Públicament, som allò que fem i,
molt principalment, allò que diem.

(Tuson, 1988)
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Activitat 1
Intenteu esbrinar quins prejudicis amaguen les diferents situacions que se us proposen:
(es tracta de casos reals reportats tal i com apareixen en les fonts consultades)
1. Io vaig deixar a una xavala que estava com un tren per ...de sentí-la parlar (...) perquè
pareixia que tenia la boca plena de sopes i no m’agradava (...) parlava en valencià, no
sabia el castellà a penes (...) Io crec que era de la Vila o de la Canyada. (LARREULA)
2. Un jove pregunta a tres xiques a la ciutat de València: “ Per anar a Alboraia he d’eixir cap a
la dreta o cap a l’esquerra?, i en allunyar-se el xic, van comentar entre elles: “Qué basto!
El caso es que de aspecto no parece de pueblo.” (LARREULA)
3. Yo podría hablarle a usted en valenciano, porque el valenciano es mi lengua materna, pero
no lo quiero hacer, porque si yo le hablo a usted en valenciano usted me va a hablar en
catalán, y cuando yo oigo el acento catalán, de aquella manera que hablan: “èèèè ...”vaya,
es que me pongo enferma. (LARREULA)
4. quan nosaltres anem a Olocau fem com ells, i quan ells vénen a la Todolella també
s’adapten, però ells parlen més xapurreau, perquè no els acaba d’eixir bé; en canvi
nosaltres si que parlem castellà. Es coneix que per a nosaltres és més fàcil parlar castellà
que per a ells valencià. (CASANOVA)
5. La cosa més lletja del món és parlar en valencià a una dona. (CASANOVA)
6. Els pares li van parlar en valencià, però ell no l’ha volgut emprar mai. “Total si vas a
Madrid. ¿Para qué sirve el valensiano? ¡Eh! ¿Para qué sirve? (CASANOVA)
7. Es como si Madrid se hubiera llenado de zambombos y de jayanes. Una asamblea de
paletos, todos hablando como en su pueblo y todos despreciando el idioma común. (Jaime
Capmany, amb motiu duna sessió del Senat en què es van poder utilitzar les altres
llengües de l’Estat). (AINAUD DE LASARTE)
8. La Generalitat ha impuesto por la fuerza, y a base de subvenciones, un catalán mesiánico,
folclórico y vacuo en el que no importa la calidad sino la cantidad. Han conseguido un
idioma sin contenido al no permitir que la gente creara su propia lengua o reflejara la de
sus mayores. (AINAUD DE LASARTE)
9. Bastantes de nuestros niños, con inmersión forzosa en catalán, en Barcelona y áreas
colindantes, tienen ahora más problema y notablemente menos capacidad de razonamiento
verbal y abstracto, menor IG (inteligencia general) y menos conocimientos respecto a los
niños de hace seis años. (AINAUD DE LASARTE)
10. Que se lo guarden para ellos, que lo utilicen hasta el aburrimiento, pero que a la hora de
establecer contactos con quien no tienen estos conocimientos lingüísticos, que lo hagan en
castellano, que como es bien sabido lo hablan más de 300 millones de personas. Y que su
catalán lo dejen para andar por casa. (AINAUD DE LASARTE)

Activitat 2
a) Consensueu una definició de prejudici.
b) Segur que heu sentit moltes vegades la manifestació de prejudicis que no són lingüístics
(racials, sexuals, socials ...), feu-ne una enumeració i analitzeu-los.
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Activitat 3
a) Classifiqueu les següents afirmacions segons les raons que motiven els prejudicis.
b) Intenteu ara un classificació depenent de si es tracta de prejudicis interlingüístics (es
existeixen entre parlants de llengües distintes) o intralingüístics (es produeixen a l’interior
d’una llengua, entre parlants de la mateixa llengua).

1. A l’Àfrica hi ha llengües molt simples i poc desenvolupades que no tenen gramàtica ni
diccionari.
2. No vull estudiar anglés perquè és una llengua imperialista.
3. Escric en castellà perquè en català faria moltes faltes.
4. El castellà és més fàcil perquè s’escriu com es pronuncia.
5. Seria molt millor si tot el món parlara una sola llengua.
6. El valencià és un idioma graciós, més adequat per a fer broma que el castellà.
7.

No val la pena aprendre valencià ja que tothom sap castellà.

8. Qui no sap parlar castellà o no el parla bé és perquè és de poble.
9. Escriure en valencià és molt difícil.
10. El valencià és poc fi.
11. El valencià és molt dolç.
12. Aprendre valencià és una pèrdua de temps. És molt més útil aprendre anglés.
13. Cal parlar sempre en castellà a aquelles persones que parlen en castellà.
14. Cal parlar als desconeguts en castellà.
15. No m’agrada que em parlen en valencià ni llegir llibres en valencià.
16. El valencià no és útil per a la investigació científica ni per a l’ensenyament universitari.
17. El valencià es parla als pobles.
18. El valencià és un idioma de gent de poble.
19. Parlar en valencià als castellanoparlants és un acte de mala educació i d’intransigència.
20. Qui parla en valencià és perquè no té prou cultura.
21. Al meu poble és on millor parlen el valencià.
22. L’apitxat és un valencià mal parlat.

prejudici (...) 2. PSIC./SOCIOL. Actitud no raonada, mancada de provació, que es manifesta en
formes d’antipatia o de simpatia envers individus, grups, races, nacionalitats, idees…
DIVERSOS AUTORS. Diccionari valencià. Bromera, 1996.

Activitat 4
A continuació proposem una sèrie de possibles enfocaments didàctics per tal de tractar els
prejudicis lingüístics a l’aula. Escriu al costat de cada enunciat si creus que va referit a un prejudici
interlingüístic o intralingüístic.

1. Proposar als nostres alumnes un recorregut crític a través de les opinions lingüístiques,
socialment esteses, prejudicioses envers les llengües i els seus parlants, a fi de comprovar
la validesa o no dels suposats arguments en què es basen.
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2. Fer valer davant l’alumnat determinats postulats de naturalesa igualitària i democràtica,
com per exemple, que totes les llengües i parlants són iguals i, per tant, són injustificables
les preeminències d’unes sobre altres.
3. Desvetllar les idees errònies sobre els conceptes de llengua, dialecte, varietat dialectal...
4. Qüestionar les actituds apologistes o de defensa de la llengua basades en la valoració de la
llengua pròpia per damunt de les altres llengües.
5. Qüestionar els prejudicis envers certes varietats lingüístiques d’una mateixa llengua.
6. Potenciar en l’alumnat una actitud de defensa de la llengua basada en una valoració de la
llengua pròpia com una més i amb la mateixa vàlua que qualsevol altra. Qualsevol llengua
té el valor d’ésser patrimoni col·lectiu d’una determinada comunitat lingüística i si el
context sociolingüístic ho permet pot esdevenir vehicle de comunicació vàlid per a tots els
àmbits i usos socials.
7. Potenciar actituds positives basades en l’acceptació i valoració de la varietat dialectal
pròpia i de les varietats dialectals no pròpies, sense deixar de concebre l’estàndard com a
marc de referència i model lingüístic de prestigi interdialectal.
8. Potenciar una actitud receptiva envers la millora del domini de la llengua, incloent-hi
l’ampliació del ventall de registres a emprar i acceptant l’ús de diferents registres segons
cada situació comunicativa.

2. ACTITUDS, VALORS I NORMES

Activitat 5
A partir de l’anècdota que us proposem intenteu definir els tres conceptes: actituds, valors i
normes.
-

Y, por respeto al señor inspector, hablaré en castellano.

L’inspector va insistir amablement que no calia, l’altre li va assegurar que ho faria,
l’inspector s’hi negava, l’altre hi tornava:
-

... que le hablaré en castellano – perquè, segons va voler ell justificar-se, en un
rampell de sinceritat absolutament impagable que no vull tampoc traduir, va
declarar

públicament

davant

d’un

auditori

de

valencianoparlants

fills

de

valencianoparlants – porque estoy muy orgullosa que en el colegio me castigaran
cuando hablaba en valenciano, para no ladrar como mis padres. (Víctor Gómez
Labrado, La mestra, citat per LARREULA)

Compareu les vostres definicions amb aquestes:

Les actituds, els valors i les normes són eixos que determinen les conductes individuals i socials i
tenen un enfocament pedagògic molt important en el sistema educatiu resultant de l’aplicació de la
LOGSE.

5

Els valors són projectes de conducta ideal, abstractes i ètics, que tenen components conscients i
inconscients. Poden canviar segons les circumstàncies històriques i culturals. Són exemples de
valors individuals la llibertat, l’honestedat, etc. En el vessant social estarien la pau, la justícia…

Els valors determinen les actituds, que són una predisposició a una determinada actuació en
situacions concretes. Participen de components ideològics i ètics (valors), emocionals (plaer,
acceptació o rebuig) i cognitius (coneixements i creences), i es van configurant al llarg de les
experiències individuals. Així doncs, estan sotmeses a canvis. Aquests canvis poden estar
provocats per diversos factors: l'augment de la informació, la identificació amb una persona, la
integració a un grup, el grau d’implicació, etc.

Els canvis d'actituds es tradueixen en canvis de conducta. Els valors són abstractes però les
actituds són observables: judici emesos, comportaments, hàbits, decisions, etc. Si busquem alguna
manifestació d'aquest tipus respecte dels comportaments lingüístics, pensem per exemple en els
comentaris que sol provocar una manera determinada de parlar o el fet de parlar una altra
llengua, com seria el cas de les zones castellanoparlants de la nostra comunitat. La reacció de
l'oient en sentir parla valencià en aquestes zones pot ser diversa en dos sentits: rebutjar la
diversitat (háblame en cristiano, habla en polaco) o bé acceptar-la fent un esforç per entendre
l’altre.

Dins de l'àmbit concret de l'educació, el component actitudinal és una de les variables que
incideixen en el domini d'una segona llengua, juntament amb altres factors com la intel·ligència o
l'aptitud.

És important insistir en el caràcter dinàmic del concepte d'actitud. L'actitud, en l'àmbit educatiu,
s'ha d'entendre en una doble vessant: com a element d'entrada, és un factor de predisposició
(positiva o negativa) que afecta els resultats del procés d'ensenyament-aprenentatge, d'altra
banda pot ser el resultat del mateix procés.

Les actituds, tant les positives com les negatives, són observables a partir de les normes de
conducta. Són formes de comportament en situacions específiques, que qualsevol societat té i que
limiten i orienten el comportament dels seus membres. Aquestes s'observen per la creació d'hàbits
i comportaments estables que es repeteixen amb freqüència.

Activitat 6
Llegiu el text següent i completa els buits escrivint les paraules que apareixen al quadre:

conatiu, cognitiva, afectiva

Per tal de modificar una actitud hem de conéixer bé els elements que la componen. Diversos autors
(Bolívar, 1995; Cortina i Escámez, 1996) consideren que una actitud està formada per tres
elements: cognitiu, afectiu i conatiu.
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Fonamentalment l'acció del professor a l'aula per tal de modificar una actitud determinada de
l'alumne es fa a través de la via _____________ , és a dir, la de raonament. Es tracta d'oferir als
alumnes maneres de raonar noves que, modificant l’element cognitiu de l'actitud la transformen en
la seua totalitat. És clar que a força de treballar més elements de l'actitud a classe, més garanties
d'èxit tindrà la modificació, així, si la relació entre els alumnes i els professors és tensa, difícilment
es desenvoluparà el clima de confiança i diàleg i la capacitat de persuasió necessària per tal
d'influir a través de la via ______________ (emocional), en els nostres alumnes. Aquest clima de
confiança i empatia només pot aconseguir-se mostrant un respecte profund per part del professor
a les opinions dels alumnes, per molt desencertades que siguen. Només quan els alumnes
observen, des del primer dia de curs, que l'actitud del professor és de comprensió a tot el que
diuen, que fa poques afirmacions contràries, etc., s'hauran posat les bases per facilitat
emocionalment el canvi cognitiu.

Un tercer element, el _____________ (comportamental), és el menys controlable per part del
professor, sobre tot fora de la classe. Partim de l'evidència que observem actituds dels alumnes
només a través del seu comportament, fonamentalment lingüístic. D'ací la importància de provocar
l'expressió d'opinions prejudicioses. Aquest tercer element no és del tot imprescindible perquè
existisca una actitud, ja que es poden tenir determinades actituds respecte a algun fenomen i no
ser demostrades per part dels alumnes.

Activitat 7
Us presentem a continuació una llista de mots corresponents a possibles valors. Seleccioneu-ne
deu que considereu que caldria potenciar durant el treball amb l’alumnat per tal de contribuir a
crear actituds positives envers el valencià. Destrieu també, si és el cas, els que considereu que no
ajuden a generar actituds positives:

Amabilitat, entusiasme, optimisme, ambició, esforç, ordre, altruisme, esperança, paciència, pietat,
amistat, èxit, plaer, amplitud de mires, família, poder, fortalesa, vocació, autenticitat, gratitud,
honradesa, autocontrol, respecte, hospitalitat, autoestima, responsabilitat, humanitat, austeritat,
sapiència, ideal, benestar, identitat, bondat, senzillesa, il·lusió, caritat, imaginació, serenitat, pau,
coherència,

independència,

solidaritat,

compassió,

joventut

d'esperit,

salut,

comprensió,

laboriositat, tendresa, confiança, justícia, tenacitat, cordialitat, llibertat, creativitat, tolerància,
maduresa, transcendència, generositat, urbanitat, capacitat de diàleg, modèstia, valentia, valor,
dignitat, diligència, voluntat, disponibilitat, naturalitat, eficàcia, obediència, elegància.

Les normes de conducta són les regles per a executar alguna cosa a què se subjecta el
comportament.

Anomenem normes d’ús lingüístic les normes de comportament que determinen la utilització que fa
un individu de la llengua. Són normes d’ús, per exemple, adreçar-se a un desconegut en valencià o
en castellà, o fer servir el tractament de vós, de tu o de vosté per parlar amb altra persona. Els
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usos lingüístics són l’exteriorització d’alguna cosa més profunda que el coneixement de la llengua.
L’ensenyament té un paper important a fer en aquest sentit.

+Abstracte
Valor

+Concret
Actitud

Norma

A continuació us proposem un exemple perquè pugueu encarar l’activitat:

Valors

Actituds

Normes

La llengua denota pertinença

La meua llengua és el

Inicie els contactes lingüístics

cultural

valencià i me’n sent orgullós

en valencià

Activitat 8
A partir de les situacions que se us presenten analitzeu els tres aspectes de què parlem:
1. A la mayoría de los catalanes no nos importa tener que cambiar de lengua para hablar con
quienes se expresan más cómodamente en castellano. No sólo no nos importa sino que nos
parece que ése es el punto enriquecedor del bilingüismo. Un bilingüismo tan espontáneo
que debería ser causa de orgullo, pues seguramente carece de parangón en el mundo.
Respetar la espontaneidad de cada cualen el uso de la lengua es, sin duda, la forma más
pacífica de asegurar una convivencia que, en privado, nunca se ha visto amenazada. (...)
No entiendo es derecho a la propia libertad que empieza por imponerle obligaciones al
otro. (Victoria Camps a El País, 1997, citat per LARREULA)
2. Per aclarir malentesos i donar tot el seu suport a la iniciativa dels mestres, en previsió de
dificultats, s’hi va presentar també l’inspector, Diego Bearano, investit de tota la seua
autoritat, dissimulada sempre sota la seua indiscutible afabilitat.
-

Aquell senyor andalús va haver de defensar l’ús del valencià davant d’un grup de
pares valencianoparlants, alguns dels quals – tan profundament valencianoparlants
com la resta – tenien la ferma convicció que el valencià no havia d’ultrapassar la
ratlla entre el carrer i l’escola. I ho va fer en castellà. Va dir que s’excusava de no
saber parlar-lo, i que el perdonaren si s’havia d’expressar en castellà, perquè la
seua bona voluntat no podia obviar a la realitat: ell acabava d’arribar de fora, però
que els demanava que, a ell, se li adreçassen en valencià perquè ja l’entenia
perfectament, i això l’ajudava a prendre’l, com era el seu desig. (Víctor Gómez
Labrado, La mestra, citat per LARREULA)
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Exemple 1
Valors

Actituds

Normes

Actitud negativa envers l’ús del
valencià a castellanoparlants.

Exemple 2:
Valors

Actituds

Normes

Respecte als parlants de
l’altra llengua

3. EL PROCÉS DE CANVI D’ACTITUDS

El docent ha d’arribar a conéixer les actituds negatives de l’alumnat. Una vegada identificades ha
d’utilitzar estratègies d’aprenentatge que permeten l’aprenent iniciar un procés de canvi d’actituds.
L’esquema podria ser el següent:

1. Fase de coneixement. L’aprenent pren consciència. S’adona del que significa i de les
conseqüències que té la seua actitud.

2. Fase de vivència. L’aprenent comença a desenvolupar una altra conducta que satisfaça les
mancances de l’anterior. S’adreça als desconeguts en valencià i comprova que la comunicació
és eficaç.

3. Fase de convivència. L’aprenent canvia la seua actitud i demana als seus interlocutors que la
respecten i passa a fer partícips els altres del seu canvi (familiars, amics i coneguts) i els
convida a fer el mateix.
(basat en Cassany, 1994)

Activitat 9
Observa el qüestionari següent i escriu algunes qüestions més.
Indica el teu grau d’acord utilitzant una escala de l’1 al 3. Marca la casella corresponent en cada
cas:

3.......D’acord
2.......Ni d’acord, ni en desacord.
1.......En desacord

1. Dialectes són les modalitats que presenta una llengua en les diverses regions del seu domini.
3
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2

1

2. El valencià és un dialecte que pertany al domini lingüístic de la llengua catalana, igual que el
balear o el català central.
3

2

1

3. El castellà és un dialecte que pertany al domini lingüístic de la llengua espanyola, igual que
l’andalús o l’espanyol d’Argentina.
3

2

1

4. Les persones que usen el valencià i les que usen el castellà han de tenir les mateixes
possibilitats d’ús de la seua llengua.
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4. Crec que està molt bé conéixer més d’una llengua.

5.

6.......

7.......

3.1. El diàleg
L'educació no ha d'imposar valors absoluts, ni es pot reduir a l'aprenentatge de la presa de
decisions exclusivament personals davant de conflictes. És important fomentar la reflexió crítica de
la realitat que ens envolta i intentar que els joves tinguen conductes coherents amb els principis i
normes que valoren. Hem de formar les capacitats de judici i decisió per a situacions vitals que ens
plantegen dilemes morals. Davant un conflicte de valors s’han de defensar els principis
d’autonomia del subjecte front a la pressió col·lectiva i de raó dialògica enfront de la impossibilitat
de parlar sobre un determinat i conflictiu tema que separa dos o més individus.

Una vegada l'individu té una opinió personal ha de saber dialogar. El diàleg ha de facilitar un
intercanvi constructiu de raons. Assimilar aquelles actituds i valors que porten a considerar de
manera igualitària el punt de vista de tots els afectats.

El diàleg es treballa a classe amb petits grups, en principi, incidint en els aspectes formals:
claredat d'expressió, respecte en els torns de paraula, o pertinència del que es diu. Quan la tècnica
estiga més assolida per part de l'alumnat i del professorat, es pot passar a treballar en grups més
nombrosos i amb el grup classe. Així mateix, es començarà a treballar els aspectes de fons del
10

diàleg: des de la comprensió dels continguts dels altres interlocutors, la verbalització correcta de la
pròpia opinió, la comparació de punts de vista diferents i la construcció col·lectiva de noves
opinions a partir de les aportacions. Per a aconseguir aquestes fites poden ser útils una gran
varietat d'exercicis, especialment la discussió de dilemes, el joc de rols o la comprensió crítica, ja
que en tots ells el diàleg és un element central.

El diàleg ha de tenir lloc en una determinada activitat de classe. Una possibilitat és la tècnica
anomenada aclariment de valors que es pot realitzar de diverses maneres, per exemple es pot fer
un exercici de frases inconcluses o inacabades, on l’alumnat ha de completar un conjunt de
proposicions inacabades formulades al voltant d’un conjunt de valors, alguns d’ells conflictius entre
si, elegits pel professor i sobre els quals ha de prendre postura.
Es pot utilitzar també un text de partida: una notícia d’un diari, un fragment d’una novel·la, la
narració d’una història real o inventada, etc.

Procediment:
1. Completar una sèrie de proposicions inacabades (es pot partir d’un text o no).
2. Intercanvi de resultats. Una vegada completades les frases, els estudiants són invitats a
exposar públicament els resultats de la seua activitat individual, de manera que la resta de
companys conega el seu punt de vista.
3. Debat general.
4. Cada alumne elabora una llista d’aquells valors que considera més importants per a ell.
Lliura la llista al professor (per escrit o oralment) i aquest escriu a la pissarra els valors
predominants en el grup.
5. Comentaris dels alumnes sobre la llista.
6. Com a conclusió cada alumne pot contestar individualment algunes preguntes del tipus:
a.

Davant de la situació exposada, què és el que preferisc fer?

b. Estic disposat a actuar en la vida real d’acord amb l’elecció que he pres?
c.

Quines dificultats puc trobar si sóc coherent amb el que pense?

7. Els alumnes que vulguen poden llegir a la resta del grup les respostes a les preguntes
anteriors.

Activitat 10
A continuació et presentem una proposta d’activitat de frases inacabades. Escriu una altra frase per
al mateix exercici:

- Conjunt de valors: justícia, èxit personal, ambició, autoestima, competitivitat, respecte, diàleg...

Jo sóc de Valladolid, però treballe a França en una empresa on tinc possibilitats d’ascendir. Un dia,
en una reunió de treball, el meu company de treball, Alberto –que és d’Albacete–, em demana foc i
jo li conteste que no en tinc, els dos emprem en aquelles frases el castellà. El Sr. Dubois, el
director, s’adreça a nosaltres i ens diu que en aquella empresa es parla només en “cristià”
(francés) i que no s’ha de tornar a repetir tal situació.
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Acaba d’escriure el final de les següents frases:

La meua reacció consisteix a......................................

Les meues possibilitats d’ascendir estan....................... respecte a altres valors com...............

Activitat 11
A partir dels requisits que es formulen a continuació, digueu quins considereu que són més difícils
d’aconseguir en un diàleg entre alumnes? N’afegiríeu més?

Requisits:
1)

Qui es pren el diàleg seriosament no ingressa en ell convençut que l'interlocutor no té
res a aportar. Està, doncs, disposat a sentir-lo.

2)

Això significa que no creu que ja té tota la veritat clara i diàfana i que l'interlocutor és
un individu a qui cal convéncer, no algú amb qui dialogar. Un diàleg és bilateral, no
unilateral.

3)

Qui dialoga seriosament està disposat a escoltar per a mantenir la seua posició si no el
convencen els arguments de l'interlocutor, o per a modificar-la si tals arguments el
convencen. Però també està disposat a adduir els seus propis arguments i a deixar-se
derrotar si cal.

4)

Qui dialoga seriosament està preocupat per trobar una solució correcta i, per tant, per
entendre's amb el seu interlocutor. Entendre's no significa aconseguir un acord total,
però sí descobrir tot allò que ja tenim en comú.

5)

La decisió final, per a ser correcta, no ha d'atendre interessos individuals o grupals,
sinó interessos universalitzables, és a dir, els de tots els afectats.

(Adela Cortina, 1996)

3.2 El dilema moral

Activitat 12
Llegiu el següent cas i contesteu les preguntes:

Pràcticament en tots els claustres de tots els centres d’ensenyament, apareix cada nou curs algun
nou professor o professora provinent d’una altra comunitat autònoma i que no entén el valencià.
Aquest és el cas de Carlos.
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Carlos és andalús i ha viscut tota la seua vida a Andalusia. És llicenciat en Geografia i Història i ha
aprovat les oposicions al cos de Professorat de Secundària en una convocatòria feta per
l’administració educativa valenciana. S’ha traslladat a viure a la Comunitat Valenciana i, com li
agrada la platja, ha triat plaça a l’institut d’ESO de Sueca i s’ha llogat un apartament al Saler.

El primer dia de treball acudeix a l’institut a una reunió de claustre. L’equip directiu i la major part
del professorat s’expressen en valencià. Carlos no entén una gran part de les coses que s’estan
dient en la reunió. Està desconcertat, perquè no s’esperava aquesta situació i quan pot sol·licita el
torn de paraula i demana al professorat que s’expresse en castellà ja que s’estan dient coses
importants de les quals en gran part no se n’assabenta. La cap d’estudis s’ofereix a Carlos per tal
d’explicar-li tot allò que no haja entés després de la reunió. Quan finalitza la reunió, la cap
d’estudis parla amb Carlos i aquest li fa les següents afirmacions:

-”A pesar de mi petición, la mayor parte del profesorado ha continuado hablando en valenciano.
Creo que ha sido una muestra de mala educación.”
-”No estoy en contra del valenciano, pero pido que en el próximo claustro se use el castellano para
que yo pueda entender lo que se dice.”
-”Yo he aprobado mi oposición y tengo todo el derecho a expresarme en castellano”

Ningú no li havia negat tal dret.

Què farà Carlos durant el pròxim claustre o en altres situacions similars?

1. Definiu el dilema moral.

2. Penseu dues alternatives possibles front al dilema.

3. Preveieu les conseqüències de cada alternativa i els seus efectes positius i negatius.

4. Definiu la solució que tinga conseqüències més beneficioses.

Activitat 13
Elaboreu una activitat de dilema moral que pugueu tractar a classe amb l’alumnat de la matèria
que impartiu.
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