
Annex

Text 1. Desenvolupament interromput.
Taula de dades de l’índex de desenvolupament humà.
Text 2. Guerres a l’Àfrica subsahariana.
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Llegir textos i dades (de l’Informe sobre l’índex de desenvolupament humà) per fer un comenta-
ri escrit (15 línies) sobre les conseqüències dels conflictes armats en el desenvolupament dels paï-
sos del Sud, centrant-se en tres casos de països de l’Àfrica.

Conèixer les conseqüències dels conflictes armats en el desenvolupament dels països del Sud.
Analitzar l’impacte de les guerres amb dades de l’índex de desenvolupament humà (esperança
de vida, taxa d’alfabetització i escolarització, PIB per càpita).

Una sessió d’una hora.

Conceptes: Desenvolupament humà, esperança de vida, indicadors d’educació, PIB per càpita.
Procediments: Lectura comprensiva de textos i dades estadístiques, redacció de comentaris per-
sonals.
Actituds: Conscienciació sobre les conseqüències dels conflictes i el seu abast.

Material per escriure.

Text 1. Desenvolupament interromput.
Taula de dades de l’índex de desenvolupament humà (IDH).
Text 2. Guerres a l’Àfrica subsahariana.

Llegir el text Desenvolupament interromput (text 1) amb tot el grup.
Llegir i analitzar les dades de l’IDH en petits grups (3 o 4 persones).
Escollir i llegir un cas del text Guerres a l’Àfrica subsahariana (text 2) per grup.
Redactar el comentari personal (individual o en grup).

L’objectiu del primer text és presentar de forma general les conseqüències dels conflictes i el seu
impacte en el desenvolupament, i també presentar l’informe sobre l’índex de desenvolupament
humà (IDH).
El llegirem en grup i resoldrem els dubtes que apareguin. Hem d’assegurar-nos que manegem bé
els indicadors econòmics (la taxa d’alfabetització d’adults es refereix al percentatge de la pobla-
ció més gran de 15 anys que té educació bàsica; la taxa d’escolarització es refereix al percentat-
ge ponderat de les matriculacions en tots els nivells educatius, i el PIB —producte interior brut—
per càpita es refereix a la relació entre la riquesa econòmica produïda en un país i la seva
població).
L’objectiu de les dades de l’IDH és presentar indicadors objectius d’aquestes conseqüències.
L’elecció dels països africans (Rwanda, el Sudan i Sierra Leone) ve donada per la seva situació de
conflicte enquistat i la seva baixa posició en l’IDH. L’elecció dels països del Nord (Noruega, EUA i
Espanya) es justifica per si mateixa.
Podeu consultar l’informe de l’IDH en format pdf en el següent enllaç:
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol/index.html
Cada grup escollirà un cas del segon text i comentarà les dades analitzades abans. El comentari
es pot redactar en grup o individualment. Les 15 línies són una extensió purament orientativa. Si
queda temps en aquesta sessió o bé en una altra de posterior, podem fer una posada en comú
dels comentaris.
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