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Fitxa de recollida de dades.
Qüestionari1

Proposarem als participants que facin una llista dels béns i dels serveis que consumeixen i, alho-
ra, els farem reflexionar sobre fins a quin punt consideren indispensables o prescindibles els béns
i serveis de la seva llista.

Consum, desig, necessitats bàsiques, drets humans.

Adonar-se que una part del consum no serveix per cobrir necessitats bàsiques. 
Distingir entre necessitat i dret.
Reconèixer quines són les necessitats bàsiques vitals i identificar-les com a drets humans univer-
sals.

Una hora.

Conceptes: consum, desitjos, necessitats, drets humans. 
Procediments: argumentació lògica, participació, debat.
Actituds: actitud crítica respecte al consum i consciència que cobrir les necessitats bàsiques és
un dret universal.

Taula/fitxa de l’annex, pissarra, material per escriure.

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (annex 16)

• Es deixarà temps perquè les persones que hi participen, en un paper, facin una llista de béns i
serveis.

• Es farà una posada en comú per obtenir una única llista consensuada. Mitjançant un diàleg en
què s’intentarà que participin totes les persones, aquestes hauran de justificar quins de tots els
béns i serveis poden considerar-se necessitats imprescindibles. 

• Aquesta activitat té caràcter introductori i és vàlida per a tots els nivells.
• La persona que dirigeix o guia l’activitat ha de fer un paper dinamitzador i provocar en tot

moment la reflexió i el debat perquè les persones participants defensin les seves idees.
• És possible que sorgeixin discrepàncies en el moment de la posada en comú. A totes les llistes

haurien d’aparèixer els epígrafs següents: alimentació, transport, llaminadures, roba i sabates,
telèfon, material escolar, CD, revistes, oci.

• Com a ampliació es poden proposar altres activitats com demanar a tots els participants que
aconsegueixin la Declaració Universal de Drets Humans, fer-ne la  lectura i identificar-ne els
articles que fan referència a la cobertura de les necessitats bàsiques o vitals. 

• Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni poden servir com a referència de metes con-
cretes en el camí de la universalització de l’accés als drets bàsics.
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