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Els 42 PPAE en el rànquing de l’IDH

A partir de la taula de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) amb un mapa dels Països Pobres
Altament Endeutats (PPAE), es proposa deduir la relació de la pobresa dels esmentats països amb
el seu nivell d’endeutament extern.
Índex de desenvolupament humà, deute extern, pobresa severa.
Analitzar de quina manera les variables de l’IDH reflecteixen les diferències entre països rics i
pobres.
Conèixer la relació entre pobresa severa i endeutament extern.
Una hora.
Conceptes: ceute extern, desenvolupament humà, esperança de vida, PIB per capita, taxa o
índex d’alfabetització i d’escolarització, renda familiar.
Procediments: interpretació d’estadístiques i mapes, redacció de comentaris personals.
Actituds: conscienciació sobre les dimensions i repercussions del deute extern.
Atles, material per escriure.
Taula amb les dades de l’índex de desenvolupament humà (IDH).
Planisferi amb els PPAE.
• S’observaran i analitzaran les dades de l’IDH en petits grups (3 o 4 persones).
• Se situarà en el planisferi els 42 PPAE i es relacionaran amb la informació anterior.
• Es redactaran les conclusions en petit grup i després es posaran en comú.

Orientacions

• Activitat recomanada a partir de 2n cicle de secundària.
• L’objectiu de la taula de l’IDH és presentar uns indicadors demogràfics i socials que permetin
objectivitzar els nivells de benestar/malestar dels diversos països més enllà de la riquesa/pobresa que, hipotèticament, mesura un indicador econòmic com és el PIB per capita. Per a això,
hem d’assegurar-nos de la correcta comprensió dels diversos indicadors: la taxa d’alfabetització d’adults es refereix al percentatge de la població més gran de 15 anys que té educació bàsica, la taxa d’escolarització es refereix al percentatge ponderat de les matriculacions en tots els
nivells educatius i el PIB –Producte Interior Brut– per capita es refereix a la relació entre la riquesa econòmica produïda en un país i la seva població.
• Finalment, situaran en el mapa els 42 PPAE, buscaran la posició que ocupen en el rànquing de
l’IDH i trauran conclusions en un breu comentari. Haurem d’anar introduint la idea que si un
país ha de gastar el 30, el 40 o el 50% del seu PIB a pagar el deute extern, li quedarà poc per
dedicar a sanitat, educació o despesa pública (casos del Txad, Burkina Faso, Zàmbia...).

Annexos

12a

Text: Índex de Desenvolupament Humà.
Mapa de Peters.
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Dades de l’Índex de Desenvolupament Humà.
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