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NO TOT ÉS COM SEMBLA 

 

 
 

 

EN PARLEM? 
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NO TOT ÉS COM SEMBLA 

 

La Maria veu tres llapis. 

En Joan en veu quatre. 

La Fàtima veu set llapis. 

Qui creus que té raó? ... I tu quants en veus? 

 

 

VERITABLE O FALS 

 

El que és veritable per a una persona no ha de ser-ho per a una altra. Depèn de la 

persona que percep i des de quin punt de vista mira. 

 

Són rodones totes les pilotes? 
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VERITABLE O FALS 

 

Ets capaç de veure la vella? 

 

I la jove? 
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PARLEM-NE 

Parleu del que cadascú posarà. Pot ser que tingueu opinions diferents. 

 

 Veritat Fals A vegades pot 

ser veritat 

Els homes condueixen més ràpid que les dones    

Els pobres són pobres perquè són ganduls    

Les persones grans són avorrides    

Totes les dones musulmanes porten vel    

Els nens són més entremaliats que les nenes    

Les persones grasses són més simpàtiques que 

les primes 

   

Als nens i nenes els agraden les patates fregides    
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Ara fes el mateix amb les opinions següents: 

 Bo  No gaire bo Dolent 

Els cigrons    

Caminar     

El menjar ràpid    

Menjar amb les mans    

 

 Divertit  Avorrit Depèn 

Mirar la televisió    

Les vacances     

Tenir parella    

Col·leccionar segells    

 

 Bé  Malament Depèn 

L’escola    

Colar-se  en un concert    

Barallar-se    

Passar-se un semàfor en vermell    
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FETS O OPINIONS? 

 

Un fet és allò que sempre és veritat: 

 El sol surt per l’est. 

 Una desena són 10 unitats. 

 La Terra té forma d’esfera aplanada pels pols. 

Una opinió no sempre és veritat. 

 Anar en bicicleta és molt perillós. 

 Les pel·lícules romàntiques són molt avorrides. 

 

I tu, què penses?  

 

Els actors i les actrius porten una vida perillosa    Fet Opinió 

Fumar és dolent per la salut       Fet Opinió 

Les persones de pell negre juguen molt bé a basquet   Fet Opinió 

Les dones són bones conductores      Fet Opinió 

Als homes els agrada més el sexe que a les dones    Fet Opinió 

Menjar fruita i verdura es necessari per gaudir d’una bona salut Fet Opinió 

 

Pensa altres exemples de coses que creguis que són fets o que siguin opinions. 
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TOTS MENYS JO 

Si es diu alguna cosa que val per a moltes persones no vol dir que serveixi per a tu 

també.  

 Estic d’acord.   

 Estic bastant d’acord.  

 No estic gaire d’acord.  

 No estic d’acord.   

El que tens a continuació són generalitzacions. Creus que són correctes? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan generalitzem, atribuïm certes característiques o comportaments a una 

persona o a un grup de persones, simplement perquè entre elles hi ha algunes 

que presenten aquesta característica i per tant les unim al seu comportament, 

cultura, costums. 

 

El meu germà és gras. 

El meu germà és molt divertit. 

Tots els germans grassos són molt divertits. 

La Naima és morena. 

La Naima és marroquina. 

Totes les noies morenes són marroquines. 

 

Tinc una amiga gallega. 

Aquesta amiga té els ulls verds. 

Totes les gallegues tenen els ulls verds. 
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ELS ESTEREOTIPS 

Un estereotip és una atribució generalitzada de determinades característiques 

d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. S’atribueixen qualitats a una persona 

com a membre d’un grup i no se’l jutja des de la seva individualitat. 

Els estereotips són les idees  que ens formem dels membres d’un grup i que 

sovint no s’ajusten a la realitat. Serveixen per a generalitzar i simplificar, amb la 

qual cosa no es tenen en compte les característiques individuals de cada persona. 

Per tant, els estereotips poden ser verdaders i falsos al mateix temps, perquè 

aquestes característiques poden tenir-les alguns dels seus membres però no 

necessàriament tots els del grup. 

No hem de deixar que aquests clixés ens determinin; cal tenir l’amplitud de mires 

necessària com per qüestionar-nos i modificar, quan calgui, les nostres idees 

preconcebudes. 

Els estereotips acostumen a tenir una base empírica, però és precisament 

l’exageració i la generalització indiscriminada envers els conjunt dels membres 

d’una comunitat el que els converteix en prejudicis. 

Els estereotips són la primera premissa que dóna pas als prejudicis. 

Hi ha estereotips de moltes classes:  

– Positius: els andalusos són divertits. 

– Neutres: els suecs són alts. 

– Negatius: els negres són poc treballadors. 
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ELS PREJUDICIS 

A vegades tenim idees que creiem que són veritat, però al raonar-les o contrastar-

les amb la realitat, ens adonem que no ho són, però nosaltres continuem pensant 

el mateix. Això són prejudicis.  

Un prejudici és una idea preconcebuda i no raonada d’una cosa o d’un fet, que 

sovint ens pot portar a una generalització o a una conclusió errònia. 

Prejudici: actitud hostil i desconfiada envers alguna persona que pertany a 

un col·lectiu, simplement, a causa de la seva pertinença a aquest grup. 

Els prejudicis estereotipats són molt resistents al canvi, són difícils de desmuntar, 

ja que són informacions summament simplificades i, per tan molt fàcils de 

transmetre. 

Tots tenim prejudicis, la major part de les vegades perquè no coneixem tota la 

realitat o perquè ens han explicat alguna cosa que no té perquè contenir tota la 

informació. Moltes vegades això ens porta a una generalització que pot ser tan 

absurda com les que heu llegit abans. 

 

I tu què penses?  

 

Els catalans són uns garrepes. 

Els gitanos són uns xoriços. 

Els homes no serveixen per cuidar els fills. 

Les nenes són més carinyoses. 

Els andalusos són uns ganduls. 

Els marroquins no són sincers. 

... 
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DISCRIMINACIÓ 

Quan el prejudici es porta a l’acció és quan parlem de discriminació. 

La discriminació és tractar a les persones de forma diferent en funció de la seva 

edat, aspecte, sexe, creences, origen, capacitat econòmica, orientació sexual... 

Tots i totes som diferents, però tots i totes hauríem de tractar i ser tractats amb 

equitat. 

La Declaració dels Drets Humans condemna la discriminació per raó de 

naixement, raça, sexe, religió o opinió. 

 

 Pensa en alguna situació en que t’hagis sentit discriminat o discriminada. 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 Pensa en alguna situació en que tu hagis discriminat a una altra persona. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 


