
 

La LLuita Històrica per la conquesta dels drets humans 

1. Quina va ser la primera codificació de lleis de la història? Quins trets             
tenia? Cercaven protegir al conjunt de la població? 
 

2. Durant l’època antiga qui era l’únic que podia castigar a membres de la             
societat per la comissió d’un delicte?  

3. Com s’anomena el conjunt legal fonament del dret privat i públic? Què            
novetats va introduir? 

4. Com s’anomenava el moviment ideològic que va promoure el conjunt          
de drets i llibertats bàsiques polítiques, socials, econòmiques i         
religioses que gaudim en l’actualitat? A quin document es van recollir           
per primera vegada i quan es va fer? 

5. Quin any es van abolir els privilegis, on i en quin procés? Quin tipus de               
sistema de govern estava vigent? 

6. Explica que va ser la Convenció de Ginebra. Què recollia? Quan es va             
signar? 

7. L’organisme que va aprovar la declaració universal dels drets humans          
es va fundar tres anys abans d’aprovar-la. Quan es va fundar aquest            
organisme? Quant països el van fundar? Quan s’incorporà Espanya al          
dit organisme? 

8. Amb quin altre nom es coneix la Cort Penal Internacional? 
9. Quins dos aconteixements  van afavorir el seu naixement? 
10.Quin tipus de delictes persegueix aquest tribunal? 
11.Què és Amnistia Internacional? Quina és la seva funció? Assenyala els           

seus objectius. 
12.Què és la discriminació racial? I la segregació racial? 
13. Què implicacions podia tenir viure a un estat on un sistema de             

segregació racial hi fos vigent? 
14.Assenyala dos països on al segle XX hi existís segregació racial? 

 
Drets i Deures als organismes internacionals, a la nostra         
constitució 
 

15.Defineix dret. 
16.  Quina implicació tenen els drets? 
17.Quins són els límits dels drets d’una forma particular? I de forma            

general? 
18.Què ès un deure? 
19.Explica la relació existent entre els drets i els deures. 
20.  Què permet que hi hagi  llibertat? 



 

21.Què són els drets humans? Quins són els tres principis sobre els quals             
es basen els drets humans? A quins articles es recullen? 
 
Formes de participació ciutadana 

22. Fes un mapa conceptual amb la definició de cadascun dels quatre            
tipus de formes de participació ciutadana. Els seus trets, els seus           
objectius, la seva financiació i exemples  a Espanya. 
 
 
La lluita per la igualtat de gènere 
 

23.Expliqueu amb les vostres paraules com era la posició de la dona            
abans de l’inici del feminisme com a moviment ideològic. 

24.Quina contradicció es va viure respecte a la situació viscuda per les            
dones després de les conquestes de les Revolucions liberals del segle           
XVIII i XIX? 

25.Quan s’inicia la lluita feminista i quins objectius persegueix? 
26.Què va ser el moviment sufragista? Quins arguments es van utilitzar           

en contra d’aquest moviment? 
27. Llegiu els textos i mireu les caricatures de les pàgines 46, 47 i 48 i                

treieu les idees principals 
28.Què és la violència de gènere? És producte de la religió? Justifica la             

teva resposta amb un exemple gràfic. 
29.Defineix Patriarcat i Matriarcat,  
30. Explica la diferencia entre poliginia i poliandria. Posa exemples d’una i            

d’altra. 
31.Fes una recerca sobre la igualtat de gènere a Espanya i a la resta              

d’Europa. 
32.Assenyala  6 formes on quedi palesa la discriminació per sexe. 
33.Comentari d'un mapa sobre un aspecte que tracti els temes vistos en            

aquesta unitat temàtica: la situació de les dones al món, la           
discriminació racial, la desigualtat al món. 
 
Aquest s' haurà de realitzar seguint les pautes marcades a classe i que             
es recullen al document Com comentar mapes històrics,        
geogràfics, econòmics i socio-politics que teniu al Moodle. 

Links 

 La desigualtat al món 

Els drets de la dona al món 

Les dones com a caps d'estats davant la Covid 

https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-economica-en-el-mundo-consecuencias-y-mucho-por-hacer/?gclid=EAIaIQobChMI_Pm7-L7F6QIVyPZRCh0jvg-aEAAYASAAEgJRQfD_BwE#La_distribucion_de_la_riqueza
https://eacnur.org/blog/derechos-de-la-mujer-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52295181


 

Per què no hi ha més dones com dirigents polítics 

Mapes de la situació de la dona 

El preu d'una dona alguns països del món 

Comprar una esposa a Txetxènia 

 Bibliografia sobre desigualtat 

Informe sobre la desigualdad global 2018.  

Coordinado por Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.  El teniu 
penjat  al Moodle. 

 

Gràfic 1: Grau de respecte als drets de les dones 
 

 

 

 

Gràfic 2: Percentatge de la població que viu sota el llindar de pobresa. 

 
 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/15/las-mujeres-que-lideran-varios-paises-estan-haciendo-un-trabajo-desproporcionadamente-excelente-para-manejar-la-pandemia-del-coronavirus/
http://www.womanstats.org/maps.html
https://www.trendencias.com/feminismo/es-2018-y-todavia-hay-sitios-en-los-que-se-venden-mujeres-cuanto-cuesta-comprar-una-esposa-o-una-esclava-en-diferentes-paises
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/879842/comprar-una-esposa-para-poder-contraer-matrimonio-en-chechenia


 

 

 

Gràfic 3: Violacions dels drets humans per països 
 

 
 
 


