SERVEI COMUNITARI
EL SERVEI COMUNITARI: VALORS EN JOC (I)

PROPOSTA DIDÀCTICA: VISUALITZACIÓ D’UN VÍDEO, REFLEXIÓ I DEBAT
SOBRE EL VALOR AFEGIT DEL SERVEI COMUNITARI
Per encetar la reflexió i debat sobre el valor afegit que aporta participar en activitats de
servei a la comunitat, proposem veure el tràiler de la pel·lícula “El jardiner fidel”, llegir
la breu sinopsi i contestar individualment les qüestions. Després es compartiran les
respostes en grups de quatre i finalment amb el gran grup.

Tràiler
Sinopsi: En un lloc del nord de Kenya, assassinen brutalment la Tessa Quayle, una
activista que prepara una denúncia contra el treball que està duent a terme una
multinacional farmacèutica en Kenya. El seu marit ha “d’acabar la tasca que ella va
començar”. En el transcurs de la seva investigació descobreix que el mòbil de
l’assassinat està vinculat a l’ús d’un medicament contra la tuberculosi que l’empresa
farmacèutica està provant amb la població de Kenya, en secret i posant en perill les
seves vides.

1. Què creus que “mou” la Tessa Quayle a emprendre la investigació sobre el
medicament contra la tuberculosi que està provant la multinacional farmacèutica?
Quins valors finals creus que guien la conducta i les accions de la Tessa?
2. La Tessa s’estima les persones amb les que conviu i per les que lluita. En la seva
tasca, la Tessa emprèn tot un seguit d’accions.
a. Quines accions realitza?
b. Què necessita per fer la seva feina?
c. Quins són els valors instrumentals que impregnen les seves accions?

3. La Tessa de manera desinteressada i generosa dedica el seu temps als altres,
posa al servei dels altres els seus coneixements, habilitats, capacitats i esforços.
Es vincula i es compromet amb una causa perquè vol contribuir a canviar una
realitat amb la voluntat de millorar-la.

a. Quines accions concretes podries proposar per millorar situacions del
teu entorn? Quins valors finalistes creus que guiarien aquestes
accions?

b. Quins valors instrumentals podries posar en pràctica per dur a terme les
accions proposades?

Orientacions per al professorat
En grup es proposa veure el tràiler de la pel·lícula “El jardiner fidel”. A les qüestions.
Per compartir les respostes proposem compartir les respostes en parelles, després en
grups de quatre i finalment amb el gran grup.
Pot ser interessant recollir les propostes d’accions de l’alumnat per copsar els seus
interessos i analitzar les possibilitats de dur a la pràctica alguna d’elles com a servei
comunitari.
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Qüestions:
1. Què creus que “mou” la Tessa Quayle a emprendre la investigació sobre el
medicament contra la tuberculosi que està provant la multinacional farmacèutica?
Quins valors finals creus que guien la conducta i les accions de la Tessa?
Solidaritat, justícia, igualtat, respecte, dignitat...
2. La Tessa s’estima les persones amb les que conviu i per les que lluita. En la seva
tasca, la Tessa emprèn tot un seguit d’accions.

a. Quines accions realitza? Investigació, denúncia, assistència mèdica,
escolta activa, acompanyament a persones amb dificultats i situacions
de risc, etc
b. Què necessita per fer la seva feina? Formació, voluntat de servei,
empatia, renunciar a les comoditats, iniciativa, etc
c. Quins són els valors instrumentals que impregnen que les seves accions?
Responsabilitat, esforç, perseverança, compromís, valentia. etc

3. La Tessa de manera desinteressada i generosa dedica el seu temps als altres,
posa al servei dels altres els seus coneixements, habilitats, capacitats i esforços.
Es vincula i es compromet amb una causa perquè vol contribuir a canviar una
realitat amb la voluntat de millorar-la.

a. Quines accions concretes podries proposar per millorar situacions del teu
entorn? Quins valors finalistes creus que guiarien aquestes accions?
Resposta oberta

b. Quins valors instrumentals podries posar en pràctica per dur a terme les
accions proposades?
Resposta oberta

