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

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 l’entrevista que l’Helena Garcia Melero li fa al
pediatre Iñaki Alegria, que es va formar a l'Hospital de Granollers i va viure una
experiència de cooperant a l'Etiòpia rural que li ha canviat la vida.
A continuació, contesteu individualment les qüestions. Després, compartiu les vostres
respostes, en parelles, en grups de quatre i finalment amb el gran grup.

Iñaki Alegría, un pediatra a Etiòpia (15’49’’)
L’Iñaki Alegria té 29 anys i s’ha format a l’hospital de Granollers. La seva relació amb
Etiòpia comença fa dos anys quan va anar-hi durant 4 mesos, però des d’aquell
moment “la meva ànima va quedar atrapada i mai més va tornar a marxar. Allà va
començar tot. La mirada etíop que va canviar la meva vida”.
Ara vol donar suport a l’hospital de Gambo i per això vol crear l’ONG “DUNA, petits
grans de sorra” i el projecte “Alegria a Gambo”. Explica la seva experiència i ambdues
iniciatives en el llibre “Alegria a Gambo”. Els beneficis de la venda aniran destinats a
aquest projecte.
Aviat tornarà a marxar. “Marxaré sense bitllet de tornada. Marxaré amb el cap i el cor a
Etiòpia per dedicar-m’hi als nens i nenes més necessitats tot el temps que sigui
necessari. Si viatges amb bitllet de tornada, el plantejament és diferent, no et pots
involucrar a llarg termini en el desenvolupament dels projectes per a la millora de les
condicions de vida dels nens i les nenes més necessitats. És per això que marxaré a
Etiòpia disposat a dedicar tot el temps i esforç necessari per a la millora de la seva
vida, i si és tota la vida, tota la vida. Ho faré encantat”
Extret de Alegria amb Gambo: un projecte de vida per Etiòpia

ALEGRIA A GAMBO. Accés lliure a alguns capítols del llibre.

Qüestions
1. Què creus que “mou” l’Iñaki a anar-se’n a Etiòpia? Quins valors finals creus que
guien la conducta i les accions de l’Iñaki?

2. L’Iñaki s’estima les persones amb les que conviu i per les que lluita. En la seva
tasca, emprèn tot un seguit d’accions.
a. Quines accions realitza?
b. Per què creus que li posa nom als nens i les nenes que tracta a l’hospital?
c. Què necessita per fer la seva feina?
d. Quins són els valors instrumentals que impregnen les seves accions?

3. Durant l’entrevista a l’Iñaki podem copsar els valors de la gent de Gambo i com
l’han marcat. Quins són aquests valors? Els compartim en el “nostre món”? Què en
penses?

4. L’Iñaki dedica el seu temps als altres, el posa al servei dels altres. 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 l’entrevista que l’Helena Garcia Melero li fa a Iñaki Alegria. A
continuació l’alumnat respon 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” l’Iñaki a anar-se’n a Etiòpia? Quins valors finals creus que
guien la conducta i les accions de l’Iñaki?
Solidaritat, justícia, igualtat, equitat, respecte, dignitat, etc.

2. L’Iñaki s’estima les persones amb les que conviu i per les que lluita. En la seva
tasca, emprèn tot un seguit d’accions.
a. Quines accions realitza?
Treballa a l’hospital assistint sobretot nens i nenes amb desnutrició
severa, fa arribar múltiples cròniques sobre les dures condicions del centre
sanitari i els seus pacients a través de les xarxes socials i als mitjans de
comunicació, crea una ONG, publica un llibre, etc
b. Per què creus que li posa nom als nens i les nenes que tracta a l’hospital?
Per donar-los identitat i reconeixement, defugint de que siguin una xifra.
c. Què necessita per fer la seva feina?
Formació (l’Iñaki és metge), empatia, voluntat de servei, renunciar a
les comoditats, iniciativa, col·laboració, ...
d. Quins són els valors instrumentals que impregnen les seves accions?
Respecte, voluntat de servei, perseverança, compromís, valentia,
esforç ...

3. Durant l’entrevista a l’Iñaki podem copsar els valors de la gent de Gambo i com
l’han marcat. Quins són aquests valors? Els compartim en el “nostre món”? Què en
penses?

Acollida, confiança i generositat. Acullen les persones, obren les portes de casa
seva a tothom i comparteixen amb elles el poc que tenen. Aquí no és tan fàcil
convidar persones desconegudes a casa ni compartir si no tenim nosaltres les
necessitats bàsiques cobertes.

4. L’Iñaki dedica el seu temps als altres, el posa al servei dels altres. 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

