ODS 8: Treball decent i creixement econòmic
Activitat 1: LA MARIAM BUSCA FEINA!
Cicle superior de l’educació primària
Descripció

Anàlisi d’un cas per reflexionar sobre les necessitats i els valors en relació al
treball remunerat.

Materials

• Fitxa per a l’alumne

Durada

•

Objectius

• Identificar els drets individuals i clarificar les necessitats i valors en relació
al treball.

1 sessió de 60 minuts.

• Aproximar els conceptes de treball remunerat i les seves característiques.
Orientacions
pel mestre

Comenceu la sessió amb la lectura de la definició sobre l’ODS 8. Feu una conversa prèvia a l’activitat en la que es plantegin les preguntes següents, per assegurar la màxima comprensió:
• Per què les persones adultes treballen?
• Per a qui treballen les persones adultes?
• Què vol dir que una persona està aturada?
• Per què penseu que una persona té un treball precari?
• Per què creieu que el treball i els salaris no estan ben repartits? Per què
creieu que passa això?
• En el món, sabeu si hi ha nens i persones grans que treballen? Per què penseu
que ho fan?
• Com creieu que es podria solucionar?

Agrupament

Grups de quatre alumnes.

Instruccions per al
desenvolupament

• Presenteu la història de la Mariam i ajudeu-la a pensar quin seria el seu primer
treball ideal. Assegureu la seva comprensió.
• Feu grups de quatre alumnes, repartiu la fitxa per a l’alumne.
• Expliqueu que han de seleccionar una resposta de cada apartat i expliqueu
a la resta de companys el perquè d’aquesta elecció.
• Una vegada tots els grups han acabat, cada grup llegirà una de les opcions
triades i explicarà els motius.
• Acabeu la sessió amb unes conclusions finals fetes entre tots, que relacionin
els aprenentatges als que han arribat a partir de l’activitat, amb la definició de
l’ODS.
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FITXA PER L’ALUMNE:
La Mariam busca feina!

FOTO

La Mariam estudia tercer curs de biologia a la universitat i vol buscar la seva primera
feina. Aquesta feina li hauria de permetre continuar els seus estudis, hi assisteix
a classe tots els matins i contribuir a les despeses familiars. A la vegada, vol que
aquesta feina estigui relacionada amb el seu futur professional. Quan acabi els
estudis, la Mariam li agradaria treballar de professora de ciències o en una empresa
d’investigació.

Buscaré una feina en...
una empresa d’investigació vinculada a la indústria alimentària.
una empresa d’automòbils perquè m’agraden.
la universitat de biologia.
un esplai amb nens els caps de setmana.
M’agradaria tenir un horari...
a temps complert, és a dir 8 hores cada dia amb els cap de setmanes lliures.
a temps parcial, preferiblement en horari de tarda.
en horari de matí, i així poder estudiar a la tarda.
els caps de setmana, en horari de matí o de tarda.
Acceptaria una feina...
on es paguin els desplaçaments per arribar-hi.
en la què s’ofereixi formació als empleats.
que impliqui viatjar arreu del món.
sense remuneració.
M’agradaria que l’empresa on treballi...
sigui una empresa multinacional on es parli en anglès.
ofereixi la possibilitat de teletreball.
sigui una empresa petita amb un tracte familiar.
tingui llar d’infants.
M’agradaria treballar en una empresa...
respectuosa amb el medi ambient.
que pagui molt bé als alts directius.
que pagui poc als seus empleats.
que faci regals als seus empleats.
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