
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Crear consciència entre l’alumnat sobre la 
responsabilitat mediambiental de la huma-
nitat i generar referents per a promoure un 
món més sostenible.

 • Descobrir alternatives al sistema establert, 
afavorir la tolerància cap a la diversitat i am-
pliar els límits de la moralitat social.

L’any del diluvi,
de Margaret Atwood 

1. La temàtica de L’any del diluvi no és casual, 
perquè Margaret Atwood és una dona molt 
compromesa amb l’ecologisme, la qual cosa 
també transmet a través de la seua obra literà-
ria. Com de bé coneixeu aquest moviment? Vos 
convide a aprofundir-hi un poc:
 • Cerqueu en grup una altra persona coneguda 
pel seu activisme en aquesta matèria. Infor-
meu-vos sobre l’origen, formació, trajectòria, 
principals reivindicacions...

 • Per altra banda, seleccioneu una campanya 
recent (publicitat en mitjans audiovisuals, stre-
et marketing, xarxes socials, conscienciació 
ciutadana...) sobre algun problema mediam-
biental i documenteu-la detalladament.

Heu de compartir els resultats amb la resta de 
la classe. Per tant, organitzeu tot el material 
recopilat i prepareu una bona exposició de 10 
minuts. Penseu que heu de despertar l’interés 
de companys i companyes sobre el deteriora-
ment del planeta! 
2. Les idees del bioquímic i divulgador José 

Miguel Mulet (@jmmulet) són molt interessants, 
no trobeu? Ell crida l’atenció sobre qüestions en 
auge com l’agricultura ecològica o els polèmics 
aliments transgènics.
 • Reflexioneu durant 5 minuts amb el vostre 
grup si esteu d’acord o no amb la seua visió i 
per què.

 • M’agradaria que traslladàreu aquest debat 
més enllà de l’aula: heu de fer una enquesta a 
peu de carrer. Les preguntes a plantejar seri-
en les següents: “Creus que l’agricultura eco-
lògica és millor que la convencional?” i “Creus 
que els aliments transgènics són perillosos?”. 
Heu d’obtenir 30 respostes per grup. Després, 
poseu en comú les respostes per a traure una 
estadística general. Què en pensa la societat? 
N’està ben informada?

3. Per cert, al programa de ràdio sobre L’any 
del diluvi m’endinse més en la literatura posta-
pocalíptica: https://goo.gl/qQhj5t Quin llibre 
esmentat t’atrau més? Agafa’l de la biblioteca 
pública més propera i anima’t a llegir-lo!

https://goo.gl/uCjWZs

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://twitter.com/jmmulet
https://goo.gl/qQhj5t
https://goo.gl/MTshbU
https://goo.gl/uCjWZs


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“Per què ens hauria de donar una altra Terra, Déu, si 
aquesta l’hem maltractada de mala manera?”

– L’any del diluvi, Margaret Atwood

Encara que continuen guiant les seues vides 
amb els mateixos valors, Toby i Ren decideixen 
abandonar els Jardiners de Déu. Separar-se de 
la massa i anar a contracorrent no és senzill. 
Això mateix comenten al programa Rachel Cas-
tillo i Belén Piera, amb les quals converse sobre 
una concepció alternativa de la maternitat.
 • Fixa’t bé en el teu entorn més pròxim i tria a 
una persona coneguda que haja decidit eixir 
de la norma o d’allò estàndard en algun sentit: 
moda, creença, afició... Entrevista-la per a 
conéixer-la millor: quan va començar, per què 
ho fa, quines dificultats troba, com li agradaria 
ser tractada, fins a quin punt l’influeixen la 

M’agrada pensar que encara som a temps d’evi-
tar una situació com la descrita per Margaret 
Atwood en L’any del diluvi. No obstant això, al 
nostre voltant trobem pràctiques i símptomes 
sobre la progressiva devastació del planeta. 
Fes una foto que represente un exemple i 

Carrer Progrés, 32
Port de Sagunt (València)

Veure en Google Maps 

resta de persones... 
 • Ara aplica’t l’exercici a tu: pensa en quines 
ocasions has actuat diferent d’allò que està 
generalment acceptat per la majoria de la 
societat. Com t’has sentit? Quines diferències 
i semblances trobes amb qui has parlat? 

Explica les teues conclusions a classe amb una 
presentació d’uns 10 minuts de duració, aproxi-
madament. Serveix-te d’enregistraments 
d’àudio o de vídeo perquè la informació siga 
més completa i atractiva. Segur que t’ajuda 
imaginar que es tracta d’un contingut per a 
ràdio o TV. Has de despertar l’interés de l’audi-
ència!

comparteix-lo amb una breu reflexió en Twitter 
o Instagram. Recorda fer menció del perfil @
unahpropiaApunt perquè m’arribe la publicació. 
Potser denunciant-lo, entre tots i totes, aturem 
un “diluvi sec” de veritat!

https://goo.gl/maps/V8LD64JvKBx
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/

