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Quan veiem persones que tenen alguna mena de
dificultat a l'hora de relacionar-se, com ens hi referim?

1. Fes una llista de termes que usem quan ens referim a aquestes
persones.

2. Què hi ha darrere d’aquests termes? Quins pressupòsits o
prejudicis hi ha en cadascuna d’aquestes paraules?

3. Quin tracte oferim a les persones que percebem diferents de
nosaltres? Com ens hi relacionem? Per què ho fem d’aquesta a
manera?

4. Podries imaginar un terme diferent per referir-nos-hi?

5. Has fet servir mai algun d’aquests termes per referir-te a algú?
Per què creus que et vas sentir empès a fer-ho? En aquell moment
eres conscient d’estar fent servir un terme amb un rerefons
pejoratiu?

Reflexió individual.
Llegeix i respon aquestes preguntes:
1. Per què creus que la mare de l’Ibrahim pensa que el seu fill està
embruixat? I la mare del Joseph, com creus que viu el trastorn del
seu fill?
2. Per què creus que el propietari del taller de reparació de
rentadores posa pegues a acceptar el Joseph com a treballador?
3. Com justifica la doctora Ronssin la necessitat que el Valentin
surti de l’hospital on està ingressat?
4. Després que aconsegueixen trobar el Valentin un cop s'havia
escapat, el Malik li diu al Dylan que “gràcies a treballar amb els
nois (autistes) li estan donant un lloc que ningú no li havia donat”,
perquè abans “no existia”. I afegeix que ha d’aprofitar l’oportunitat
perquè “això és ser persona i ningú no ho pot fer per ell”. Què creus
que signifiquen aquestes paraules? Per què els hi diu?
5. Quina és la problemàtica que envolta els joves amb els quals
treballa el Malik? Com creus que els ajuda ocupar-se dels
adolescents amb autisme? Per què el Malik i el Bruno organitzen
activitats conjuntes entre els joves i les persones acollides a “La
Veu dels Justos”?
6. La mare del Joseph, quan els inspectors de l’IGAS la visiten, els
diu que els nens com el seu fill, quan són petits, són molt bufons.
Quan creixen, però, “la gent els mira d’una altra manera”, i n’hi ha
“altres que ni els miren”. Què creus que significa? Per què passa?
7. Per què creus que els inspectors de l’IGAS insisteixen tant que
els cuidadors de la institució que dirigeix el Bruno Haroche (La Veu
dels Justos) han de tenir una titulació? Què creus que cal per ser
un bon cuidador?
8. T’has adonat que el Valentin no hi veu bé? Com s’ho fa el
director de la pel·lícula per descobrir-nos-ho? Quina importància
creus que té aquest detall en la manera d’actuar del Valentin?
9. Què creus que simbolitza el repte que es proposen el Joseph i
els seus cuidadors de passar el pont del metro sense estirar
l’alarma? Què significa el fet que, un cop superat aquest repte, el
Joseph torni a estirar l’alarma a l’andana de l’estació?

NORMALITAT:
La diversitat afecta tots
els àmbits de la vida: des
del medi natural, amb la
multiplicitat d’espècies
que poblen la flora i la
fauna, fins al medi
cultural, on les societats
humanes s’han organitzat
des del principi dels temps
en comunitats, i han
desenvolupat una sèrie de
costums, normes de
convivència, símbols,
llenguatges, etc. que els
han diferenciat d’altres
comunitats.
Els individus que
conformem cadascun
d’aquests grups socials
també som diversos,
diferents entre nosaltres:
des dels trets físics més
elementals, fins als trets
del caràcter, els gustos o
les experiències viscudes,
entre altres. Dins
d’aquesta variabilitat
també hi ha la diversitat
funcional.
Totes les persones que
conformen un grup són
diverses i, per tant, el
concepte de “normalitat”
només es pot definir des
d’una posició subjectiva,
predominant i poc
inclusiva.

Pensa en els diferents sentiments que has experimentat
en veure la pel·lícula.
1. Identifica aquests sentiments i fes-ne un llistat.

2. Intenta expressar els sentiments que has identificat a través
d’algun d’aquests formats:
un poema,
un dibuix,
una cançó (pot ser composada per tu o seleccionada d’entre
les que ja coneguis).

Llegeix les instruccions del següent joc de mímica. Jugahi i respon les preguntes:
1. Feu grups de dues o tres persones. A cada grup se li assignarà un
sentiment o una emoció. Caldrà que el grup el representi amb
mímica (sense utilitzar paraules, ni objectes, ni sons) i que la resta
de companys i companyes l’endevinin.
2. Després, analitzeu entre tots el que us ha costat més de
l’exercici. Com us heu sentit quan no heu aconseguit expressar-vos
o quan us ha costat que el grup endevinés el que comunicàveu?
3. Per què creieu que és important poder expressar els sentiments
o les emocions que tenim? Què pot passar quan no ho podem fer o
no ho sabem fer?

COMUNICACIÓ:
La comunicació és una de
les habilitats que queden
més afectades en les
persones amb un trastorn
d’espectre autista. Com a
conseqüència, es produeix
un cert aïllament i afloren
una sèrie d’obstacles a
l’hora d’interaccionar
socialment.
La comunicació i
l’expressió dels mons
interiors no es fa
únicament a través de les
paraules, sinó que la
gestualitat,
l’expressivitat de la cara
i el contacte físic o visual
són eines fonamentals a
l’hora de relacionar-nos.
Tots aquests elements,
juntament amb el
llenguatge verbal i els
símbols que cada grup
humà crea i reconeix,
constitueixen un bloc
instrumental fonamental
per a la vida en societat.

A la pel·lícula, els inspectors d’un organisme de
l’administració francesa (l’IGAS) revisen el
funcionament de l’associació La Veu dels Justos: la
titulació dels educadors, les condicions sanitàries o
higièniques del centre, la tresoreria...
1. Explica per què creus que ho fan.
2. Investiga quines institucions ajuden les persones amb algun
tipus de diversitat funcional del teu centre, barri o municipi.
Identifica si són:
entitats privades (promogudes per particulars o
associacions),
públiques (és a dir, promogudes per les administracions:
l’ajuntament, la diputació, el govern autònom o el govern
estatal),
o bé concertades (privades, però parcialment finançades
per les administracions).
Si reben algun tipus d’ajuda econòmica, esbrina com es
financen i/o quines col·laboracions o suports reben (ja siguin
econòmics o d’un altre tipus). Per fer-ho, pots visitar aquestes
institucions o fer una cerca per internet.
3. Si en tens l’oportunitat, parla amb els usuaris d’aquestes
entitats o amb les seves famílies i pregunta’ls sobre les dificultats
que troben en la seva vida quotidiana i quins canals tenen per
resoldre-les. Pots preguntar-los pels següents camps:
ajudes econòmiques i personals que reben,
assessorament, atenció mèdica i atenció psicològica,
superació de barreres arquitectòniques,
accés a tecnologies adaptades,
escolarització, accés a la formació en el lleure,
accés a la cultura,
incorporació al mercat de treball.
4. Un cop hagis fet aquesta recerca, poseu en comú els resultats
amb la resta de companys i companyes i valoreu-los. Podeu fer-ho
a través d’un gràfic que us servirà per presentar les dades i els
resultats a la resta del grup. Quines propostes de millora faríeu?

RECORDA:
Els organismes públics en
l'àmbit social són
l'estructura que treballa
al servei de les persones i
les entitats d’una
comunitat (un municipi,
una província, una
comunitat autònoma, un
país, un conjunt de països,
etc.). La seva funció és
vetllar perquè els recursos
públics s’organitzin en
benefici del
desenvolupament de la
comunitat i del benestar
de les persones que la
conformen.

A la pel·lícula, es posa de manifest que alguns dels
personatges pertanyen a una religió.
1. Quines religions has vist representades a la pel·lícula i quins
aspectes t’ho fan saber? Fes un llistat dels elements del film que
siguin manifestacions de la tradició religiosa de cada personatge.
2. A la pel·lícula, com és la convivència entre persones de diverses
religions? Per què creus que tenen aquest tipus de relació?
3. Què saps d’aquestes tradicions? Com van sorgir i què creuen les
persones que en formen part? Si entre els companys i companyes
algú pertany a alguna d’aquestes tradicions, el podeu convidar a
explicar-vos-en els principals elements, o podeu convidar algun
familiar perquè us ho expliqui.
4. Organitzeu-vos en cinc grups i feu una recerca per conèixer més
a fons aquestes dues tradicions religioses. Cada grup haurà
d’investigar un d’aquests aspectes per a totes dues religions:
Origen i branques principals de cada tradició religiosa.
En què creuen les persones jueves/musulmanes?
Els llibres sagrats dels judaisme i l’islam.
Els llocs de culte.
Aspectes relacionats amb la quotidianitat: alimentació, vestit,
pregària, etc.
Prepareu una presentació per fer davant de la resta de companys i
companyes.
A la pel·lícula, les associacions del Bruno i el Malik
treballen conjuntament en un projecte compartit.
Reflexiona sobre les qüestions següents:
1. El fet de tenir creences diferents, constitueix un inconvenient
l'hora de fer realitat aquesta col·laboració? Té algun avantatge?
2. Què creus que comparteixen les seves dues tradicions
religioses? Especialment, busca punts en comú sobre:
les creences que tenen sobre la divinitat o el transcendent,
la manera com entenen la persona, les relacions amb els
altres, la societat.
3. Coneixes projectes en què col·laborin persones de diferents
tradicions religioses?
4. Coneixes elements que siguin causa de divisió o recel entre les
diferents tradicions religioses? Per què penses que hi són? Com
creus que es podrien superar aquestes dissensions?

Observa el teu entorn (classe, escola, veïnat, etc.) i
fixa't en les persones que porten o vesteixen elements
distintius, siguin del tipus que siguin.
1. Pregunta’ls respectuosament per què ho fan, quines són les
seves motivacions internes, i si l'element en qüestió és propi
d'algun grup o comunitat.
2. A continuació, busca què diu la Declaració Universal dels Drets
Humans sobre el dret a la llibertat de pensament, de consciència i
de religió. Informa't també si la Convenció Europea de Drets
Humans en diu alguna cosa.
3. Comparteix amb la resta del grup els resultats de la teva recerca.
Creus que es tracta d'un dret que tenim present en les nostres
relacions?
4. Ha canviat alguna cosa de la visió que tenies sobre l'expressió
externa de la identitat?
3. Creieu que hi ha algun aspecte sobre el qual caldria reflexionar
més a l'hora de treballar per a la convivència entre religions i
cultures?
3. Quina actitud creieu que ens cal tenir davant la manifestació
externa de les conviccions religioses?

DIÀLEG
INTERRELIGIÓS I
INTERCONVICCIONAL:
Estar oberts al diàleg amb
persones d’altres
tradicions religioses no és
només una font de
coneixement, sinó també
una font de creixement.
Constitueix un exercici
d’empatia i d’obertura que
ens porta a una millor
convivència amb els
altres.
Avui sabem que el diàleg
interreligiós és possible
entre persones de tot
tipus, es defineixin o no
com a religioses. Perquè si
totes les cultures han
begut algun cop d’una
tradició religiosa, aquest
és un debat que ens
incumbeix a tots.

