
La recerca, com l’aprenentatge, és un procés permanent  
al llarg de la vida:
 Com pot tenir continuïtat aquesta recerca?
 A qui cal comunicar els resultats?
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En el plantejament de la pregunta de recerca, pensem:
 Amb quins reptes globals es relaciona aquest tema?
 En quins drets humans té efectes aquesta qüestió?  

De qui? A on?

Aterrem la recerca en contextos reals, cercant el servei  
a la comunitat:
 Qui de l’entorn treballa per la protecció d’aquests drets?
 Quina recerca podria fer-li servei?

Identifiquem fonts d’informació amb actitud crítica:
 Quins organismes del sector públic i privat (no lucratiu)  

s’ocupen de la qüestió? Quines publicacions han generat? 
 Quina és la seva funció social? Quines posicions argumenten? 

En què basen la seva argumentació?

Dissenyem i planifiquem la recollida i anàlisi de dades, 
aplicant criteris ètics:
 Quins drets cal respectar? Què cal fer per protegir-los?
 Com es cuidarà el benestar de les persones, els animals i el medi?

Interpretem els resultats amb rigor i honestedat,  
sense renunciar als valors de sostenibilitat i drets humans: 
 Quines mesures caldrien per millorar la situació?
 De qui depenen aquestes mesures?

7 MOMENTS DE DRETS HUMANS  
EN LA RECERCA DE BATXILLERAT
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PERQUÈ TOTA RECERCA TÉ IMPLICACIONS ÈTIQUES I SOCIALS, 
CONNECTEM ELS ESTUDIS AMB LA TRANSFORMACIÓ LOCAL I GLOBAL
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Amb el suport de:

portalpaula.org


