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Edat: 12+
Duració: 60 minuts
Objectius: Visibilitzar les diferències en relació a l’existència de la pena de mort en els diferents continents

10 minuts
Exposar el problema de la pena de mort al món breument i pre-
guntar l’opinió dels qui participen. Algunes de les preguntes que 
es poden fer són: Creus que la pena de mort s’aplica a l’actuali-
tat? Quins països creus que l’apliquen? Per quins motius es du a 
terme?

20 minuts
Formar cinc grups, un per cada continent: Amèrica, Europa, Àfri-
ca, Àsia i Oceania. Cada grup accedirà al Mapa didàctic de l’abo-
lició de la pena de mort (https://www.es.amnesty.org/temas/

pena-de-muerte/mapa/) i contestarà a les preguntes del qua-
dre amb la informació que trobi al mapa i a l’apartat de PER SA-
BER-NE MÉS

15 minuts
Exposar els resultats obtinguts per cada grup i establir una com-
paració entre continents. Una persona representant de cada grup 
exposarà breument el cas concret que hagin trobat i s’extrauran 
conclusions entre els participants

LA PENA DE MORT 
La pena de mort és igual a tots els continents?

ACTIVITAT 3:

Abolida per tots els crims

Abolida per crims no comesos en circumstàncies excepcionals

Abolida a la pràctica

Països on s’aplica la pena de mort
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Continent:_____________________

• En quants països no existeix la pena de mort?         
        Quins són?

• En quants països s’aplica la pena de mort per a delictes 
comuns? Quins són?

• En quants països encara és legal la pena de mort, 
s’apliqui o no?

• Quan es considera un país abolicionista?

• En els països en què s’aplica la pena de mort però que es 
consideren abolicionistes, per quins delictes es du a ter-
me?

• Busca el cas d’alguna persona condemnada a pena de 
mort en el teu continent i explica la seva situació

PER SABER-NE MÉS

Dades i xifres sobre la pena de mort: 
https://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/datos-y-cifras/

Arguments en contra de la pena de mort:
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/

La pena de mort al món:
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ACT5000012015SPANISH?CMD=VEROBJ&MLKOB=33215170808 

Exposició virtual sobre la pena de mort
https://www.es.amnesty.org/exposiciones-virtuales/pena-de-muerte/pena-de-muerte/

La pena de mort a l’Aràbia Saudita:
https://www.amnesty.org/es/countries/#section-5-10

Nota: Activitat extreta del dossier d’Amnistia Internacional i Red de escuelas por 
los derechos humanos “10 de octubre, día internacional contra la pena de muer-
te” pàgina 9.  Consulteu el dossier per obtenir informació sobre la pena de mort 
al món (pàg. 3-6) i per veure més activitats didàctiques sobre aquesta temàtica

http://tinyurl.com/of798hh

http://tinyurl.com/of798hh
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Edat: 15+
Duració: 60 min
Context: Aquesta és la pregunta que es planteja en el debat sobre la pena de mort.

Un govern està considerant la possibilitat de reimplantar aquesta pena. Malgrat el descens del nombre de delictes des de l’abolició de 
la pena de mort, han augmentat les opinions a favor de que es torni a implantar. Sobretot des d’aquell sangonós atracament en què 
moriren sis persones i cinc van ser ferides. Abans de decidir, el govern vol conèixer l’opinió general sobre el tema. Per això, la televisió 
decideix organitzar un debat sobre la pena de mort. Ciutadania de tot tipus i amb diferents opinions parlaran del tema durant el debat. Un 
cop acabat, la comissió governamental decidirà el seu punt de vista.

Qui hi intervé?

En aquest debat intervenen cinc representants de diferents parts 
interessades. La persona que moderi és la presidenta de la comis-
sió governamental de la pena de mort. Aquesta comissió té qua-
tre membres que no representen cap de les parts interessades, 
són independents. Després del debat hauran de prendre alguna 
decisió sobre el tema.

Els grups que intervenen en el debat són els següents:

1. Ex-condemnats a mort i els seus familiars

2. Botxins (executors de la pena)

3. Amnistia Internacional

4. Víctimes (i els seus familiars) del drama de l’atracament

5. El “comitè contra la criminalitat”

La preparació

La classe es divideix en sis grups: les cinc parts interessades i la 
comissió. Cada grup rep un paper d’instruccions (Consulteu els 
arguments que haurà de defensar cada grup a l’activitat 
completa a l’enllaç de sota). Durant deu minuts es prendrà nota 
dels arguments a favor o en contra de la pena de mort, segons el 
grup que representi l’alumnat. Després de la preparació, cada grup 
escollirà un representant que serà qui parlarà durant el debat.

El debat

• Primera ronda (10 minuts) Els cinc representants tenen dos 
minuts cadascun per presentar-se i donar el seu punt de vis-
ta sobre el tema.

• Segona ronda (10 minuts) Els quatre membres de la comis-
sió governamental poden fer preguntes als representants.

• Tercera ronda (15 minuts) Els cinc representants tenen ara la 
possibilitat d’entrar en debat. Els espectadors els poden fer preguntes.

• Quarta ronda (10 minuts) La comissió delibera en públic i 
considera tots els arguments. La persona que presideix la co-
missió comunica la decisió final i n’explica les raons.

 
Nota: Aquesta fitxa és un resum de l’activitat inclosa a la carpeta didàctica 
d’Amnistia Internacional i Grup d’Educadors: “La pena de mort” pàgines 16-23. 
Consulteu el següent enllaç per veure l’activitat completa: 

http://tinyurl.com/q2nzfsh

DEBAT SOBRE LA PENA DE MORT
Hem de tornar a implantar la pena de mort?

ACTIVITAT 4:

http://tinyurl.com/q2nzfsh


Agraïments


