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El cas d’en  Pablo 
 
 

 
 

Objectius 
- desenvolupar el raonament moral. 
- desenvolupar l’esperit crític. 
- educar en l’empatia. 
- entrenar el diàleg i la reflexió individual i en grup. 

 

Temps 
Una sessió d’una hora, aproximadament. 
 

Material 
Una història i un dilema moral. 
 

Metodologia 
1. Es llegeix el cas. 
2. Se’ls planteja el següent dilema moral: Si tu fossis en Giorgio, denunciaries en 

Pablo a la policia? 
3. Votació a mà alçada: sí, no o dubto. Si hi ha diferència d’opinions, es formen els 

grups de mínim 5 persones amb els quals opinen el mateix. Se’ls deixa uns 5 
minuts perquè escriguin les raons per dir sí o no o ho dubto. Aquest moment és 
molt important per tal que raonin individualment el seu judici i decisió moral. En 
cas d’unanimitat el docent pot afegir informació pel seu compte per tal que hi 
hagin discrepàncies.  

4. Tots els grups es reuneixen i llegeixen les seves raons, en acabar s’inicia una 
discussió general. El docent pot fer alguna reflexió però no ha d’imposar al final 
la seva opinió, no es tracta d’inculcar valors sinó de contribuir al creixement 
d’aquests valors en l’alumnat. 

5. Acabar l’activitat identificant entre tots els valors que han entrat en joc en la 
discussió: 
- la solidaritat i la compassió. 
- la responsabilitat vers les lleis. 
- la defensa del dret a l’assistència mèdica. 
- la responsabilitat professional com a metge. 
- la justícia. 
- el compliment de la llei. 
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El cas d’en Pablo 
¨”Recentment a itàlia ha sortit la disposició que el metges i metgesses que rebin un 
immigrant sense papers tenen el deure de denunciar-lo a la policia, que els retornarà 
al seu país d’origen. 
En Pablo és un home de 48 anys, de professió soldador, que va arribar de l’Equador, 
després de molts esforços, ara fa 10 mesos. allà va deixar la seva dona, els seus tres 
fills i la seva família per venir a buscar feina. va ser una decisió molt difícil per a tots, 
però era l’única manera de mantenir la seva família i de donar uns estudis als seus fills. 
fins ara ha anat vivint de petites feines que va trobant tot esperant que una empresa li 
faci un contracte que li permeti regularitzar la seva situació. des de fa dos mesos està 
treballant com a soldador en una petita empresa, sense contracte. l’altre dia una 
espurna li va anar a parar a l’ull esquerre i en Pablo es va resistir a anar a cap metge 
per por de ser denunciat i retornat al seu país. però, la infecció ha anat a més i el seu 
estat és tan greu que els seus companys de pis decideixen portar-lo a urgències. 
Giorgio és un metge internista que treballa a l’Hospital General de Milà. és un gran 
professional i estima la feina que fa. Avui està de guàrdia i li arriba un pacient amb una 
infecció a l’ull que està posant en perill la seva vista. ràpidament decideix intervenir-lo. 
Quan ja està fora de perill i demana la documentació per omplir els formularis 
s’assabenta que en Pablo no té papers. 

 
*Inspirat en els dilemes morals del Manuel Segura i el tema dels metges, a itàlia, que 
poden denunciar als pacients sense papers. 
 

 


