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PRÀCTICA 1.  

Primer. Empar és una estudiant d’institut que obté notes moderadament bones. Està 

interessada per l’educació, àmbit en què vol formar-se i progressar vitalment i 

intel·lectualment. De fet, té pensat continuar els estudis amb una futura formació 

universitària. Li interessa el món que l’envolta, vol ajudar a millorar-lo i s’ha fixat en el Grau en 

Treball Social per a quan arribe a l’etapa universitària. Tot i això, com qualsevol jove de la seua 

edat, consulta el telèfon mòbil i parla amb els amics a través del WhatsApp mentre els pares 

miren el telenotícies, on se succeeixen diverses notícies que li criden l’atenció. Observa per 

damunt una qüestió de la Mare de Déu de la Macarena a Sevilla. També, és clar, hi ha notícies 

sobre Catalunya, però continua en les seues coses. De colp, però, hi ha una notícia que sí que 

aconsegueix encuriosir-la. Es tracta de la iniciativa d’un professor africà, Owura Kwadwo, que 

treballa a Kumasi (Ghana). La curiositat del seu treball és que és professor d’informàtica tot i 

que no té cap ordinador per a ensenyar informàtica als alumnes. El professor Kwadwo no 

afluixa en l’afany que els seus estudiants tinguen coneixements informàtics i s’esforça 

dibuixant a la pissarra tots els elements que es combinen en un document de Word. No cal dir 

que la seua tasca és admirable i que l’esforç perquè els nens i nenes als quals ensenya tinguen 

un futur millor i exercisquen el seu dret a l’educació és digne de destacar. Tot això remou la 

consciència d’Empar. Vol saber més sobre el dret a l’educació a Espanya, però no sap a qui pot 

acudir. Seríeu tan amable de resoldre els dubtes d’Empar? 

En concret, els dubtes que l’assalten són els següents: 

a)  Vol saber on figura a la Constitució espanyola el dret a l’educació i quina protecció rep, 

quins tipus de garanties protegeixen aquest dret. 

b)  A més a més, ha sentit parlar dels drets fonamentals i dels principis rectors en una 

notícia precedent i no sap en quina categoria s’enquadra el dret a l’educació. 

Segon. El telenotícies continua. Ara toca parlar del temporal, especialment a Galícia. Arriben 

els esports. A Empar li agraden bastant. Malgrat que continua atenta al telefonet, alça els ulls i 

just en aquest moment parlen del futbolista Ramos i del nombre de partits que ha jugat com a 

capità del Reial Madrid. També parlen de Cazorla i la mala sort que té amb les lesions. 

Finalitzen els esports. Per acabar, una notícia desagradable: els desnonaments. Una parella 

d’edat avançada no pot pagar el lloguer de sa casa i els desnonaran. Malgrat que els veïns es 

mobilitzen per evitar-ho, la notícia no transmet bones perspectives. A Alba aquest assumpte 

també  li interessa, però li passa igual que amb el dret a l’educació, que li falta informació i vol 

aprendre sobre la qüestió i, qui sap, en el futur ajudar que aquestes situacions no es 

repetisquen. Abusant de la vostra amabilitat es dirigeix a vosaltres de nou en cerca de la 

informació que necessita. En concret: 

a)  Vol saber on figura en la Constitució espanyola el dret a l’habitatge, quina protecció rep i 

quins tipus de garanties protegeixen aquest dret. 

b)  A més, ha sentit parlar dels drets fonamentals i dels principis rectors en una notícia 

precedent i no sap en quina categoria s’enquadra el dret a l’habitatge. 


