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Du skal inddrage teksten om educación, fra bogen Cuba – la lucha cubana, og følgende temaer i din artikel 
og beskrive, hvilke forskelle der er i verden på ”at få undervisning”. 

Analfabetismo 
 

Becas Pago de libros 

Responsabilidad 
 

Círculos infantiles Uniformes 

Pago de enseñanza 
 

Escuelas especiales Trabajar y estudiar 

Educación obligatoria 
 

Índice de profesores por habitante Posibilidades de viajar 

 

 
I Cuba var der analfabetisme indtil Fidel Castro kom til magten. Han indførte gratis skolegang på alle 
niveauer (også universiteterne), men eleverne/de studerende skal møde op i skolen. De må ikke arbejde, 
for når de får gratis undervisning, skal de også studere. 
 
Det er obligatorisk at gå i skole. Hvis nogle bor langt væk fx fra universitetet, får de et stipendium til at 
dække udgifter til husleje, mad etc. Også børnehaver er ”næsten” gratis. Der er skoler for handicappede, 
blinde, døve etc., som også er gratis.  
 
Cuba har det største antal lærere pr. indbygger i hele verden.  
 
Eleverne betaler ikke for skolebøger, men de skal betale lidt til deres uniformer.  
Cubanerne er altså højtuddannede, så når de har færdiggjort en høj uddannelse, skal de vente nogle år 
med at rejse til udlandet for at arbejde. De skal ”tjene” landet som en slags tilbagebetaling for deres 
uddannelse. 
 

 

Du skal skrive en artikel, hvor du fx skriver: 

La educación no es la misma en todo el mundo: Uddannelse er ikke den samme i hele verden. 

Her skal du inddrage USA og Danmark og evt. Spanien eller fattige lande. 

 

En artikel skal have en overskrift, en underoverskrift og skrives gerne i spalter. Du skal være objektiv: altså 
ikke skrive: Jeg synes at… o.s.v.  

Du skal inddrage 5 benspænd ud af disse, som skal understreges/være med fed skrift. De 3 af verberne skal 
desuden bøjes i henholdsvis GERUNDIUM, FØRNUTID (perfektum) og IMPERFEKTUM - og den verbalform 
skal du skrive lige bag ved verbet.  

 

 
     estudiar – divertirse - pagar – viajar – haber – vivir – recibir – enseñar – aprender – gustar – ir 
 

 


