EDUCACIÓ EN VALORS

Com treballem l’Educació en Valors
a la nostra escola
EDUCACIÓ EN VALORS:
u

Assignatures obligatòries: 2 hores a la setmana a tots els cursos,
des de 1r a 4t d’ESO:
u

Cultura i Valors Ètics

u Educació

Emocional

u

Projecte: Servei Comunitari (Segon cicle de Secundària).

u

Pla de convivència secundària

Competències bàsiques de
l’Educació en Valors:
Les competències que es treballen durant tota la Secundària es basen en
3 dimensions:
u DIMENSIÓ PERSONAL

u

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

u

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓ PERSONAL
1.

Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser
responsable dels propis actes.

2.

Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració
Universal dels Drets Humans.

3.

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar
prejudicis i per consolidar el pensament propi.

4.

Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi
respostes adients i preferentment innovadores.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL
5.

Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres
persones, cultures, opcions i creences.

6.

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que
comporta, especialment per a la solució de conflictes
interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL
7.

Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels
culturals que l’han configurat.

8.

Analitzar críticament l’entorn (natural,
cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la
perspectiva ètica, individualment i de manera
col·lectiva.

9.

Realitzar activitats de participació i de col·laboració que
promoguin actituds de compromís i democràtiques.

D. Personal:
AUTONOMIA I RESPONSABILITAT (1)
u

Coneixença d’un mateix. Treball exhaustiu en el coneixement del concepte
d’autoestima, anàlisi propi de l’alumnat de la seva autoestima i eines per
treballar la seva millora.

u

Treball del valors morals propis i de l’entorn, arrels, construcció i accions
derivades, sentiment identitari en funció dels valors propis, sempre
respectant la individualitat i la col·lectivitat.

u

Entendre, a nivell introspectiu, la diferència entre els sentiments, la seva
expressió i les accions que se’n deriven, que poden controlar de cada situació
i com fomentar la lliure expressió del que sentim i com comunicar-ho.

u

La importància de la motivació personal i la seva connexió amb l’autoestima,
la superació de reptes i l’encoratjament davant l’adversitat.

D. Personal:
AUTONOMIA I RESPONSABILITAT (2)
u

Participació en programes de prevenció de drogodependències, alcohol i
tabac. Foment de l’oci sa i constructiu, treballant, per exemple, la tècniques
de resistència grupal.

u

Actuació amb criteri propi, davant les decisions individuals que s’han de
prendre, seguint els passos de presa de decisions:
u

Identificar el problema.

u

Analitzar amb criteri.

u

Generar alternatives de solució.

u

Avaluar les conseqüències de cadascuna de les alternatives.

u

Prendre una decisió i posar-la en pràctica.

u

Avaluar el resultat.

D. Personal:
ACTITUDS ÈTIQUES I DRETS HUMANS
u

Anàlisi i estudi dels Drets Humans Universals. Observació del nostre entorn, en
particular, i del món, en general.

u

Participació en tallers i xerrades on es tracten aquests temes per fomentar la seva
consciència, existència i donar molta importància a la seva evolució i dinamisme,
per no caure en la resignació allà on es detecta que no s’acompleixen, sinó
estudiar on s’ha aconseguit per passos importants pel seu acompliment.

u

Entendre el sistema econòmic solidari de l’Estat, la utilització dels impostos, la
reinversió social que es fa d’ells, i la seva repercussió en el benestar social.

u

Treball específic dels conceptes: llibertat, dignitat, tolerància a la diversitat,
igualtat i equitat, la piràmide de les necessitats, incidint en la seguretat com a
pilar bàsic a l’hora d’entendre situacions límits en altres països en conflicte.
Important també el treball del concepte bàsic de vida humana i el seu respecte.

D. Personal:
PREJUDICIS VS. PENSAMENT PROPI
u

Treball exhaustiu de l’argumentació en el discurs i el debat. Entendre que
l’altre pot tenir una opinió diferent a la teva i el respecte a aquest opinió. Les
accions que se’n poden derivar d’aquestes opinions.

u

Intentar trencar el prejudicis de qualsevol tipus, fent activitats d’argumentari
a favor i en contra de qualsevol tema discutible, encara que aquests
arguments no coincideixen amb l’opinió de l’alumnat. És més, així és més
enriquidor ja que l’alumne pren perspectiva respecte al tema i és capaç
d’entendre millor a l’altre, propiciant a l’hora el foment del respecte de
l’altre que es pretén.

u

Treballar el vocabulari, la polarització del discurs, analitzar els termes:
sempre, mai, tots, cap, etc., a l’hora disminuir les dicotomies i treballar més
en el plànol de la gradació.

D. Personal:
ASPECTES ÈTICS DE LES SITUACIONS I CERCAR SOLUCIONS
u

Treballar els valors morals a través de diferents situacions concretes que
suposen dilemes morals. Analitzar:
u

On és el problema.

u

Qui o quins tenen el problema.

u

Com es senten totes les persones implicades en el problema.

u

Alternatives de solució i anàlisi de les seves conseqüències.

u

Posada en marxa de la proposta triada i fer avaluació del resultat, tenint en
compte com se senten de nou tots el agents implicats.

D. Interpersonal:
RESPECTE ACTIU (1)
u

Treball exhaustiu i extens en relacions, afectivitat i sexualitat:
u

Relacions familiars i importància de la comunicació: A més, molt important fer
incidència en la diversitat familiar que ens envolta, i les diferents estructures que
pot tenir una família (monoparentals, noves famílies, viure en un centre, pares
homosexuals, etc.)

u

Relaciones d’amistat: La importància de l’amistat en aquestes edats. Què és
realment un/a amic/ga. Xarxes socials i les relacions que s’estableixen mitjançant
aquestes.

u

Relacions de parella: Fomentar la igualtat, el respecte i la confiança. Treballar la
igualtat, el respecte de l’espai de l’altre i entendre el sentiment de l’amor.

u

Sexualitat i relacions sexuals: Entendre què és la sexualitat, fomentar l’ús de
mètodes anticonceptius, coneixença de les malalties de transmissió sexual, i de les
diferents funcions que engloben la sexualitat (afectivitat, reproducció i el plaer)

D. Interpersonal:
RESPECTE ACTIU (2)
u

Respectar tot tipus de diversitat sexual: l’orientació sexual, la identitat sexual, el
sexe biològic i el gènere, amb totes les seves combinacions.

u

Violència de gènere: Detecció i prevenció d’actituds i fets masclistes, incidint tant
en els nois com en les noies. Analitzar les relacions tòxiques, el control de l’altre i
la gelosia, què és “normal” i que no ho és, i la importància de tot plegat a les
primeres relacions de parelles, que seran exemple de les posteriors relacions que
pugui tenir l’alumnat.

u

Igualtat de gènere: Anàlisi crític de l’entorn social i de la disposició i la imatge que
se’ns dona dels homes i les dones: anàlisi de la publicitat, de programes concrets
de televisió, de catàlegs de joguines dirigits a nens/es, de notícies d’actualitat,
fent incidència en l’anàlisi de mites i dels prejudicis.

D. Interpersonal:
SOLUCIÓ DE CONFLICTES MITJANÇANT EL DIÀLEG
u

Treballar els tipus de comunicació, el patrons bàsics.
u

Competència social.

u

Assertivitat / Agressivitat / Passivitat.

u

Concepte d’empatia.

u

Entendre que els diferents tipus de reacció que podem tenir en les nostres
relacions, ens permeten analitzar què podem millorar, analitzant els nostres
sentiments i accions i, a l’hora els dels altres, i així anar millorant en les relacions
socials.

u

Resolució de conflictes: Aprendre, primer a parar i raonar abans de fer quelcom, i
també a analitzar els problemes i conflictes per trobar la solució més adient.

u

Prevenció del Bullying (relació entre iguals): Xerrades, treball i activitats a classe,
per intentar prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament escolar. Donar
molta importància al paper de tot l’alumnat, com a possibles observadors/es i
detectors/es d’aquestes situacions.

D. Sociocultural:
COMPRENSIÓ DEL MÓN I ARRELS CULTURALS
u

Coneixença de la pluralitat cultural i religiosa, molt sovint aprofitant la diversitat
que es dona a la mateixa aula. Tractar els possibles conflictes que es poden donar
a nivell de barri en la convivència de les diferents cultures i les seves costums.
Aportar els alumnes coneixement específic de la seva manera de viure la seva
cultura i la seva religió, en la família, a l’escola i a l’entorn més proper.

u

Visites a museus, entitats del barri, biblioteca, centres culturals, etc., per
fomentar la coneixença del barri i de l’entorn més proper, entendre la seva
situació social actual i analitzar les seves arrels.

u

Xerrades dels agents de seguretat (Mossos d’Esquadra / Guàrdia Urbana), per
treballar temes de barri, convivència amb el veïnat i l’ús de l’espai públic,
compatible amb l’oci dels joves i, a l’hora, conèixer els seus drets i deures com a
ciutadans.

u

Visites i coneixement de les entitats i serveis dirigits als joves existents a
l’Hospitalet i a Barcelona.

D. Sociocultural:
ANÀLISI CRÍTIC DE L’ENTORN
u

Activitats dirigides al coneixement actual del territori, d’Europa i del món.
u

Informar-nos, amb el mitjans de comunicació, sobretot diaris, sobre l’actualitat
política i social que ens toca viure en el moment.

u

Buscar informació ajustada a les necessitats i dubtes de l’alumnat. Crear
argumentari a través del debat i la reflexió a classe.

u

Reflexionar sobre els temes i proposar millores per conciliar les relacions socials i
resoldre els conflictes des del diàleg i la pau.
u

Exemples de temes tractats:
u

Refugiats / migracions

u

Terrorisme internacional

u

Actualitat política i conflicte territorial

u

Grans indústries i empreses i la seva influència en el món, per exemple, el món tèxtil

u

Comerç just i de proximitat. Economia local

u

Panorama mundial en temes com l’acceptació de l’orientació sexual

D. Sociocultural:
ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

SERVEI COMUNITARI (1):
u

Participació anual en la Setmana Solidària de l’Hospitalet, col·laborant amb el
banc d’aliments i anàlisi de temes de cooperació estatal i internacional.

u

Participació anual en la recollida de roba per a fomentar la reutilització i la
solidaritat.

u

Assignatura: Servei Comunitari a Secundària:
u

Col·laboració setmanal de l’alumnat de Secundària amb la Llar d’Infants, Ed.
Infantil i Ed. Primària dins de l’aula, recolzant la feina del mestre i ajudant en la
dinàmica de l’aula.

u

Recolzament i ajuda en la preparació de les disfresses de Carnestoltes dels
alumnes més petits.

u

Acompanyament al camp on es realitza Ed. Física dels alumnes de Secundària, tot
el camí pel carrer als alumnes de Primària.

SERVEI COMUNITARI (2):
u

Organització per part dels alumnes de 4t d’ESO de les festes i tradicions de
l’escola, a l’hora que es recapten diners pel viatge de final de curs,
col·laborant tota la comunitat educativa. Festes i esdeveniments que es
realitzen:
u

Castanyada (darrer dia d’octubre), a més, col·laboració amb el personatge “la
Castanyera”).

u

Festa Nadal (darrer dia lectiu abans festes de Nadal) , a més, col·laboració amb el
personatge “Pare Noel”).

u

Carnestoltes (febrer), a més, col·laboració amb el personatge “Pocasoltes, el rei
del Carnestoltes”).

u

Jornada esportiva (darrer dia lectiu segon trimestre).

u

Sant Jordi (23 d’abril).

u

Festa final curs (darrer dia lectiu tercer trimestre).

PLA DE CONVIVÈNCIA A SECUNDÀRIA
u

Sistema de punts:
u

Els alumnes comencen amb 20 punts el curs. Els alumnes poden perdre els punts per diferents
raons, que afecten al seu treball individual o a la convivència amb l’espai, els company/es i/o
el professorat.

u

Recuperació de punts: Sistema dinàmic on l’alumne decideix si es compromet a recuperar
punts, amb feines o serveis relacionats amb la raó per la que van perdre els punts.

u

Resolució de conflictes.

u

Assertivitat i empatia.

u

Foment del treball en grup.

u

Activitats de treball cooperatiu i col·laboratiu.

u

Realització de projectes de treball en grup, amb duració d’una setmana, a final de trimestre,
on entre tots i totes han d’arribar a fer i crear un o varis productes a través de la investigació
i la creativitat.

u

Foment de la tolerància a la diversitat i la igualtat de gènere per part del tot el professorat,
en el seu tracte i el seu vocabulari, activitats i exemples que es fan servir en el dia a dia a
l’aula i a la vida en general dins l’escola.

METODOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ EN VALORS (1):
u

u

Flexibilitat de l’espai:
u

Treball individual.

u

Treball en grup.

u

Treball en gran grup (disposats en una rodona gran a l’aula).

u

Treball guiat i autònom.

Treball de la informació i els continguts de mode divers, on l’alumne és un agent actiu:
u

Pluja d’idees.

u

Recerca autònoma d’informació.

u

Anàlisi crític.

u

Argumentari des de diferents punts de vista.

u

Debat i intercanvi d’opinions .

u

Reflexió.

METODOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ EN VALORS (2):
u

Participació en tallers, xerrades i activitats diverses, relacionades amb els
continguts d’Educació en Valors, per a treballar els temes amb diferents
professionals i perspectives.

u

Autoavaluació: Es considera molt important la visió de l’alumnat, no només
l’avaluació del professorat:

u

u

Continguts i resultats de les feines fetes.

u

Implicació en les tasques.

u

Metodologia portada a terme.

OBJECTIU FINAL: Fomentar l’esperit crític, amb una base ètica i de valors,
activant sobretot el respecte, la llibertat, la solidaritat, el pensament propi,
el diàleg i la convivència, sempre intentant APORTAR als altres i a un mateix.

