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“(…) no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a 
un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana; es decir, 
conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Este principio 
es de la mayor importancia.” I.Kant, «Introducción», Pedagogía 
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INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DE L’INFORME 
D’INVESTIGACIÓ 

Les escoles són institucions sobre les quals recauen múltiples demandes de la 
societat i a les quals no sempre poden respondre adequadament. Sovint s'oblida 
que l'educació és una activitat que hauria de ser compartida per altres instàncies 
socials que també tenen responsabilitat en ella i que, per tant, involucra a molts 
altres agents, a més del col·lectiu docent. Les evidències ens recorden 
contínuament que els centres escolars, en solitari, sense la companyia i la 
col·laboració de les famílies, de la comunitat i d'altres institucions i servesi 
educatius, es mostren impotents per a satisfer les exigents demandes.  

Com a conseqüència, cada vegada és més freqüent que, des de les escoles, es 
llancin missatges sol·licitant ajuda i que, alhora, des d'una actitud més activa i 
dinàmica, apareguin iniciatives meritòries tractant d'engegar xarxes de 
col·laboració interescolares i d'establir vincles efectius amb els serveis de suport 
extern a les escoles.  

L’informe que presentem és el resultat del treball de l’equip de recerca. Pretén 
recollir les veus, les valoracions, opinions, el pensament pedagògic i les 
preocupacions relacionades a com formar als estudiants de secundària per a que 
siguin ciutadans participatius i actius en el context actual. L’informe i el treball 
realitzat pretén contribuir al coneixement sobre un tema que s’ha posat en 
marxa en els institut de secundària aquest curs, per tant   la conformació d’un 
corpus de coneixement sobre Educació per la Ciutadania (EpC) com un nou 
repte per l’ensenyament secundari. El present informe està organitzat en quatre 
grans apartats:  

 

PRIMERA PART: MARC TEORIC I CONCEPTUAL.  

La primera part aborda la fonamentació teòrica i conceptual que sustenta 
l’estudi. Aquesta fonamentació s’ha organitzat en diferents blocs temàtics que 
són els grans temes que han emmarcat el nostre plantejament:  

En el primer bloc, hem analitzat tot el que fa referència al concepte de 
ciutadania, educació per la ciutadania, les virtuts del bon ciutadà, l’EpC i la 
democràcia, la inclusió i la cohesió social, endinsant-nos en la bibliografia, en els 
informes, en la lectura d’autors com Antonio Bolivar, Delors i Barcena entre 
d’altres. 

En el segon bloc, hem volgut aterrar en les concrecions curriculars, analitzant no 
només la proposta educativa que ha arribat als instituts de secundària de 
Catalunya, sinó també comparant-lo i enmarcant-lo en la proposta dels 
curriculums d’Europa, per això hem fet servir com a document l’informe 
EURYDICE. No només ens hem quedat en les propostes institucionals, sinó que 
sent coneixedors de la realitat de les institucions educatives i sabent que en 
ocasions la concreció curricular acaba en la concreció curricular d’una proposta 
editorial. Hem analitzat els llibres de text que presenten diferents editorials.  

Com a equip de recerca ens semblava que l’EpC podria i hauria d’anar més enllà 
d’una assignatura i d’un projecte educatiu d’un institut. El fet de que els Plans 
d’Entorns Educatius (PEE) s’estiguin potenciant al mateix temps que 
l’assignatura d’EpC podria permetre vincles PEE i EpC, fent que l’assignatura 
d’EpC anés més enllà de la mera proposta curricular i permetés el contacte amb 
el barri, amb les institucions socials i culturals o amb les associacions juvenils. Es 
per això que hem plantejat les possibilitats de connexió dels dos tipus de 
projectes, tot i que en la teoria això seria factible, possible i desitjable, la 
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pràctica educativa i la realitat del que passa en els centres de secundària ens 
han ofert visions diferents. 

 

 

SEGONA PART: MARC METODOLÒGIC. 

En el segon apartat es formula el disseny general de l’estudi i com s’ha 
desenvolupat en la pràctica. Un aspecte a destacar ha estat les dificultat d’accés 
als centres i la negociació amb els mateixos. El fet de ser una assignatura nova, 
el fet de no estar suficientment segurs dels plantejaments o de que realment 
s’estigui fent de la manera més optima ens ha tancat una mica les portes, tot i 
que aquesta recerca no pretén jutjar ningú, ni avaluar, sinò analitzar, 
reflexionar, obtenir una imatge que ens permeti entendre millor com educar per 
a la ciutadania.  

 

TERCERA PART: ELS RESULTATS. 

En el tercer apartat de l’estudi es presenten els resultats obtinguts en la part 
empírica. Es descriuen les categories obtingudes i, també, es presenten les 
dades que hem obtingut en relació als objectius de la recerca, quin concepte 
tenen de ciutadania els subjectes amb els que hem treballant, com entenen i 
orienten per educar per la ciutadania, quina idea es configura en cadascun dels 
centres de secundària que han participat i què aporta als seus alumnes.  

 

QUARTA PART. CONCLUSIONS. 

L’ultima part conté les conclusions de l’estudi, referides específicament a com 
afrontar el repte de l’EpC, no només des de la perspectiva teórica, sinó també 
des de la practica educativa de cuatre centres de secundària, els professionals 
de l’educació i els agents educatius que intervenen en el procés d’ensenyament i 
aprennentatge, així com dels alumnes de 3r d’ESO. Més enllà de les conclusions 
i possibles orientacions, també es presenten les limitacions de la recerca i 
prospectiva. 

 

RERERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

En aquest apartat incloem totes les referències bibliogràfiques que s’han 
utilitzat. Algunes de les referències citades apareixen de forma completa en nota 
de peu de pàgina perquè ens ha estat més fàcil treballar d’aquesta forma a 
l’equip de recerca. L’informe presentat no recull un marc teòric i conceptual 
exhaustiu de tot el que s’ha escrit, publicat, manifestat respecte a l’EpC. En 
aquest sentit la lectura ha estat major que l’escriptura i sense cap dubte ens 
hem quedat amb ganes d’escriure més i de llegir més, però també de coneixer 
més centres i més experiències d’EpC. 

 

ANNEXOS. 

Per últim inclouem en els annexos tots aquells instruments de recollida de dades 
que hem fet servit, el glossari que hem adoptat com a grup de recerca, l’anàlisi 
que el grup de recerca va fer dels llibres de text d’EpC, algunes de las 
transcripcions i audios que vam obtenir durant la recollida de dades. En 
definitiva tot aquell material que hem anat elaborant o compartin, tot aquell 
material que ens ha servir per la recollida de dades o per l’anàlisi de la 



 11

informació i que hem valorat que hauria d’estar inclòs en l’apartat d’annexos 
més que en el corpus de la memòria científica de la investigació. 

Respecte als aspectes formals d’escriptura explicar que encara que, lògicament, 
en l’estudi van participar professors d’ambdós sexes, per a facilitar la lectura 
d’aquest document, s’evita la utilització continuada de la duplicitat de gènere 
(professora/professor, alumne/a, etc.) i s’opta, quan sigui possible, per 
expressions incloent d’ambdós (professorat, alumnat, etc.). Per tant, quan 
s’utilitzi el terme professor, docent, expert s’entén que es fa referència als dos 
gèneres, sense que això impliqui cap tipus de consideració sexista, ni valoracions 
pejoratives o poc respectuoses. 

Un altre aspecte a comentar és que presentem l’informe en primera persona del 
plural ja que ha estat un treball d’equip, una construcció col.laborativa tant del 
marc conceptual i metodològic de la recerca, com dels resultats i les conclusions 
ja que estan present les veus, les expresions, els gestos dels professors, 
coordinadors, tutors i alumnes que han participat en la recerca i és gràcies a les 
seves veus i a l’accés a la seva pràctica que hem pogut desenvolupar aquesta 
recerca. 

Abans d’endinsar-nos en la lectura de l’informe, explicar que tot i que l’informe 
que es presenta és fidel al treball que s’han potser no recull totes les hores 
esmerçades, les discussions i debats del grup de recerca, les dificultats d’accés, 
les converses de telèfon o les entrevistes amb alguns dels centres. Sempre hi ha 
matissos, expresions, ànims i desànims, tons de veus i expressions que no es 
poden recollir en el paper imprés i la lletra, però que estan presents en el 
treball. Així mateix, no podem acabar aquesta presentació sense deixar 
constància el nostre agraïment a tots els centres de secundària participants i a la 
seva col.laboració, sense ells no hauria estat possible fer aquest treball. Esperem 
que pels centres participants l’informe sigui tant interessant com per nosaltres, 
si més no, que desvetlli punts de vistes, perspectives, abordatges que abans no 
s’havien contemplat i que els permeti d’una forma o un altra avançar en les 
seves propostes. 
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PRIMERA PART: MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

1. Endinsant-nos en el marc conceptual i teòric 

Per l’elaboració de l’estat de la qüestió s’han consultat diferents fonts 
d’informació, s’han consultat les principals bases de dades disponibles a la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona, així com el material bibliogràfic 
disponible.  

En un primer terme es va veure la necessitat d’adoptar un mateix vocabulari i 
compartir tots i totes el membres de l’equip d’investigació els significats de 
cadascun dels termes utilitzat. Després de diversos debats i lectures, es va 
acordar prendre com a guia el Glosario de términos de la educación para la 
ciudadania democràtica1 (Annex 1). 

Després de situar-nos en el tema de l’Educació per la Ciutadania (EpC) a través 
de les lectures, els glossaris, el debat subcitats al centres de secundària i en 
l’àmbit de l’ensenyament, amb el marc teòric que presentem volem deixar per 
escrit el punt de partida de l’equip d’investigació, així com el nostre propi debat i 
reflexió.  

L’EpC s’ha implementat el curs 2007-2008 als centres d’educació primària i 
secundària obligatòria -de forma progressiva. Sens dubte s’anirà establint com a 
assignatura i com a continguts transversals en la ESO  Però davant del seu 
caràcter obligatori i donades les seves característiques especials, ha provocat un 
debat des de posicions distintes. 

És precisament aquest debat al qual addueixen a la conveniència de 
l’assignatura, sense tenir en compte les múltiples àrees i continguts que pot 
proposar la ciutadania en sí com a concepte, els quals són altament complexos i 
oberts a tot tipus d’orientacions i interpretacions 

Però per aquesta important funció social i educativa era convenient provocar 
una mena de consens de la comunitat per tal de poder optimitzar els continguts 
a implementar i els missatges sobre els valors a tractar, ja que la institució 
escolar no ha de restar sola en aquesta funció pròpia de la ciutadania. El resultat 
d’aquest debat no s’ha produït encara i ha provocat un desencís prematur en 
l’assignatura en alguns casos, i desinformació general en molts d’altres.  

Aquest dèficit és el que pot condicionar la implementació de l’assignatura o les 
condicions de mancança en què s’ha de desenvolupar. Detectar aquestes 
possibles situacions és un dels objectius d’aquesta recerca i per aquest comès es 
proposa aquest marc teòric sobre la concepció de l’assignatura i els diferents 
conceptes que hi poden entrar en joc. S’aprofitarà per reflexionar, en tot el seu 
marc conceptual que es proposa, i definir algunes qüestions referents a les 
diferents responsabilitats de l’escola i dels diferents contextos de la comunitat en 
relació a ella per promoure alguns processos fonamentals per difondre la 
ciutadania i els seus valors, com la participació, el diàleg i la col·laboració entre 
tots els membres de la comunitat.  

                                                
1 O’Shea, K. (2003). Glosario de términos de la Educación para la Ciudadanía Democrática (No. 
DGIV/EDU/CIT (2003) 29). Estrasburgo: Education for Democratic Citizenship del Consejo de 
Europa. 
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1. Concepció de Ciutadania i Educació per a la Ciutadania 

1.1. Contextualització i necessitat de l’assignatura d’EpC 

La conveniència de l’assignatura de l’Educació per la Ciutadania ha estat un 
tema molt present en tot tipus de mitjans de comunicació i, des de postures 
bastant enfrontades per interessos divergents, i que han mostrat el seu 
desacord o la seva defensa segons el grup al qui representaven, més que per 
tenir propostes clares sobre ella. No pretenem debatre en aquest sentit, ni tan 
sols creiem en el dubte sobre la seva conveniència, però sí que cal reflexionar 
sobre la seva implementació i investigar sobre i en el mateix context per 
detectar les necessitats formatives i les implicacions que es desvetllin al seu 
voltant.  

Des que la ciutadania s’ha convertit en prioritat per les polítiques educatives a 
Europa, parlem de la dècada dels 90, els governs han agilitzat les propostes que 
han fructificat en diverses solucions en forma d’assignatures més o menys 
dirigides, més o menys planificades. La prioritat educativa recull el tema 
competencial que sorgeix de la influència de l’informe Delors2 -sobretot en 
conceptes com el creixement personal, desenvolupament de la personalitat i una 
concepció de persona amb responsabilitat que fomenti una ciutadania 
potenciant les virtuts cíviques. Una assignatura que requereixi la posada en 
pràctica de la participació activa en la societat i l’exercici de la llibertat com a 
foment de la democràcia i de la inclusió social de tots els seus membres. 
Precisament en aquests moments on la diversitat social i multicultural és una 
realitat palpable, on els conflictes en les aules i en els contextos més immediats 
– tant en els agents socials més propers a l’escola com en la família i en altres 
relacions interpersonals – els valors d’equitat, inclusió i cohesió social esdevenen 
essencials per la convivència i han d’estructurar els plans d’estudi per donar 
forma als processos de construcció de l’autonomia del individu.  

1.2. Una lectura dels esdeveniments 

L’estudi de Bolívar (2007)3, on es desenvolupen les dificultats concretes en les 
que des de l’educació per la ciutadania es pot abordar tota mena de conflictes, 
preveu una síntesi dels problemes clau que ens ofereix el context, i no tan sòls 
de l’actual, sinó en les emergents tendències que s’entreveuen en el nostre país 
fa uns anys en la realitat de les aules:  

- context actual de la globalització, noves tecnologies; 
- la creixent multiculturalitat 
- la individualització i l’ocàs de l’espai públic i la seva dimensió social 
- les mentalitats neoliberals 

Els dos primers factors posen de manifest la nova dimensió del problema del 
desequilibri i de la desigualtat social, que afegeixen risc de conflictivitat social, i 
que per tant obliguen a les institucions a un esforç per promoure la 
interculturalitat i per treballar les competències cíviques necessàries per 
interactuar en grups socialment heterogenis. És el mateix fenomen de la 
globalització que requereix la comprensió i l’assimilació de la ciutadania 
cosmopolita i de la socialització i la inclusió necessàries. En ells caldrà socialitzar 

                                                
2 Delors, J., et al. (1996). La Educación encierra un tesoro:Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Paris: Santilla; 
UNESCO. 
 
3 Bolívar A. (2007) Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Barcelona: Graó.  
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però assolint el procés, en el context actual en el qual existeix una clara 
desinstitucionalització4 ja que, encara que l’escola tendeix a ser assenyalada 
com a responsable única en aquest procés, ni en ella ni en altres àmbits amb 
poder socialitzador, s’absorbeix la necessitat d’emetre unes normes socials i, per 
altra banda, facilitar l’adquisició d’autonomia.  

L’escola doncs apareix com a institució que, en els darrers anys no ha pogut 
incloure tal magnitud del repte que recollim. Necessitem una nova forma 
d’observar els fenòmens educatius relatius a la interiorització de les normes 
socials, que ara estan dispersos en diferents actors socials, i dels que cal un 
major coneixement dels contextos immediats on es produeixen tals 
socialitzacions. En la present societat ens caldrà contrarestar dinàmiques molt 
poderoses que ni la família arriba a contenir amb èxit, i aquest fet condiciona les 
estratègies a seguir en l’escola. Però aquesta és només una de les condicions de 
l’ideal que perseguim en l’educació formal a través de la ciutadania, és a dir, el 
seu caràcter utòpic – que no per poc assolible no s’ha de deixar de perseguir –. 
Com senyala Jauregui (1994:18)  “el logro del ideal democrático resulta tan 
imposible como imprescindible su búsqueda permanente”5. L’expressió de l’ideal 
democràtic en les escoles no és ni cap demagògia, ni cap obvietat però fer una 
educació que persegueixi uns certs màxims ideològics ha de ser una visió 
obligada de la institució en general. Si fem una ullada a la societat i recollim les 
necessitats que s’observen dels contextos que envolten les aules, la tasca que 
ha d’emprendre l’educació per la ciutadania té molt a veure en primera instància 
amb la virtut cívica que després ens condueixi als valors democràtics. La tasca 
que s’encomana doncs implica anar més enllà i és més ambiciosa. 

Sobretot si ens fixem en els dos darrers fenòmens, la complexitat de 
contrarestar-los es donarà amb més dificultat, recordem la individualització que 
caracteritza el postmodernisme actual en la línea que recullen autors com 
Barman (2005), que provoquen la desaparició de l’espai públic i, per tant la 
impossibilitat d’exercir els drets de participació o de debatre – amb tot el que 
implica pels hàbits dels qui s’estan formant, o intentant formar-se participant– 
com ja veurem posteriorment.  

Una altra de les barreres a superar és la concepció de l’educand per part del 
neoliberalisme, pel qual apareixem com a mers consumidors, la mercantilització 
de l’espai social i dels serveis públics, absorveix l’institució escolar i tots els 
membres de la comunitat educativa. Només cal donar una ullada als anuncis 
publicitaris en els seus espais per adonar-se’n. Aquest fet és un problema que 
provoca unes actituds que bloquegen espais decisius per a l’adquisició dels 
valors més rellevants, com es fàcil de deduir. El model de societat que vivim 
produeix i crea unes ideologies i, per tant uns valors que són més aprehesos i 
automatitzats que altres, que precisen d’una pràctica i d’una reflexió. Per tant 
aquests són factors que dificulten l’accés a la ciutadania com s’espera que 
s’adquireixi per part dels nostres agents educatius, de manera que permeti un 
desenvolupament humà en llibertat, autonomia personal, igualtat i equitat, drets 
i responsabilitats, en definitiva. 

                                                
4 Segons Touraine la desinstitucionalització o desocialització es refereix a la desaparició dels rols, 
normes i valors socials mitjançant els quals es construïa el món viscut, i que a més de l’escola, 
afecta també a la capacitat de la família en educar en valors. Els dèficits s’acumulen progressivament 
afectant-se el procés de la socialització primària que dificulta el treball sobre la secundària i obliga al 
retorn al treball sobre la primària. Extret de Bolívar A. (2007) Educación para la ciudadanía. Algo 
más que una asignatura (pàg. 26). Barcelona: Graó.  
5 Jauregui, G. (1994) La democracia en la encrucijda (pàg. 18). Barcelona: Anagrama. 
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1.3. El concepte de ciutadà desitjable 

Després de determinar l’actual context que predisposa a les recents 
problemàtiques de les aules, quin és el concepte de ciutadà que s’espera dels 
nostres educands? Quin model de ciutadà s’espera promoure en la nova 
proposta curricular? Si acudim a la ciutadania europea proposada a partir de 
Delors, hi ha una formació cívica que recull la interculturalitat com a ideal 
desitjable en vistes a la creixent multiculturalitat – que exigeix una educació per 
a la diferència – i que defensa un aprenentatge anticipatori centrat en el 
consens de normes, valors i conviccions i que requereix la formació de certs 
coneixements i habilitats, o dit d’altre forma, l’aprenentatge de la virtut política 
que ha de conduir a la virtut humana. El concepte que acabem de descriure ens 
permet creure en la recerca d’un ciutadà amb virtuts cíviques consensuades, 
però també en la pertinença a una comunitat com a fet desitjable per la situació 
contextual del nostre continent. Segons Kymlicka i Norman6 les qualitats i 
actituds que haurien de recollir-se en aquest model de ciutadà inclourien la 
identitat – segons el model de pertinença que acabem de justificar–, la 
tolerància per a la diversitat i per a la diferència, la participació i la promoció del 
seu exercici en ella en l’àmbit públic i la responsabilitat en temes de sentit pel bé 
públic, com per exemple el medi ambient o la salut. Si aquests continguts 
afegim el sentit pel bé i per la justícia, com a coneixements que ens duguin a la 
veritable educació democràtica i a l’ideal segons el qual la ciutadania s’exerceixi 
en responsabilitat i de forma activa.  

En definitiva es transcendeix els models en valors, en una veritable educació 
democràtica on un dels conceptes claus que construeixin la formació cívica sigui 
la identitat compartida en una nova cultura, on els conceptes de bé comú 
consensuats creïn la necessitat d’una herència comuna. El resultat d’aquest 
supòsit és el de crear un sentit de justícia comú, com a producte de l’educació 
política, mentre es promou un ideal sobre la concepció de identitat col·lectiva 
des d’una dimensió emocional i afectiva que repercuteixi també en la dimensió 
social. Es busca a través d’aquest concepte, com una de les finalitats troncals, el 
compromís per allò que és col·lectiu i que el ciutadà es senti partícip, és a dir, la 
construcció d’un consens sobre la idea del bé i de la justícia que sigui matèria de 
identitat col·lectiva. Aquesta seria l’essència de la participació que inclou un dels 
ideals més elevats de la democràcia i que permetria disposar de ciutadans amb 
competències i capacitats conduents a un judici crític.  

2. Ciutadania responsabe i educació cívica 

2.1. El sentit de pertinença per a la convivència i per al civisme 

El concepte d’identitat col·lectiva, que recullen autors com Kymlicka i Norman 
pel seu Canadà natal i que Touraine i altres defensors de l’europa intercultural 
reclamen com a bàsic pel nostre actual context europeu, entronca perfectament 
amb les necessitats de les actuals societats on el sentit de pertinença esdevé el 
repte social a assolir, i que gairebé s’afrontarà com un nou estatus de caràcter 
polític en els propers anys. Per aquesta raó l’educació per la ciutadania ha 
d’afrontar els reptes socials del context més proper possibilitant una veritable 
convivència en respecte, igualtat, cohesió social i solidaritat que fomenti una 
tolerància a la diversitat afavorint la desitjada justícia social. Segons aquests 
autors s’ha de reforçar, en els països receptors d’immigrants, una identitat 

                                                
6 Kymlicka W.; Norman W. (1997) El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente 
en teoría de la ciudadanía. Revista Agora, (7), 5-42. 
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potent que parteixi dels principis esmentats on la sensibilització i el coneixement 
dels drets i dels deures, recollits precisament en la definició de la ciutadania 
responsable en l’informe EURYDICE7, siguin la base de l’educació pe la 
ciutadania ja que ha de ser la promotora principal de la identitat col·lectiva que 
precisem en l’actualitat. Si s’entenen els valors cívics de forma que s’ha de partir 
de la tolerància en totes les maneres de ser i de pensar diverses per possibilitar 
la cohesió i la justícia socials, hi ha d’haver una defensa aferrissada d’aquests 
principis en un marc que – tant des de la política com des de l’educació – es 
fomenti el clima adequat amb les mesures pertinents. Ens enfrontem amb 
problemàtiques on es plantegen diversos obstacles d’origen sociopolític de 
dificultat màxima que, per altre part són fàcilment detectables en la mateixa 
escola, i que requereixen d’actuacions precises i molts cops allunyades de la 
reflexió més pertinent. Precisament per això, davant la manca del temps requerit 
per la reflexió més acurada, necessitem d’una formació pel civisme i per la 
responsabilitat dels futurs ciutadans per afrontar els ja no tan llunyans contextos 
del futur. 

Els conflictes socials que es generen amb velocitat de vertigen obliguen a no 
descuidar-se. El sexisme, la classe social, les relacions de poder i opressió, les 
desigualtats socials, els diferents coneixements i la seva gran accessibilitat – en 
relació controvertida habitualment amb la veritat – fet que confereix una 
conflictivitat sobre l’origen de la informació, la globalització i els problemes 
ambientals, són factors i problemàtiques que comprometen a la classe política i 
que es viuen socialment de forma desigual. La condició de ciutadania busca el 
desenvolupament humà, des d’una dimensió social, moral i cívica, on la 
capacitat de reflexionar generi un compromís que busqui el bé social, i opinió 
sobre temes que impliquin forçosament a tota la població en general i que 
provoquin el sentiment col·lectiu identitari. Per tant l’acció compromesa és 
fonamental pel desenvolupament per a qualsevol ésser humà. 

2.2. L’exercici cívic i la participació activa 

L’acció compromesa i el sentiment d’identitat comú és vital, però per tal de 
treballar-ho, un dels fenòmens que més preocupen, quan es tracten els 
problemes de la modernitat, és el de la separació evident del ciutadà de l’espai 
públic, i per tant de l’exercici i de la participació activa en qualsevol àmbit públic, 
però el sentiment que s’observa – i que acaba provocant aquest allunyament – 
és el de no sentir-se capacitat per jutjar la política perquè l’interès per ella ha 
quedat reduït als polítics que estan lluny de comunicar-se amb el poble. La 
condició de la ciutadania en aquest context queda en franca debilitat i amb força 
limitacions, fet que reforça aquest sentiment de preocupació dels agents 
educatius. Per tant es necessitarie un reforçament de la condició ciutadana que 
no es limiti a una participació periòdica i quasi remota en unes quantes 
eleccions, en una participació que possibiliti fomentar l’interès en els temes que 
afecten a la ciutadania activa i al civisme. Per tant ens trobem en un lloc de la 
història, en un encreuament de camins de la modernitat, on s’imposa a 
l’educació formal una dimensió social de la ciutadania per un desenvolupament 
humà que representi un imperatiu de caràcter cívic cap el sistema educatiu. La 
manifestació de la manca d’espais en l’àmbit públic en els quals puguin exercir el 
seu judici crític sobre l’activitat política és la senyal de que les parts essencials 
de la democràcia no estan en ús i de la necessitat d’obtenir algun espai on 

                                                
7 EURYDICE. (2005). La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo. Bruselas: 
Dirección General de Educación y Cultura. 
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desenvolupar-lo i practicar-lo, ja que sense acció és evident que no hi pot haver 
democràcia ni es pot obtenir la preuada identitat ni el sentit de pertinença.  

Amb aquest ordre de factors ens trobem en un moment on l’acció de l’ésser 
humà provoca la victòria del homo laborans sobre l’homo politicus i que es 
tradueix en la desaparició d’un espai comú8 donat aquest allunyament del 
ciutadà sobre la política. Distanciament que crea no tan sòls desinterès en 
l’activitat política, sinó que permet un buit existencial, una manca de valors 
perquè es desvirtua l’activitat humana i es debilita el pensament. La 
desnaturalització de totes les activitats cíviques va promovent un bucle, que 
augmenta el seu mimetisme en espiral, potenciant els seus efectes mentre 
disminueixen els processos reflexius en la recerca de la virtut humana. La 
formació dels valors, i de les actituds i de les qualitats essencials humanes, 
depenen d’una identitat social i una concepció moral dels temes que ens han 
d’implicar com a condició humana, per tal de possibilitar un cultiu del caràcter en 
un veritable exercici cívic i ètic al servei de les persones i per tant de la 
comunitat. Quan es debilita la identitat col·lectiva o de pertinença i l’esfera 
pública és inexistent o es mostra manipulada, la societat esdevé vulnerable i la 
ciutadania es trobarà en entredit o retrobarà problemàtiques o dificultats. Per 
tant, del que s’observa darrerament, la tendència que domina el context ens fa 
ser pessimistes i ens du a pensar en l’educació per la ciutadania forçosament, 
com a alternativa clau per lluitar contra aquestes dinàmiques. 

2.3. L’educabilitat de la reflexió i l’acció ciutadana 

L’educabilitat de la reflexió i l’acció ciutadana és una qüestió controvertida des 
de temps immemorials. Recollida ja des del Protàgores de Plató, quan 
plantejaven si la virtut humana o els valors són educables i com haurien de ser 
transmesos, com  s’haurien d’explicar partint de i sobre la virtut cívica. No 
voldriem entrar en l’estèril debat sobre l’educabilitat dels valors o sobre el 
possible caràcter d’ensinistrament polític de l’assignatura de l’EpC. Ja han quedat 
explicats els objectius de l’assignatura i els seus reptes i tota polèmica en 
aquests termes queda en el terreny de l’absurd o de la instrumentalització 
política. La responsabilitat de cadascun dels nostres ciutadans, i la necessitat 
d’un civisme amb caràcter democràtic i participatiu, roman a l’espera d’una 
educació que predisposi i comporti un respecte en la tradició cívica i dels valors 
desitjables, i que eduqui en la reflexió sobre el context que estem vivint, de 
forma que ens prepari per a la vida en col·lectivitat.  Quan parlem de la tradició 
cívica ens referim als valors democràtics com a referents recollits en les diferents 
tractats polítics i, sobretot en els drets humans. Aquests referents, així com en 
els contractes socials més rellevants, recullen la llibertat des de la seva 
concepció que condueix a l’autodeterminació individual i col·lectiva – on les 
condicions de la construcció identitària de tots els éssers humans queden a 
mercè de cadascú i esdevenen com a procés intransferible i personal– el 
desenvolupament humà –  que dependrà de l’autonomia moral i la 
responsabilitat de la que disposi cada ésser humà – i la igualtat moral i política 
que haurien d’estar garantides i salvaguardades. D’aquí se n’extreuen unes 
condicions on s’hauria de possibilitar el procés democràtic però que se n’observa 
una disposició que depèn de factors personals i que implicarà un desigual accés. 
Parlem de facultats, com la raó i el judici crític, i actituds, com la solidaritat, el 
diàleg i la participació.  Són tots aquests aspectes educables o transmissibles? 
Per contestar a aquesta pregunta respondriem a la qüestió de si aquestes 
actituds i facultats o condicions es poden practicar, en el sentit en què ho 

                                                
8 Hanna Arendt destaca que aquesta desaparició significa una desnaturalització de la política i la 
decadència de l’espai public. Arendt,  H. (1993) La condición humana. Barcelona: Paidós 
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explicà en el seu moment Aristòtil sobre el concepte de praxis. Des d’una 
concepció més contemporània entendríem el sentit de praxis com a maduresa 
de l’educació, i la síntesi entre el saber pedagògic i la pràctica educativa, de 
forma que es desenvolupés una activitat política on es deliberés, jutgés i es 
decidís sobre els assumptes que ens concerneixen – o almenys aprenguéssim a 
fer-ho. La pràctica en aquest sentit es configura en el gran paradigma de 
l’ensenyança dels valors democràtics, ja que com diria Hannah Arendt, sense 
acció, juntament amb els discursos de filosofia política, no hi pot haver 
democràcia. I és precisament aquest el concepte aristotèlic de praxis on es 
connecten l’acció i el discurs, i que permetrà diferenciar adequadament la 
condició social i política de l’home en sí. En aquest sentit cal configurar un espai 
adequat d’assaig, per conduir o guiar cap a l’espai públic real, on poder 
deliberar, jutjar i decidir sobre els assumptes que ens concerneixen per habilitar, 
com a finalitat troncal, la capacitat de judici cívic i polític. Aquesta és una 
competència que ha de permetre exercir amb capacitat plural i diversa que ha 
de facilitar el procés d’elecció en llibertat i amb multiplicitat d’opcions. Aquesta 
configuració de l’espai és simplement el fet de possibilitar les accions que es 
necessiten per tal de recollir totes les opcions plurals que existeixen en les 
nostres societats, i propiciar-ne les millors sortides i solucions per tal de millorar 
quelcom que ens és propi a tothom, és a dir la condició humana, amb tot el que 
ens envolta.  

Aquest repte, que sembla llançar-se des del model de ciutadania proposat, ha de 
propiciar també el concepte de responsabilitat – com a sender ideal – ja que a la 
dimensió personal per la millora i pel desenvolupament individual, s’hi afegeix 
una correspondència solidària de naturalesa ètica sobre la coresponsabilitat de la 
perfecció o de la imperfecció dels altres9. La solidaritat es consolida com la font 
de la nostra responsabilitat que funda una reciprocitat permetent interaccionar 
en la millora de la identitat col·lectiva en l’espai discursiu abans al·ludit, que ha 
de conformar el nostre compromís cívic. És doncs objecte de l’educació política, 
dins la seva dimensió social de la ciutadania, el desenvolupament humà per un 
imperatiu cívic en: 

- maduració del compromís com a finalitat de l’educació cívica, 
- practicar el contrast reflexiu com a essència de l’exercici de la ciutadania, i 
- exercitar la pluralitat de pensament. 

3. Inclusió i ciutadania activa 

“l’acció humana té el miraculós poder d’implantar quelcom nou en el món, 
que és un <initium> en el terme del qual hi acaben participant una 
pluralitat de persones” (Hannah Arendt). 

3.1. Per una escola inclusiva 

Aquest és el principi pel qual s’hauria de construir el concepte de ciutadania i 
des del seu aspecte més metodològic i pràctic. La ciutadania activa es remet a la 
pràctica i al mer exercici que permeti la reflexió, els mecanismes de participació i 
l’activació de capacitats – per exemple la dialògica que esdevé bàsica per 
l’exercici de la ciutadania – que permeti un desenvolupament del judici moral i 
que indagui sobre la responsabilitat, la pluralitat i la diversitat, la solidaritat, 
potenciant la capacitat d’elecció autònoma. En aquest sentit es defensa de 

                                                
9 Bárcena, F. (1997) El oficio de la ciudadanía. Barcelona: Paidós 
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diferents formes, per exemple Puig10 amb la seva postura prioritza la inclusió de 
totes les formes democràtiques i participatives en la institució per permetre 
precisament el desenvolupament moral i el compromís social, mentre que 
Torrego11 defensa la idea de que s’han de possibilitar diverses formes per que hi 
hagi una veritable convivència en matèria escolar, com a prevenció i tractament 
dels conflictes.  

Pels membres de ’equip d’investigació ens sembla imprescindible abordar 
l’organització dels centres com a reflex immediat al què caldria acollir-se per 
reforçar la participació i la ciutadania activa, per una banda, i la construcció 
d’uns valors majoritaris que permetin la convivència. Però abans de tot cal 
desenvolupar tot el codi moral que ha de regular la vida interna, per a totes les 
unitats i agents existents en el centre, i que es fa essencial per la coherència 
interna de qualsevol projecte educatiu, o com assenyala Antúnez (1998)12: “(...) 
construir acords que serveixin per a regular el funcionament dels òrgans i equips 
o el sistema de relacions entre les persones, és una resposta natural i raonable, 
compatible i coherent amb principis i pràctiques democràtiques, i no té perquè 
ser sinònim d’una voluntat gestora autoritària o castrense”. Per tant en aquesta 
definició recull la raó de ser de les normes i les seves utilitats, que encara que 
molt discutides, òbviament no sembla discutible la qüestió sobre la seva 
necessitat, sobretot en el seu component de regulació present en les relacions 
de les persones. Mentre es respectin aquests principis que s’enuncien en la 
definició, es configuraria un codi respectuós amb les persones, sobre una base 
al servei d’unes finalitats educatives concretes, i de passada mostrarien els límits 
precisament per possibilitar totes les formes possibles de convivència. En el 
model que es basa en la convivència, en Torrego, es presenta un model creatiu, 
dinàmic i democràtic que comporta la creació de normes, l’elaboració de 
protocols de intervenció davant el seu incompliment i el desenvolupament de 
mesures. Són aquestes últimes les que s’han d’adaptar i possibilitar en un clima 
de convivència i que enllaçaríem en les propostes d’aula sobre la participació i la 
ciutadania activa respectuosa i inclusiva.  

3.2. L’Escola i la participació 

Però tornant sobre la conveniència de dotar l’escola com a institució, de les 
màximes funcions i en exercici del model participatiu, cal el recolzament de tota 
la comunitat educativa de forma que es sumin totes les forces en un consens  
que potenciï totes aquestes dinàmiques. Quan parlem de model participatiu 
equival a conduir la nau en la mateixa direcció i facilitar el seu exercici de tots 
els agents educatius, fent-los arribar amb claredat als alumnes, als quals caldrà 
motivar-los per qualsevol d’aquestes accions, per tal que arribin tots aquells 
missatges que els concerneixin.  En aquest ordre de factors es pretén dotar a la 
institució de tots els mecanismes que incitin la participació ja que, segons 
apareix en el model de convivència de Torrego,  és la forma més coherent 
d’educar en una societat democràtica i per una ciutadania responsable13, 

                                                
10 Puig JM. (2000) Cómo fomentar la participación en la escuela. Barcelona: Graó 
 
11 Torrego, J. C. (2006) Modelo integrado de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona: Graó. 
 
12 Antúnez S. (1998) La regulación de la convivencia como problema institucional. A: Casamayor, G. 
(coord.) Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la educación secundària (pàg. 29-37). 
Barcelona. Graó. Citat per Torrego, J. C. (2006) Modelo integrado de mediación y tratamiento de 
conflictos (pàg. 140). Barcelona: Graó. 
 
13 Torrego JC. (2006). Modelo integrado de mediación y tratamiento de conflictos (pàg.. 144). 
Barcelona: Graó  
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desenvolupant un sentit de pertinença i de inclusió grupal, sempre que es 
recullin les necessitats de tots els seus membres, de forma comunitària en 
col·laboració i ajuda mútua. Així trobem que l’exercici de la pràctica participativa 
promou els valors de la ciutadania activa, el respecte pels valors i les normes 
que permeten l’exercici de la responsabilitat cívica i el compromís que fomenti la 
inclusió de tota la diversitat existent en un context determinat. El repte és 
aprofitar la pràctica institucional de la participació que possibiliti la vivència en 
tota la seva riquesa d’experiències presents en el centre escolar, de manera que 
es desenvolupi un sentit moral d’aquesta convivència en un creixement personal 
i grupal.  

Si tornem a les definicions de ciutadania aparegudes en l’eurydice es recull el 
concepte de comunitat com a destinatari de l’esperada coexistència, encara que 
es considera la convivència el terme més ajustat als desitjos socials, entenent  
per comunitat tots els contextos que tant s’amplien en l’actual globalització i la 
multiculturalitat present en la nostra societat. Ens referim a la què abraça tot 
l’àmbit més supranacional, sense d’haver de considerar en aquesta accepció les 
diferents identitats locals i regionals – les quals s’haurien d’integrar en aquest 
discurs de la mateixa manera possibilitant la cohesió social. La responsabilitat 
ciutadana ha de sustentar-se en l’exercici dels valors cívics, com hem vist una 
mica més amunt, i la participació, l’associacionisme, la solidaritat, la tolerància a 
la diversitat, han de garantir la justícia i la cohesió socials com a base del 
benestar i desenvolupament de les diverses comunitats on vivim. En definitiva 
són amplis terrenys on poder fer partir l’exercici original de la política com a un 
bé cultural i social més. La participació doncs, ensenya responsabilitat i 
tolerància i l’escola ho ha de tenir molt en compte, i aquesta activitat 
participativa exercita l’hàbit dels deures ciutadans. Com diu Oldfield 14(1990) “la 
participació obre la ment dels individus i familiaritza amb els interessos públics i 
aquesta activitat política, en el seu valor més intrínsec, és la forma de 
coexistència més elevada”. L’exercici de la ciutadania s’obre als contextos 
escolars configurant una oportunitat única per provocar sentiment de comunitat 
i, per tant, més possibilitat de cohesió, a partir d’una escola inclusiva a través de 
l’eina de la participació. 

4. Transmisió de principis d’equitat, inclusió i cohesió 

4.1 Cap on hem d’anar en l’actual context 

Les actuals conjuntures polítiques i educatives requereixen el foment de valors 
que sempre s’han intentat promoure per arribar a una desitjable igualtat de tots 
els ésser humans i de la justícia social de les diferents societats. En el món 
global l’emergència de noves dificultats i obstacles com les diferents desigualtats 
socials o la immigració no té com a resultats en ocasions els que caldria esperar. 
Els contravalors, sempre presents en les actuals societats, actuen de contrafort 
en els actuals contextos socials i l’escola no n’és cap excepció. La gestió dels 
conflictes i dels seus problemes derivats de la multiculturalitat – com a punta de 
l’iceberg – així com la prevalença del buit existent en la família com a 
afavoridora de la més elemental socialització, provoca llacunes en l’adquisició 
dels més bàsics valors de la convivència. Per això, i donades les necessitats 
contextuals, l’atenció a la diversitat esdevé una  primordial forma d’afrontar 
l’aula a nivell estratègic. És coneguda la problemàtica que s’ha encetat amb la 
irrupció de la immigració en les nostres aules, i que ha configurat un nou dilema 
moral amb qüestions puntuals de natura com a mínim delicada, i que polaritza 

                                                
14 Citat per Kymlicka W. i Norman W. (1997). The retourn of the citizen. Revista agora nº7 
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les posicions a adoptar en les escoles. Però no es pot tancar els ulls al moment 
històric que vivim i a la situació global en la que ens trobem, amb una 
contextualització determinada que reclama d’una resposta compromesa i de 
caràcter moral, com les que anem reclamant als alumnes i als centres en 
aquestes planes. Potser en matèria legal existeix un buit important, i en matèria 
política un abandó de la qüestió, però cal no oblidar la funció convivencial de 
l’escola, i a ella ens hem d’acollir inevitablement. Els valors que titulen aquest 
apartat són doncs els valors dels quals s’han de fonamentar els aspectes 
metodològics que permetin transformar la cultura dels centres, així com la 
docent, massa tendents a resistir-se a les demandes dels contextos immediats. 
Es tracta de practicar tots per igual inclòs l’educador, com en la pràctica 
dialògica de Freire, on tots junts aprenem mentre ens exercitem en uns valors 
que ens permetin créixer plegats i puguem arribar a ser uns mirall dels altres. 
Aquest seria un dels reptes dels professors en l’actualitat, el d’interaccionar amb 
l’entorn immediat intentant ser capaços de recollir la demanda social de buscar 
solucions en aquest mar d’opinions contraposades. 

4.2. Adequació del context en els valors desitjables 

La irrupció de les competències, que semblen requerir una ensenyança més 
procliu a l’assoliment de les destreses que et permetin l’habilitació per la vida 
quotidiana, recull la convivència com a prioritat humana – sobretot en la 
competència en la comunicació – i això és tradueix en una nova disposició i 
actitud en la mateixa configuració de l’aula, en la coordinació amb l’entorn i en 
el treball en equip per afrontar el repte educatiu. Però ja hem vist que el context 
no deixa prendre gaire elecció sobre els valors desitjables, amb la qual cosa 
estem predestinats a buscar un model de convivència en les nostres escoles que 
cerqui la cohesió social com a definició comunitària, i que inclogui la inclusió de 
tots els seus membres en una presumible i desitjable equitat. Sembla, per tant, 
que ens trobem davant d’una oportunitat històrica d’acollir-nos a un model 
curricular que contempla el desenvolupament d’una competència bàsica per la 
vida quotidiana, com és la comunicació, adoptant una postura essencial per la 
convivència humana, és a dir, que parlem bàsicament de les actituds a seguir, i 
no tan sòls en l’aula, sinó en totes les relacions que l’escola té capacitat d’acollir 
en tot el seu espectre. Aquesta seria la millor garantia d’èxit per crear sentiment 
de pertinença a una comunitat, i per tant, inici de la cohesió.  

Ens referim de nou a accions que es fonamenten amb la reflexió en els valors i 
en la formació d’actituds i qualitats, és a dir, la identitat cívica –com a ciutadania 
diferenciada o identitat social – i la seva virtut cívica que condueixi cap a la 
identitat i virtut col·lectiva, que seria l’objectiu primordial. Els valors, en 
definitiva, ens han de convocar a tots en el cultiu del caràcter i a l’exercici de la 
virtut cívica, a l’ètica al servei de la comunitat, i com a virtut desitjable a una 
ciutadania moral que ens capaciti a la deliberació i al judici, i com diu Bárcena 
en el seu assaig: “en un valor que transcendeixi al sentit jurídic, per assolir la 
dimensió ètica i social –i al sentiment comú de pertinença– i en el que la cultura 
porta a terme una funció imprescindible”15.   

 

                                                
15 Fernando Bárcena (1997) El oficio de la ciudadanía. Barcelona: Paidós 
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2. Del marc conceptual al marc curricular de 
l’assignatura d’EpC 

Com ja hem comprovat, l’Educació per a la Ciutadania apareix com element nou 
en el currículum d’Educació Secundària, i el seu objectiu principal és 
promocionar una ciutadania democràtica en la mateixa línia que ho fan diferents 
organismes nacionals i internacionals: Recomanació 12/2002 del Consell de 
Ministres del Consell d’Europa, Constitució Espanyola (article 27.2), Declaració 
Universal dels Drets Humans, Declaració dels Drets del Nen, etc.  

No obstant això, l’Educació per a la Ciutadania a l’Educació Secundària es pot 
considerar una continuació de determinats elements que ja han aparegut 
articulats al currículum de l’Educació Infantil i Primària i als quals hem de fer 
esment per a emmarcar el present estudi no només des del punt de vista de 
l’educació mitja, sinó com a conseqüència curricular d’etapes educatives prèvies 
a les quals ja apareixen determinades nocions relaciones amb la temàtica. 

2.1. L’EpC a l’educació infantil i primària 

Si analitzem de forma detallada el currículum d’Educació Infantil, els continguts 
d’Educació per a la Ciutadania es podrien vincular amb objectius com ara 
“Relacionar-se amb els altres, adquirir progressivament pautes elementals de 
convivència i relació social, així com exercitar-se en la solució pacífica de 
conflictes” (art. 13.g de la Ley Orgánica 2/2006), encara que és cert que no 
existeix una correspondència directa entre aquest objectiu i els continguts i 
àrees a treballar recollits en el Decret de continguts mínims del segon cicle de 
l’etapa (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el cual se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil). En aquest 
sentit, es podria relacionar l’àmbit d’Educació per a la Ciutadania amb les 
següents àrees de treball: coneixement de si mateix i autonomia personal; 
coneixement de l’entorn, i llenguatges: comunicació i representació (art. 6 del 
Real Decret, op. cit.).  

Per la seva banda, a l’Educació Primària s’estableix, com un dels objectius 
principals, “Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a 
obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i 
respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat 
democràtica” (art. 17.a de la Ley Orgánica 2/2006). Justament amb aquest 
objectiu, es troba connectada l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els 
Drets Humans, que s’inclou en un dels cursos del tercer cicle de l’etapa (de 10-
11 anys). 

De forma més precisa, en el Real Decreto 1513/2006 (Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre, por el cual se establecen las enseñanzas mínimas de 
Educación Primaria) s’utilitza per primera vegada i com competència bàsica a 
adquirir (Annex I) la “competència social i ciutadana”. 

2.2. L’EpC a l’educació secundària 

Si ens centrem en l’aplicació pràctica de l’assignatura “Educació per a la 
Ciutadania” (EpC), pel que fa a la seva dimensió estrictament curricular, les 
diferents Comunitats Autònomes (fent ús de les seves competències plenes en 
educació) ja han elaborat els currículums de l’assignatura prenent com 
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referència el marc oficial establert pel Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. 

Per la seva banda, al Real Decreto 1631/2006 en el cual se establecen las 
Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundària Obligatoria, 
s’organitzen els tres primers cursos de l’etapa i entre les matèries esmentades, 
s’assenyala l’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans: 

“…en uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia 
de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres” (Art. 3)  

De la mateixa forma, en l’art. 5, es concreta cóm s’ha d’articular aquesta àrea en 
el quart curs de l’ESO: en aquesta ocasió mitjançant l’assignatura “Educació 
ètico-cívica”.  De forma més precisa, a l’Annex I del mateix Decreto, 
s’estableixen vuit competències bàsiques de l’etapa, entre les quals, la més 
relacionada amb l’àrea d’Educació per a la Ciutadania és “la competencia social y 
ciudadana y las habilidades que se descomponen”.  

De forma més precisa encara, al mateix document es fa un desglossament i una 
marcada diferenciació entre l’assignatura prevista per a un dels tres primers 
cursos de l’etapa (Educació per a la Ciutadania i Drets Humans), dividida en 
blocs, i l’assignatura de quart curs (Educació Ètico-cívica), i els seus 
corresponents blocs, a la qual s’incorporen al·lusions directes a l’Estat de Dret i 
el seu funcionament. Finalment, en l’Annex III es fixa com a mínim en 35 hores 
la dedicació horària per a l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els Drets 
Humans (una hora setmanal) i el mateix succeeix per a l’assignatura de quart 
curs. 

Així doncs, hem pogut observar que l’Educació per a la Ciutadania, a l’Educció 
Secundària Obligatòria està configurada per dues matèries: l’Educació per a la 
Ciutadania i els Drets Humans que s’imparteix en un dels tres primers cursos de 
l’etapa, i l’Educació Ètico-cívica de quart curs. Ambdues matèries s’estructuren 
en diversos blocs que van des dels aspectes més personals i pròxims a aquells 
que són més globals i generals; a totes dues existeixen un conjunt de continguts 
comuns, que duen a l’adquisició de procediments, habilitats socials i actituds 
bàsiques per al desenvolupament d’una bona convivència i de la ciutadania 
democràtica.  

Amb aquets marc de referència, les CC.AA. també han hagut d’establir les 
directrius fonamentals de l’àrea «Educació per a la Ciutadania i els Drets 
Humans», definint per exemple, a quin curs (5è o 6è d’Educació Primària) 
s’impartirà l’assignatura, i també decidint a quin curs dels tres primers 
corresponents a l’Educació Secundària s’impartirà «Educació per a la Ciutadania i 
els Drets Humans», així com la distribució dins el Batxillerat de l’assignatura de 
«Filosofia i Ciutadania» (donat que els Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas 
dels diferents nivells tenen el caràcter de norma bàsica i no concreten aquest 
tipus de detalls).  

A continuació analitzarem d’una forma més detallada aquestes dues 
assignatures que composen l’eix transversal de l’assignatura “Educació per a la 
Ciutadania”. 

2.2.1. Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans.  

Aquesta matèria aprofundeix en aspectes relacionats amb les relacions humanes 
tant interpersonals, com familiars o socials. També pretén abordar tant els 
deures i drets ciutadans, emfatitzant en el sentit dels principis que els sustenten 
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així com en la identificació de situacions a les quals entren en joc per a 
aconseguir que l’alumnat valori la seva defensa.  

Això comportarà l’estudi de les societats democràtiques, fet que ens aproparà  al 
funcionament de l’Estat i als deures i compromisos d’aquest amb els ciutadans (i 
viceversa).  

Finalment, es pretén emmarcar la ciutadania en un món global al qual existeixen 
problemes i situacions dependents les unes de les altres, on és evident la 
desigualtat o el conflicte, i s’analitzen diverses maneres de trobar solucions.  

Els continguts es presenten organitzats en cinc blocs: 

 

BLOC 1. Constituït per:  

Aquells continguts comuns, que permeten desenvolupar habilitats i destreses 
relacionades amb la reflexió i amb la participació. El diàleg, el debat i 
l’aproximació respectuosa a la diversitat personal i cultural cobren una especial 
rellevància i s’intenta fomentar la valoració crítica de les desigualtats. És l’apartat 
que permet l’adquisició d’algunes competències bàsiques. 

BLOC 2. En el segon bloc, s’aprofundeix en: 

La participació i les relacions interpersonals. En aquest apartat, són especialment 
importants les relacions humanes orientades des del respecte a la dignitat 
personal i la igualtat de drets individuals, el reconeixement de les diferències, el 
rebuig a les discriminacions i el foment de la solidaritat. De la mateixa forma, és 
important el treball que es desenvolupa en relació amb concepte de participació 
i la seva concreció en el centre escolar (Consell Escolar, l’AMPA, comissions, 
etc…) així com el compromís amb activitats socials encaminades a assolir una 
societat justa i solidària. 

BLOC 4. Són continguts susceptibles de treballar-se en aquest bloc:  

Les societats democràtiques del segle XXI, emfatitzant en la idea de la diversitat 
social i el funcionament dels estats democràtics: deures de les administracions 
davant el ciutadà, i deures i compromisos del ciutadà en el manteniment de 
l’estat democràtic.  

BLOC 5. En el present bloc s’aprofundeix en:  

El concepte de ciutadania en un món global: el procés de globalització, el 
concepte de desigualtat, els conflictes en el món, els organismes internacionals 
en el manteniment del statu quo, etc. 

2.2.2. Educació Ètico-Cívica. 

L’assignatura “Educació Ètico-Cívica” es desenvolupa en quart curs d’Educació 
Secundària i s’organitza en sis blocs, que inclouen els següents continguts:  

BLOC 1. Continguts comuns.  

Com succeeix a l’anterior assignatura, en aquest primer bloc es treballen 
continguts comuns, que permeten desenvolupar habilitats relacionades amb la 
reflexió i amb la participació. El saber raonar i argumentar, reconèixer els propis 
sentiments o saber avaluar críticament les informacions presentades pels 
diferents mitjans de comunicació són algunes de les més significatives, encara 
que també es genera l’espai per a treballar continguts enfocats al 
desenvolupament d’actituds bàsiques per a la convivència (tolerància, diàleg i 
negociació, actitud a favor de la pau o la solidaritat, etc.). 
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BLOC 2. Identitat i alteritat.  

En aquest segon bloc es treballa l’educació afectivo-emocional, centrant-se en 
els valors d’identitat personal, llibertat i responsabilitat.  

Es parteix des d’un punt de vista conceptual, de l’anàlisi de les relacions 
interpersonals i de la convivència, aprofundint en la llibertat i responsabilitat 
com característiques que defineixen a la persona i que fan possible la 
convivència a partir del respecte de les diferències. S’incideix especialment en el 
rebuig a la violència en les relacions humanes, i en particular a la violència de 
gènere, així com a l’acceptació del principi del respecte a la dignitat de tota 
persona com element bàsic que possibilita la convivència. 

BLOC 3. Teories ètiques.  

En el tercer bloc s’aprofundeix en els drets humans, incidint en les grans línies 
de reflexió ètica i de forma més específica en el referent ètic universal que 
suposen aquests.  

 

BLOC 4. Ètica i política.  

En el quart bloc s’analitza en profunditat el constructe de democràcia, 
emfatitzant sobre els valors constitucionals, i en els valors ètics, polítics i socials 
del sistema polític democràtic. Si bé són continguts treballats en cursos 
anteriors, s’aprofundeix d’una forma més abstracta d’acord a la major maduresa 
de l’alumnat d’aquesta edat.  

BLOC 5. Problemes socials del món actual. 

Són motiu d’estudi en aquest bloc, els grans problemes i dilemes morals 
generats en el món actual des de la perspectiva dels drets humans (i la seva 
valoració ètica): la globalització, els problemes del desenvolupament, els 
conflictes bèl·lics, etc.  

BLOC 6. La igualtat entre homes i dones.  

Es reincideix en continguts ja tractats en cursos anteriors però en aquesta 
ocasió, d’una forma especialment significativa es promou la reflexió en 
profunditat sobre la igualtat, la llibertat i les causes de la discriminació de les 
dones així com les possibles alternatives a aquesta discriminació. 

2.3. Anàlisi comparativa del Decret 143/2007 i l’informe 
EURYDICE 

Anat una mica més enllà del nostre context, i del Real Decreto 1631/2006 en el 
cual se establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación 
Secundària Obligatoria. Què és el passa a la resta d’Europa? Com s’aborda 
l’EpC? Quins plantejaments hi ha al darrera d’aquestes propostes? En quin marc 
es siuta la nostra proposta curricular? 

Hem fet una comparativa entre l’Informe EURYDICE i el Decret 143/2007, de 27 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria (pàg. 21870) publicat al DOGC núm. 4915 del 
29/06/2007.  El primer que crida l’atenció és que en el Decret l’àrea de 
ciutadania apareix a totes i cadascuna de les àrees curriculars de l’educació 
secundària obligatòria. La manera en que hi apareix de forma escueta i 
inconcisa, fa pensar que el departament pretén, que a banda de donar l’àrea de 
ciutadania a la segona etapa de la ESO (3r i 4rt) es treballi al llarg de tota 
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l’etapa de forma transversal però en cap moment defineix o traça la possible 
aplicabilitat en les altres àrees.  

Potser, l’error recau en que malgrat que volen que es treballin els diferents 
continguts de l’àrea a les diverses matèries sembla en cap moment es donen 
eines per a dur a terme aquest treball de transversalitat i d’interacció vers les 
altres àrees curriculars. Cal preguntar-se si el fet es deu a que estem davant 
d’un Decret, on no hi hagi cabuda per a les concrecions i que aquestes han de 
quedar en mans dels centres i dels respectius documents (PECs, PCC, etc); 
malgrat tot sembla que el decret no convidi als centres a plantejar-se el fet de 
treballar l’àrea de ciutadania de forma transversal tal com apunta l’informe 
EURYDICE.  

L’informe EURYDICE senyala que l’àrea s’està treballant a Europa de tres formes 
diferents: com a assignatura independent (el que és fa ara aquí),  dins d’alguna 
assignatura on aquesta hi tingui a veure, o de forma transversal. 

Pel que fa a l’assignació horària (35h/setmanals) cal dir que estarem molt lluny 
encara de la càrrega lectiva de l’assignatura vers algun país del nord com ara 
Suècia que és el que té més hores 95 anuals durant 9 anys, però que superem 
els països que estan a la cua del rànquing com ara Grècia o Xipre que no arriben 
a les 20.  

Pel que fa a l’assignació de la matèria al professorat mentre que a l’informe 
EURYDICE aposta per a que aquesta la facin experts en ciències socials o 
filosofia el decret malgrat que es decanta pel mateix, diu que és el director del 
centre qui farà l’assignació segons convingui i esmenta també la idoneïtat 
perquè l’àrea la imparteixi el propi tutor.   

En el Decret apareix en vàries ocasions el terme “ciutadania democràtica”. per 
exemple en l’article 3 (obj generals de l’ESO), “com a valors bàsics per a una 
ciutadania democràtica”; però en cap moment defineix o explica què s’entén per 
ciutadania democràtica. Tot i així podem deduir a què ens porta aquest terme 
quan, al llegir els diversos articles del decret, hi trobem diverses referències. Al 
parlar de les competències bàsiques parla de ciutadania activa “per exercir la 
ciutadania activa”, al parlar de la competència artística i cultural es refereix al 
desenvolupament de la opinió crítica “per al desenvolupament de la ciutadania 
crítica  solidària de la nova societat del segle XXI”, més endavant parla de la 
competència personal “la competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic i l competència social i ciutadana”  etc. 

En totes i cadascuna de les àrees de l’ESO s’esmenta quelcom referent a la 
ciutadania, ja sigui de forma més directa o indirecta. Segons el nostre parer, per 
la forma en que aquest terme apareix sembla una mica forçat, doncs sovint la 
relació que s’estableix és molt discutible. 

En l’apartat on tracta l’EpC de forma específica torna a aparèixer la idea de que 
l’educació en valors s’ha de donar al llarg de la vida, i que aquest ha d’estar 
present en la vida dels centres: en les diverses matèries, en el PEC, fent especial 
menció a les tutories. L’informe EURYDICE va més enllà i exposa diverses 
possibilitats per a fer viure l’educació per a la ciutadania dins els centres 
(participació, assemblees, etc.)    

L’assoliment d’un dels principals objectius generals de l’ESO és “aprendre a ser 
ciutadans i ciutadanes en un món global” Objectiu que va més enllà del 
coneixement ja que cerca la reflexió sobre els propis drets i deures com a 
ciutadans i el conreu d’habilitats per a poder participar en la vida cívica. 
L’assoliment d’aquest objectiu comporta la reflexió i comprensió de la pluralitat 
de la realitat que ens envolta deixant de banda els prejudicis.  
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Els continguts del decret es centren en tres grans eixos: “l’aprendre a ser i 
actuar de forma autònoma”, “l’aprendre a conviure” i “l’aprendre a ser ciutadans 
i ciutadanes en un món global”; mentre que l’Eurydice parla de tres grans eixos 
de desenvolupament que són de caire creixent: “cultura política”,  
“desenvolupament de pensament crític i d’actituds i valors” i “ participació 
activa” que porten a la noció de "ciutadania responsable.    

Els continguts dels dos cursos estan estructurats cadascun en tres eixos que van 
d’allò personal i pròxim a lo general i global. 

- tercer curs: els continguts fan referència a: identitat i autonomia, convivència i 
valors cívics i pertinença i ciutadania. 

- quart curs: capacitat crítica i iniciativa personal, valors ètics per una societat 
democràtica i ciutadania en el món global. 

El departament pretén que l’aprenentatge d’aquesta àrea vagi més enllà de 
l’adquisició de coneixements i que estimuli el pensament crític, la participació i 
l’assimilació dels valors fonamentals de la democràcia per a poder formar 
ciutadans responsables  i participatius.  

A l’informe EURYDICE apareixen diversos termes que en el decret no s’esmenten 
o bé no s’especifiquen com a tals: 

- "Escola democràtica" L’Eurydice defensa la importància de que el centre educatiu 
sigui una institució democràtica i que per això cal que tant en la gestió com en la 
documentació s’hi reflexi. En el decret no es parla de la participació democràtica en 
la vida dels centres, tot i així, podem deduir que aquesta queda sobre entesa. 

- Drets i deures dels alumnes”. Aquest cas és idèntic a l’anterior. L’Eurydice, en la 
comparativa que fa entre països, diu que hi ha països on només es parla dels drets 
dels alumnes mentre que n’hi ha altres, com és el nostre cas que també es parla de 
les obligacions dels alumnes tot i que en aquest decret no s’hi faci referència. 

 
No podem deixar de banda un fet força destacat: al llarg del decret es parla de 
l’educació de la persona, de la dimensió ètica, i d’altres termes que estan més 
lligats al desenvolupament emocional que no pas a la ciutadania. Segons el 
nostre parer, sembla que el departament vulgui incloure dins del sac de la 
ciutadania el desenvolupament emocional, quan en realitat aquest és prou 
complex com per a que es tracti a banda. Dóna la sensació que, tot i sent 
conscients que cal abastar aquest tema tan complex com necessari, pretenen 
treballar-lo des de la ciutadania com si d’aquesta manera ja quedes cobert. 

Per acabar tant sols esmentar que en el decret no s’esmenten els plans d’entorn, 
tant de voga avui en dia. Mentre que en els documents específics referents als 
Plans d’Entorn, malgrat  no s’especifiqui de forma concreta l’educació per a la 
ciutadania ja que aquests són anteriors aquesta està implícita.  

En conclusió, sembla que entre el que estableix el decret i el que diu l’informe 
Eurydice hi ha cert paral·lelisme i convergència tot i que en diversos punts 
aquests queden més allunyats. 

2.4. Desenvolupament de l’assignatura d’Educació per a la 
Ciutadania. Anàlisi dels materials editorials en suport paper 

En el moment d’analitzar el desplegament de l’assignatura d’EpC, és evident que 
els materials didàctics utilitzats per part dels centres escolars esdevenen un punt 
bàsic de referència. De tots els materials possibles (tant els editats com els 
elaborats pels propis docents), els llibres de text constitueixen un material molt 
utilitzat a les aules, i en certa mesura el tractament d’aquesta assignatura en 
aquests documents és una manera clara per detectar com es treballa l’EpC dins 
les aules. 
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En aquest sentit, abordem en aquest punt una breu anàlisi d’alguns dels llibres 
de text editats (tots amb data 2007) i que tenen com a principal objectiu 
desplegar l’assignatura d’EpC. La mostra escollida s’ha centrat en el tercer nivell 
d’ESO, un dels nivells de primera implantació de l’assignatura d’EpC.  

Val a dir que l’anàlisi realitzada s’ha centrat de manera prioritària en el marc dels 
continguts proposats en cada un dels llibres de text, tot i que en determinats 
moments s’ha fet referència a altres aspectes com les competències bàsiques a 
les quals es fan referència en els propis documents. Es tracta, en aquest sentit, 
d’abordar quins són els eixos temàtics bàsics treballats en el marc de 
l’assignatura, determinant quina implantació se’n fa en el terreny de les aules. 
Per tant, mitjançant aquesta anàlisi podrem respondre a algunes de les 
preguntes plantejades en l’estudi, especialment a aquelles que fan referència al 
QUÈ, és a dir, als continguts i missatges que es pretenen treballar en el marc de 
l’assignatura. 

Aquest estudi més detallat es presenta en l’Annex 2. En relació a les idees 
central de l’anàlis i un cop plantejats els continguts treballats en els diferents 
documents, podem extraure algunes reflexions clau a l’entorn de: 

a) El marc referencial bàsic per a l’elaboració dels continguts. 

b) El nom adoptat pels llibres de text de l’assignatura. 

c) Els blocs temàtics concrets desplegats en els llibres de text. 

d) Marc referencial de l’assignatura 

2.4.1. El marc referencial bàsic per a l’elaboració dels 
continguts. 

El context de referència per al desplegament dels continguts curriculars podríem 
dir que té inspiracions tant en el document marc de la Unió Europea (Informe 
EURYDICE), del Real Drecret 1631/2006 a nivell espanyol com en el Decret 
143/de 26 de juny a nivell català. En aquest sentit, els temes desenvolupats 
estan en acord amb els documents referencials, enfatitzant en un o altre bloc en 
funció del document. 

Possiblement, de l’anàlisi es desprèn que la majoria de llibres de text treballats 
se centren prioritàriament en el document català, tot i que no cal oblidar que 
aquest té, alhora com a marc de referència els documents espanyol i europeu. 

Així doncs, tot i que l’adaptació catalana posseix tres eixos de treball o de 
competències específics - a) Aprendre a ser i actuar de forma autònoma; b) 
Aprendre a conviure; c) Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 
-, és evident que en els documents analitzats hi ha clares referències també als 
tres eixos aportats per l’Estudi Eurydice, que són: 

Eix polític (cultura política, institucions socials, polítiques i cíviques, drets 
humans, els drets i deures dels ciutadans, el patrimoni i diversitat cultural...). 

Eix dels valors i pensament crític (escolta comprensiva, resolució de conflictes, 
reconeixement i respecte d’un mateix i dels altres, responsabilitat social i moral, 
esperit solidari, etc.). 

Eix de la participació activa (posar en pràctica la participació en els diferents 
nivells d’acció en què s’implica l’alumnat). 

A tall d’exemple, podem veure referenciats aquests elements en documents 
com: 
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Eix Estudi 
Eurydice 

Continguts desplegats en els llibres de text analitzats (a títol 
d’exemple) 

 
 
Eix  politic 

Document 1 
Bloc temàtic 2. Convivència i valors cívics 
            Unitat 4. Les persones tenim drets 
            Unitat 5. No descuidem els deures 
            Unitat 6. Entre tots i totes decidim 
 
Document 2 
Unitat 5. La conquesta dels drets de la dona 
Unitat 6. La democràcia 
 
Document 3 
Unitat 3. Els drets humans 
Unitat 4. Democràcia 
Unitat 5. Diversitat 
 
Document 4 
Unitat 2. Els drets humans 
Unitat 3. Societats democràtiques del segle XXI 
Unitat 6. La lluita contra la discriminació 
 
Document 5 
Unitat 3. La lluita per la felicitat 
Unitat 4. La dignitat i els drets humans 
Unitat 9. La democràcia 
 
Document 6 
Unitat 2. Els drets humans 
 
Document 7 
Unitat 2. Els drets humans 
Unitat 3. Diferències i desigualtats 
Unitat 4. Democràcia i estat social democràtic i de dret 
 
Document 8 
Unitat 2. Visc en societat 
Unitat 3. Tinc drets i deures 
Unitat 4. Sóc demòcrata 
Unitat 5. En una societat plural 

Eix valors i 
pensament critic 

Document 1 
Bloc 1. Identitat i autoestima 
             1.Et Coneixes  
 2. Els altres entren en escena 
 3.El respecte a la diferència 
 
Document 2 
Unitat 4. La diversitat cultural 
 
Document 3 
Unitat 1. Relacions personals 
Unitat 6. Bé comú 
Unitat 7. Sostenibilitat 
Unitat 8. Un món 
 
Document 4 
Unitat 7. Desenvolupament sostenible i consum responsable 
Unitat 8. Globalització 
 
Document 5 
Unitat 1. Què és la ciutadania? 
Unitat 2. La resolució intel·ligent dels conflictes 
Unitat 6. Qui sóc jo? 
Unitat 7. La convivència amb l’entorn 
Unitat 8. La convivència amb els altres ciutadans 
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Eix Estudi 
Eurydice 

Continguts desplegats en els llibres de text analitzats (a títol 
d’exemple) 
Document 6 
Unitat 1. Relacions personals i participació 
 
Document 7 
Unitat 1. Som iguals, però no idèntics 
Unitat 5. La societat consumista i el consum responsable 
 
Document 8 
Unitat 1. Sóc persona 
Unitat 2. Visc en societat 

Eix participació 
activa 

Document 1 
Bloc 1. Identitat i autoestima 
               Unitat 2. Els altres entren en escena 
  1.Individuals i socials 
  2.Benvingut a la família 
  3.Hora d’anar a l’escola 
  4.Un amic és un tresor 
  5.A l’altra meitat 
  6.Ales portes del món 
 
Document 2 
Unitat 6. La democràcia.  
La participació cultural 
La participació en el centre escolar 
 
Document 3 
Unitat 2. La participació 
 
Document 4 
Unitat 5. Participació ciutadana 
 
Document 5 
Unitat 9. La democràcia 
 
Document 6 
Unitat 1. Relacions personals i participació 
 
Document 8 
Unitat 2. Visc en societat 
La participació en el centre educatiu 
 

 
Aquests mateixos eixos de treball es despleguen amb nivells successius de 
concreció en l’articulat del real decret espanyol i del decret català, i així mateix 
es poden identificar en els llibres de text analitzats. 

2.4.2. Títols adoptats en els llibres de text 

Respecte als títols de cada un dels llibres de text trobem nomenclatures 
diverses. 

- Document 1: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS. ED. Vicens 
Vives 

- Document 2: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS. ED 
OCTAEDRO 

- Document 3: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA. ED. TEXT-LA GALERA  
- Document 4: JOVES CIUTADANS. EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS 

HUMANS. ED. PEARSON ALHAMBRA 
- Document 5: EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I DRETS HUMANS. ED.  CRUÏLLA 
- Document 6: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS (Projecte 

Gulliver). Ediciones del Serbal 
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- Document 7. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA. 
Barcanova Editorial 

- Document 8. EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA. Edebé 
 

El títol de tots els documents analitzats inclouen directament el terme “Educació 
per a la Ciutadania”, incorporant la nomenclatura aportada bàsica de 
l’assignatura. Alhora, 5 dels 9 documents treballats (documents 1, 2, 4, 5 i 6) 
afegeixen a aquest concepte clau els “drets humans”, atenent al nom complert 
que s’atribueix a l’assignatura de Tercer d’ESO “Educació per a la Ciutadania i els 
drets humans”.  

Només un dels llibres treballats incorpora en el seu títol un dels eixos de treball 
que es pretén treballar en el marc de l’assignatura “Desenvolupament personal”, 
afegint al títol el propi de l’assigantura (document 7).  

Podem constatar, per tant, que els llibres de text han adoptat la pròpia 
nomeclatura que l’assignatura ha adoptat en el context català, establint un 
referència directa entre assignatura i llibre de text. 

2.4.3. Tractament dels continguts 

Respecte al tractament dels continguts en els diferents documents, cal dir que 
tots ells prenen com a referència el conjunt d’objectius, competències i 
continguts fixats en els documents marc tant espanyols com, especialment, 
catalans. En aquest sentit, trobem des de llibres de text que realitzen una 
equiparació directa entre els continguts plantejats en el marc del decret català 
fins a llibres que realitzen una concreció més àmplia o lliure d’aquest document 
de referència.  

Així, per exemple, el document 1 (EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS 
DRETS HUMANS, Editorial Vicens Vives) disposa un total de tres blocs de 
continguts, pràcticament idèntics als plantejats en el marc de l’assignatura de 
Tercer d’ESO, que són: Identitat i autonomia; Convivència i valors cívics; i 
Pertinença i ciutadania.  

D’altres, en canvi, realitzen un tractament més diversificat, fixant-se en les 
capacitats bàsiques establertes en el marc curricular. A continuació presentem 
alguns dels exemples analitzats on es pot veure la correspondència entre les 
capacitats a assolir en el marc de l’assignatura i els continguts desenvolupats en 
els llibres de text analitzats en aquest estudi. 

 

Aprende a ser i actuar de forma autònoma 

Capacitats a assolir i 
desenvolupar (items) 

Continguts desplegats en els llibres de text 
analitzats  

(a títol d’exemple) 

1. Concepte d’identitat 

 

2. L’afectivitat 

 

3. Les actituds saludables 

 

Document 1 

Bloc 1. Unitat 1.Et Coneixes (items 1, 2, 4, 6) 

 

Document 2 

Unitat 1. Relacions interpersonals: sexualitat i 
afectivitat (ítems 1, 2, 5) 

Unitat 7. L’educació vial (item 3) 
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4. L’esforç personal 

 

5. La llibertat d’expressió i la 
capacitat crítica 

 

6. La iniciativa personal 

 

 

Document 3 

Bloc 7. Sostenibilitat (item 3) 

 

Document 4 

Unitat 1. Del jo al nosaltres (ítems 1, 2) 

 

Document 5 

Unitat 6. Qui sóc jo? (ítems 1, 2, 3, 5, 6) 

 

Document 6 (items 1, 2, 4, 6) 

Unitat 1. Relacions personals i participació 

 

Document 7 (ítems 1, 2, 3, 5, 6) 

Unitat 1. Som iguals, però no idèntics 

 

Document 8 (ítems 1, 2, 5, 6) 

Unitat 1. Sóc persona 

 

  
 

Aprendre a conviure 

Capacitats a assolir i 
desenvolupar  (items) 

Continguts desplegats en els llibres de text 
analitzats  
(a títol d’exemple) 

1. Capacitats d’escolta i exposició de 
les pròpies opinions i respecte per les 
dels altres 
 
2. Actitud solidària i respectuosa 
utilitzant el diàleg i la mediació per a 
abordar conflictes 
 
3. Conèixer i assumir els drets i 
deures (Estatut de Catalunya, 
Constitució Espanyola i Declaració 
dels Drets humans) 
 
4. Mecanismes de funcionament de 
les societats democràtiques 
 
5. Reconèixer els drets de les dones 
 
6. Valorar la diferència de sexes i la 
igualtat de drets entre ells 
 
7. La diversitat social i cultural 
 
 

Document 1 
Bloc 2. Convivència i valors (tots els ítems)  
 
Document 2 
Unitat 1. Relacions interpersonals: sexualitat i 
afectivitat (item 1, 6) 
Unitat 2. L’homosexualitat (item 1, 6) 
Unitat 3. Els discapacitats (item 1, 6) 
Unitat 4. La diversitat cultural (item 7) 
Unitat 5. La conquesta dels drets de la dona (item 5) 
Unitat 6. La democràcia (item 1, 4) 
 
Document 3 
Bloc 1. Relacions personals (items 1, 2) 
Bloc 2. Participació (items 1, 2, 4) 
Bloc 3. Drets humans (item 3, 4, 5) 
Bloc 4. Democràcia (items 3, 4) 
Bloc 5. Diversitat (item 7) 
 
Document 4  
Unitat 2. Els drets humans (item 3) 
Unitat 3. Societats democràtiques del segle XXI (item 
4) 
Unitat 4. L’Espanya democràtica (item 3, 4) 
Unitat 5. Participació ciutadana (item 4) 
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Capacitats a assolir i 
desenvolupar  (items) 

Continguts desplegats en els llibres de text 
analitzats  
(a títol d’exemple) 
Unitat 6. La lluita contra la discriminació (item 5, 6, 7) 
 
Document 5 
Unitat 1. Què és la ciutadania? (items 2, 4) 
Unitat 3. La lluita per la felicitat (items 2, 3, 4, 5, 6) 
Unitat 4. La dignitat i els drets humans (items 2, 3, 4, 
6) 
Unitat 8. La convivència amb altres ciutadans (items 
1, 2, 6, 7) 
Unitat 9. La democràcia (items 3, 4) 
 
Document 6 
Unitat 2. Drets humans (items 3, 4, 5, 6) 
Unitat 3. Les societats democràtiques del segle XXI 
(items 3, 4) 
 
Document 7 
Unitat 2. Els drets humans (items 3, 4) 
Unitat 4. Democràcia i Estat social democràtic i de 
Dret (items 3, 4, 5) 
 
Document 8 
Unitat 2. Visc en societat (items 1, 2, 4, 7) 
Unitat 3. Tinc drets i deures (items 3, 4) 
Unitat 4. Sóc demòcrata (items 3, 4) 
Unitat 5. Una societat plural (items 4, 7) 

 
Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 

Capacitats a assolir i 
desenvolupar  (items) 

Continguts desplegats en els llibres de text 
analitzats  
(a títol d’exemple) 

1. Iniciativa personal participant 
democràtica i responsablement 
dins i fora del centre 
 
2. Concieciar-se de la pertinença 
als diferents àmbits de la 
ciutadania propis 
 
3. Identificar i rebutjar les 
situacions d’injustícia i 
discriminació 
 
4. Reflexionar i relacionar les 
causes i conseqüències de les 
desigualtats 
 
5. Valorar i tenir cura del medi 
 
6. Assumir comportaments de 
consum responsable 
 
7. Identificar els trets bàsics de la 
publicitat i mitjans de comunicació 

Document 1 
Bloc 3. Pertinença i ciutadania (items 3, 4)  
 
Document 2 
Unitat 2. La diversitat cultural (items 3, 4) 
Unitat 7. El consum (item 6) 
Unitat 9. El problema nord-sud (items 3, 4) 
 
Document 3 
Unitat 2. Participació (ítems 1, 2, 3) 
Unitat 5. Diversitat (items 3, 4) 
Unitat 6. Bé comú (ítems 3, 4) 
Unitat 7. Sostenibilitat (items 5, 6) 
Unitat 8. Un món (items 1, 3, 4) 
Item 7: transversal 
 
Document 4 
Unitat 6. La lluita contra la discriminació (items 3, 4) 
Unitat 7. Desenvolupament sostenible i consum responsable 
(items 6, 6) 
Unitat 8. Globalització (items 3, 4) 
Unitat 9. La pobresa (items 3, 4) 
 
Document 5 
Unitat 2. La resolució intel·ligent dels conflictes (items 3) 
Unitat 3. La lluita per la felicitat (items 3, 4) 
Unitat 7. La convivència amb els altres ciutadans (items 3, 
4) 
 
Document 6 
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Capacitats a assolir i 
desenvolupar  (items) 

Continguts desplegats en els llibres de text 
analitzats  
(a títol d’exemple) 
Unitat 4. La ciutadania en un món global (items 3, 4, 7) 
 
Document 7 
Unitat 3. Diferències i desigualtats (items 3, 4) 
Unitat 5. La societat consumista i el consum responsable 
(item 6) 
Unitat 6. La publicitat (item 7) 
Unitat 7. Les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (item 7) 
 
Document 8 
Unitat 2. Visc en societat (items 1, 2) 
Unitat 5. En una societat plural (items 3, 4, 5, 6) 
Unitat 6. En un món global (items 3, 4, 7) 

 

Així doncs, es pot observar com els diferents llibres de text aprofundeixen més o 
menys en cadascuna de les capacitats que cal desenvolupar al llarg de l’ESO. El 
que es pot afirmar és que tots els llibres pretenen treballar les capacitats 
bàsiques aportades en el marc del currículum de la matèria, és a dir, aquelles 
descrites en el decret 143 de 26 de juny.   

 

Cal fer un comentari específic en relació al document 8 (Educació per a la 
ciutadania, Editorial EDEBÉ) ja que en el desplegament dels seus continguts no 
només aborda el conjunt d’eixos de competències definitis en el marc del 
curriculum, sinó que fa una esmena especial a l’educació emocional, prenent-la 
com a eix transversal al llarg del document. Cada una de les unitats desenvolupa 
un aspecte específic de l’educació emocional lligada amb al nucli temàtic central 
de la unitat (Les habilitats socials – Unitat 1; Diàleg i mediació – Unitat 2; El 
dilema moral – Unitat 3; L’empati – Unitat 4; Aprendre a ser crítics – Unitat 5; 
Aprendre a resoldre conflictes – Unitat 6). 
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3. Del marc curricular de l’assignatura d’EpC als al 
plantejament de l’EpC en el centre educatiu: 
aspectes organitzatius 

Algunes repercussions organitzatives. 

Des d’un punt de vista organitzatiu, l’assignatura Educació per a la Ciutadania ha 
suposat també algunes repercussions a nivell organitzatiu que els centres 
educatius han hagut d’assumir i a les quals han hagut de donar una resposta 
efectiva. Aquestes repercussions tenen a veure amb el caràcter de l’assignatura, 
el seu calendari d’implantació i de forma especialment significativa, en relació 
amb el professorat que ha d’impartir la nova disciplina. 

1.3.1. Caràcter.  

De forma general, les assignatures i àrees referides a la formació moral són de 
caràcter comú i obligatori. Això implica, que són avaluables i les podem trobar 
en tots els nivells de l’ensenyament bàsic i en el Batxillerat. Per tant, la seva 
consideració ha de ser comparable a la de qualsevol altra àrea del currículum 
com pot ser la Llengua o les Matemàtiques. Per la seva banda, les comunitats 
autònomes disposen del conseqüent marge d’adaptació d’aquestes àrees, cosa 
que els permet completar-les o concretar-les d’una forma més precisa. 

1.3.2. Calendari.  

El calendari d’aplicació de l’assignatura (com succeeix amb la resta d’àrees del 
currículum) queda establert en el Real Decreto 806/2006, de 30 de juny, i es 
produeix de forma esglaonada en cursos acadèmics, per etapes i els seus 
respectius cursos. Assenyalarem aquí l’aplicació d’aquells cursos i etapes que 
estan relacionades amb l’àrea d’Educació per a la Ciutadania treballades fins a 
aquest moment: 

 
Curs 2007-2008 Curs 2008 -2009 Curs 2009-2010 

2º cicle d’educació Infantil. 1º cicle d’infantil. 5è i 6è de 
primària. 

1º i 2º de primària 3er i 4º de primària. 

 

 

1º i 3er. de Secundària 
obligatòria. 

2º i 4º de secundària 
obligatòria. 

 

 

Taula 1. Calendari d’aplicació. (Real Decreto 806/2006) 

1.3.3. El professorat.  

Com succeeix a les altres àrees del currículum d’Educació Secundària 
Obligatòria, el professorat capacitat per a impartir docència seran llicenciats o 
titulats (especialitzats per matèries) amb els cursos pedagògics corresponents.  
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No obstant això, Educació per a la Ciutadania, és una àrea estretament 
vinculada amb la Filosofia (hem de recordar que la mateixa assignatura, al  
Batxillerat, es denomina Filosofia i Ciutadania) i a l’assignatura d’Ètica que 
s’impartia al 4rt curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Això fa que el 
professorat encarregat d’impartir aquesta assignatura als centres de Secundària 
sigui fonamentalment el mateix que imparteix l’àrea de Filosofia. Tot i així, s’han 
formulat propostes (que no ha arribat a concretar-se) en la línia de crear una 
nova especialitat del professorat que accedeixin a la funció docent amb proves 
de selecció pròpies. 

2. Els Plans Educatius d’Entorn 

El Departament d’Educació, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, 
planteja el desenvolupament dels Plans Educatius d’Entorn com a un instrument 
per a donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra 
societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la 
vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals.  

 El 17 de desembre de 2004 la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social 
(SGLIC) del Departament d’Educació feia públic el Pla per a la Llengua i la 
Cohesió Social, a l’annex 3 del qual apareixia una primera versió programàtica 
dels anomenats Plans Educatius d’Entorn (PEE). Ja des d’aleshores en van 
quedar definides les finalitats i els objectius generals. Resumidament, els PEE 
tenen com a propòsit essencial aconseguir, per mitjà del treball conjunt entre 
escola, famílies i comunitat, l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves 
dimensions: personal, social, acadèmica i laboral; tot plegat en el marc d’un 
mandat per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural, 
l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana. 

Els Plans Educatius d’Entorn tenen les següents característiques: 

- Són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples 
necessitats de la nostra societat.  

- Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant 
l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.  

- S’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa.   
- L’educació de ciutadans per a un món complex i divers hauria de ser:  
- Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i 

ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar 
també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en 
una societat canviant. 

- Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital . El temps de formació ja no es pot 
entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i 
joventut), ha  d’abastar tota la vida.   

-  Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres 
temps fa que esdevinguin indispensables uns referents de identitat compartits que 
vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la 
convivència.  

-  Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i 
ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions 
innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús 
normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.  

- Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat 
d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. 

- En xarxa: per ser-ne tots corresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa 
educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i 
coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres 
més joves de la societat catalana.  
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En aquest sentit el següent esquema mostra la organització del Pla: 

 

Esquema 1. Organització del Pla d’Entorn. (Departament d’Educació 2006:6) 

Els recursos del Pla Educatiu d’Entorn són el resultat de la posada en comú de 
les aportacions de la xarxa institucional i de la xarxa social per tal de donar 
resposta a les necessitats de cada territori: 

- Professionals amb un coneixement profund del territori i amb una formació 
adequada. 

- Blocs d’actuació amb programes que donen resposta a les necessitats de 
sensibilització i formació dels diversos agents educatius, d’escolarització, d’acollida, 
d’incentivació escolar, d’activitats complementàries i extraescolars, d’orientació 
professional, d’espais de trobada i convivència i de resposta a les múltiples demandes 
socials. 

- Dotacions específiques per al desenvolupament de projectes que responguin a les 
necessitats concretes de cada territori. 

 
Els objectius dels Plans Educatius d’Entorn són: 

- Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, 
social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat 
personal, rica i equilibrada,  adquireixin les competències necessàries per respondre 
de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i 
les actituds idònies per conviure a la societat actual. 

- Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de 
l’ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits 
per tota la ciutadania que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència. 

 
Per altre banda, la vinculació de les noves demandes curriculars amb els 
plantejaments desenvolupats pels Plans Educatius d’Entorn podem dir que amb 
voluntat d’assegurar la coherència i la continuïtat educativa de l’alumnat es 
planteja la necessitat de concretar l’acció del Pla en l’espai on es desenvolupa. 
Es a dir relacionar-lo amb la vida habitual dels nois i noies. Així, per assegurar la 
continuïtat educativa. En el cas de que els Plans Educatius d’Entorn es 
desenvolupin en contextos amb dimensions excessivament grans, dificulta la 
definició de propostes d’actuació que responguin a les diverses necessitats, 
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dificulta el desenvolupament del sentit d’implicació i de compromís dels agents 
educatius que hi participen i suposa, a més, un afegit de complexitat en la 
gestió. És aconsellable, per tant, situar el sostre màxim de dimensions d’un PEE 
en les 12/14 línies d’escolarització d’ESO. 

Finalment, cal preveure que en municipis grans el desenvolupament del Pla 
Educatiu d’Entorn haurà de concretar-se en sectors, o subplans que suposin un 
nombre abastable de població escolar. Així mateix, és important assegurar 
l’articulació d’aquests sectors per tal de definir una proposta organitzativa 
coherent a nivell de localitat. D’altra banda, en el cas de municipis petits, on no 
hi hagi centres de Secundària, serà necessari que es vinculin amb el PEE de 
municipis on els nois i noies cursin l’ESO. Aquests municipis també hauran de 
preveure les fórmules més adequades de coordinació per tal d’assegurar la 
unitat d’actuació en la zona educativa definida. 

Respecte a la estructura organitzativa cal aclarir que els PEE es comparteixen 
entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. Dos són els seus aspectes 
fonamentals: 

- La representativitat, cal que les estructures organitzatives propiciïn una participació 
veritablement democràtica per tal que tothom se senti integrat.  

- L’operativitat, per tal de facilitar la gestió del dia a dia i que la presa de decisions 
sigui àgil i ràpida. 

 
En aquest sentit, es poden articular tres nivells de participació: 

- Comissió representativa-institucional. Acull els representants institucionals 
(Ajuntament, Departament d’Educació i altres departaments o institucions), amb els 
seus tècnics de referència, representants de les entitats i de les associacions veïnals. 
És on es defineixen les grans orientacions del Pla, on se’n fa el seguiment, s’hi 
aprova el pla d’actuacions i la memòria de cada curs. També és on es decideix la 
composició de la comissió operativa i, si s’escau, de les comissions participatives. 

 
- Comissió operativa. És on es fa possible que el Pla funcioni i es dinamitzi. No és un 

òrgan decisori, és un òrgan de gestió. Li correspon coordinar i dinamitzar el treball de 
les comissions participatives, assegurar la coherència de les actuacions amb els 
objectius establerts i fer possible que les decisions institucionals es concretin i es 
realitzin. Elabora el pla d’actuació i la memòria de cada curs a partir de les propostes 
de les comissions i de les prioritats establertes que presenta a la comissió 
representativa-institucional per a la seva aprovació. Pot estar formada pels tècnics 
que aporta el Departament d’Educació i l’Ajuntament, un representant dels centres 
educatius i algun dels agents socials en representació de les associacions i entitats 
del sector. Convé que tingui un nombre reduït de membres. 

 
- Comissions participatives. Grups de treball on pot participar tothom que estigui 

interessat en una determinada temàtica. Cada grup, a partir del marc establert, 
defineix les seves pròpies línies d’intervenció, proposa les actuacions més adequades 
per donar resposta a les necessitats detectades i en fa el seguiment i la valoració. Hi 
poden participar docents o altres professionals relacionats amb l’educació, membres 
de les AMPA, veïns d’alguna associació, membres d’un centre obert o d’una entitat. i, 
evidentment, els mateixos nois i noies. 

 

El següent esquema mostra la organització i funcionament dels Plans: 
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Esquema 2. Estructura organitzativa dels Plans d’Entorn. (Departament d’Educació 2006:28). 
 

Finalment per fer efectiu un PEE cal posar en comú les necessitats, cercar les 
possibilitats d’ajuda mútua i implicar-se en projectes comuns. La capacitat de 
treball compartit, la construcció de la xarxa és, per tant, el que dóna força a un 
Pla Educatiu d’Entorn i, paradoxalment, també pot ser el seu punt feble, ja que 
la possibilitat que hi hagi una manca d’implicació o de participació d’uns o altres 
li restaria operativitat i eficàcia.   

La importància de prioritzar l’operativitat i eficàcia del Pla evidencia que cal 
disposar del recurs més important de tots: uns professionals amb un 
coneixement profund del territori i amb una formació adequada per poder-lo 
dinamitzar. En aquest sentit, el Departament d’Educació ha previst la 
incorporació de l’assessor/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social 
(assessor/a LIC) que en col·laboració amb la Inspecció educativa i en 
coordinació amb els altres serveis educatius, donarà suport a la xarxa local. Cal 
també que l’Ajuntament assigni un tècnic municipal a la coordinació i 
dinamització del PEE. 

L’assessor/a LIC i el tècnic designat per l’administració local són els professionals 
que han de potenciar la participació, facilitar els processos, acostar actituds, 
desenvolupar la confiança mútua, gestionar i positivitzar la resolució dels 
conflictes, fer confluir iniciatives, facilitar espais de trobada, donar ales als 
projectes… per tal d’animar tots els agents i col·lectius educatius perquè 
s’impliquin cada cop més en el Pla Educatiu d’Entorn. 
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SEGONA PART: MARC METODOLÒGIC 

4. Disseny de la recerca i metodologia 

4.1. Constitució del grup de recerca 

L’equip d’investigació està conformat per professors de la Universitat de 
Barcelona a càrrec del Grup de Recerca Consolidat de Formació Docent i 
Innovació Pedagògica (GRC FODIP) del Departament de Didàctica i Organització 
Educativa de la Universitat de Barcelona. 

L’equip ha estat coordinat pel Dr. Francesc Imbernon Muñoz, Catedràtic 
d’Universitat, i la Dra. Núria Lorenzo Ramírez, Professora Titular d’Universitat. 
L’equip de recerca ha quedat constituït per professorat de la pròpia Universitat 
de Barcelona i becaris adscrit al grup FODIP, així com per altres professors 
d’altres universitat i centres de primària i de secundària, però que d’una forma o 
altre també estan vincultats al grup FODIP.  

Es presenta breument l’equip d’investigació: 

Guzman Valenzuela, Carolina  Llicenciada en Psicologia. Becaria de 
Recerca i Docencia de la Universtiat 
de Barcelona i membre del GRC 
FODIP. 

Bonaterra Carreras,Jordi  Llicenciat en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona i Profesor 
becari del projecte d’investigació. 

González López,Juan José  Llicenciat en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona, especialista 
en temes d’organització d’institucions 
educatives, professor ajundant de la 
Universitat de Barcelona i membre del 
GRC FODIP 

Dra. Silva García, Patricia Licenciada en Sociología, Doctora en 
Ciències de l’Educació, col·laboradora 
externa de la UB, membre del GRC 
FODIP. 

Castillejo Segura, Benet Llicenciat en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona, professor de 
sencundària, membre del GRC FODIP. 

Domenech Datzira, Silvia  Professora de primària, Llicenciada en 
Psicopedagogia per la Universtiat de 
Barcelona. 

Dra. Beatriz Jarauta Borrasca Llicenciada en Psicopedagogia i 
Doctora en Cienències de l’Educació, 
Professora Ajudant de la Universitat 
de Barcelona i membre del GRC 
FODIP. 

Elvira Martí Brossa Llicenciada en Pedagogia, 
Psicopedagogia d’un IES, professora 
associada de la Unviersitat de 
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Barcelona i membre del GRC FODIP. 

Felix Tejero González Llicenciat en Pedagogia, professor de 
secundària, professor associat de la 
Unviersitat de Barcelona i membre del 
GRC FODIP. 

Dra. Raquel Font i Lladó Llicenciada en Pedagogia, Doctora en 
Educació, professora de la Universitat 
de Girona. 

Dra. Núria Serrat Antolí Llicenciada en Pedagogia, Doctora en 
Educació, professora lectora de la 
Universitat de Barcelona i membre del 
GRC FODIP. 

Francesc López Rodriguez Llicenciat en Pedagogia, psicopedagog 
d’un Equip d’Assessosorament 
Psicopedagogia (EAP), professor 
associat de la Unviersitat de Barcelona 
i membre del GRC FODIP. 

Taula 2. Equip d’Investigació 

4.2. Objectius de l’investigació 

La finalitat d´aquest treball d’investigació és aprofundir i desenvolupar en el 
concepte de ciutadania i de formació ciutadana que té la comunitat educativa de 
centres catalans d'Ensenyament Secundari i analitzar de quina manera aquestes 
concepcions es vinculen amb les diferents modalitats de portar-les a la pràctica 
educativa quotidiana promovent així una escola més inclusiva.  

Així mateix, es tracta d'investigar de quina manera s'articulen les actuals 
disposicions ministerials (assignatura obligatòria) i del Departament d'Educació i 
Universitats  (Plans d'Entorn) en matèria de formació per a la ciutadania amb 
demandes puntuals i necessitats sentides dels actors educatius de centres de 
secundària. Finalment, es pretenen propossar orientacions de disseny, 
implementació i avaluació de la formació per a la ciutadania dels alumnes 
d'instituts d’educació secundària catalans implicant a tota la comunitat 
educativa. 

-  
- Descriure i aprofundir en les concepcions i creences dels diferents actors de la 

comunitat  educativa pel que fa al concepte de ciutadania. 
- Analitzar i comparar les concepcions i valoracions que tenen aquests actors sobre la 

formació per a la ciutadania per afavorir l’inclusió social. 
- Determinar el paper que desenvolupen els instituts d’educació secundària catalans 

com a agents en la formació per a la ciutadania i la inclusió social. 
- Identificar la manera com s’ha dut a terme als instituts d’educació secundària 

catalans la formació per a la ciutadania en el marc dels eixos transversals proposats 
pel MEC i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

- Recollir les reflexions dels actors de la comunitat educativa dels instituts d’educació 
secundària catalans sobre les noves demandes del Disseny Curricular Base pel que fa 
a la formació per a la ciutadania mitjançant  una assignatura obligatòria. 

- Concretar les possibilitats de portar a terme les prescripcions oficials en quant a la 
impartició de l´ assignatura “Educació per a la Ciutadania”. 

- Analitzar de quina manera aquestes noves demandes curriculars podrien vincular-se 
amb la implementació i desenvolupament dels Plans d’Entorn proposats pel 
Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya. 

- Proposar orientacions de disseny, implementació i avaluació de la formació dels 
alumnes per a la ciutadania als instituts d’educació secundària catalans que vagin 
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més enllà de les estructures curriculars i institucionals implicant els diferents actors 
de la comunitat educativa en el marc dels Plans d’Entorn. 

 

4.3. Definició del marc metodològic de la investigació 

En aquest apartat es descriuen i justifiquen, de manera general, les qüestions 
relatives al disseny i desenvolupament de l’estudi, com l’enfocament 
metodològic adoptat, el pla de treball  temporalitzat, l’elecció de la mostra, les 
tècniques i instruments utilitzats per a la recollida d’informació i l’anàlisi de les 
dades.     

El Grup  FODIP del a Universitat de Barcelona es va encarregar del disseny 
inicial del projecte. Posteriorment, es van decidir de manera conjunta entre tot 
l’equip d’investigació de les universitats participants l’enfocament de l’estudi, les 
tècniques de recollida d’informació a utilitzar; la selecció de la mostra i 
l’estratègia  general d’implementació.  

Aquest estudi es realitza mitjançant un enfocament qualitatiu. La raó per a 
inclinar-nos per un enfocament qualitatiu es relaciona amb els principis que 
orienten l’estudi. 

En el nostre cas, mitjançant el procés d’indagació s ‘esperava conèixer i  
comprendre en profunditat el que els propis implicats pensen i els significats que 
assignen a les seves accions en relació amb els diversos temes relacionats amb 
el concepte de ciutadania i de formació ciutadana que té la comunitat educativa 
de centres catalans d’Ensenyament Secundari i conèixer de quina manera 
aquestes concepcions es vinculen amb les diferents modalitats de portar-les a la 
pràctica educativa quotidiana promovent així una escola més inclusiva. I, aquest 
coneixement i comprensió és més accessible mitjançant un enfocament 
qualitatiu. 

Per a Pérez Serrano (1994a:46) els estudis qualitatius són considerats un procés 
actiu, sistemàtic i rigorós d’indagació dirigida, en el qual es prenen decisions 
sobre el  investigable en tant s ‘està en el camp d’estudi o  Maykut i  Morehouse 
(1999:5) a propòsit de la seva intenció més comuna: examinar les paraules i les 
accions humanes amb un mètode narratiu o descriptiu, representant així la 
situació com si els  participants l’estiguessin experimentant.  

També les aportacions de Sandín (2003:123) mentre que activitat sistemàtica 
orientada a la comprensió en profunditat de fenòmens educatius i socials, a la 
transformació de pràctiques i escenaris socioeducatius, a la presa de decisions i 
també cap al descobriment i desenvolupament d’un cos organitzat de 
coneixements i de Medina (2005:35) respecte a la seva intenció: integrar la  
significativitat subjectiva que aporten les persones que participen en ella amb les 
interpretacions que realitza l’investigador. 

Utilitzar una metodologia qualitativa ens ha permès durant tot l’estudi reunir 
informació valuosa a través d’expressions col·loquials, dades de vida 
professional, experiències concretes i reflexions que han estat claus per a 
conèixer, comprendre i interpretar el que necessiten els professors universitaris. 

Així mateix vam analitzar en profunditat de quina manera s’articulen les actuals 
disposicions ministerials (assignatura obligatòria) i del Departament d’Educació i 
Universitats  (Plans d’Entorn) en matèria de formació per a la ciutadania amb 
demandes puntuals i necessitats sentides dels actors educatius de centres de 
secundària rescatant la perspectiva dels actors socials involucrats en l’estudi i la 
seva interpretació i tenint en compte la seva realitat institucional particular. 
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Per a portar a terme la indagació empírica, ens inclinem per un estudi de casos 
múltiple de caràcter interpretatiu. Basats en aquesta metodologia desenvolupem 
diferents activitats amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement que tenen de 
l’assignatura Educació per a la Ciutadania. Per a presentar el procés seguim les 
orientacions que suggereixen Pérez Serrano (1994b),  Taylor i  Bogdan (1987),  
Maykut i  Morehouse (1999), Latorre, Rincón i Arnal, (2003) i Medina (2005), 
entre uns altres.  

Considerem que l’estudi de casos presenta certs avantatges a l’hora de realitzar 
la nostra investigació: 

- En primer lloc, el fet que es descrigui un cas o casos, concrets i contextualitzats, 
facilita la seva comprensió i reconeix la complexitat de la realitat social, podent 
arribar a oferir alternatives interpretatives. 

- En segon lloc, la comprensió del cas està afavorida per la presència de l’investigador 
en el camp, i la seva implicació en aquesta realitat, així com pel fet que la seva 
presència facilita una “descripció densa” de la realitat educativa. 

- En tercer lloc, les descripcions denses aporten un material que pot ser revisat pels 
propis participants i per altres investigadors, afavorint la seva sistematització i rigor. 

- En quart lloc, el seu disseny obert i flexible potencia els processos inductiu - 
deductius, imprescindibles per a la construcció del coneixement, així com la 
possibilitat de reprendre altres condicions personals i institucionals. 

- En cinquè lloc, el seu caràcter interpretatiu fa que puguem acostar-nos més fàcilment 
als significats que els actors donen a les seves accions i pràctiques, atès que aquests 
aporten la seva experiència i comprensió del cas. 

- En sisè lloc, les dades de l’estudi de casos són, en realitat, “fortes” pel fet que els 
estudis de casos es refereixen a la realitat social immediata i propera al lector, 
proporcionant una base natural per a la generalització. (Adelman i altres, 1980)16 

- En setè lloc, l’estudi de casos facilita l’establiment de  la  “generalització naturalista”, 
quan permet establir la similitud i reconeixement dels contextos ( Stake. 1998). 

- En vuitè lloc, els estudis de casos  holístics, naturals i arrelats en la pràctica poden 
tenir aplicacions en la mateixa. 

- En novè, i últim lloc, els estudis de casos requereixen una presentació comprensiva 
per al lector: llenguatge clar, descripcions riques, i interpretacions que ajudin a 
comprenen el sentit i el significat dels fenòmens descrits. Això ho farà accessible a 
diverses audiències, i per tant pot contribuir a la democratització del coneixement i 
facilitar l’aprenentatge vicari. 

Les possibilitats i avantatges que ofereix l’Estudi de casos, compensen les seves 
possibles limitacions17, i per a la resolució dels quals s ‘han proposat estratègies 
com les devolucions als participants. El contrast amb altres investigadors, la 
triangulació, la delimitació clara de la intencionalitat, etc. En el següent esquema 
es resumeixen els principis que ens van dur a realitzar l’estudi amb un 
enfocament predominantment qualitatiu, com ha estat explicat: 

 

 

 

 

 
                                                

16   En  COHEN I  MANION, L. (1990).  Métodos de  investigación educativa. Madrid, La Muralla.  
pàg:194. 
17 Les limitacions que presenta el  “estudi de casos” són les mateixes que es plantegen a la  
metodologia qualitativa. No obstant això,  Walker (1989) incideix especialment en el problema de la 
dificultat de portar a terme la  generalització de el  “estudi de casos”.  
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Principis Raons 

Enfocament  exploratori i 
descriptiu. 

S‘esperava aprofundir en aquells aspectes que fossin 
rellevants per als participants, de tal manera que a la  
conclusió de l’informe  tinguéssim una millor  
comprensió del problema des de la perspectiva dels 
propis participants.  

 Disseny emergent No tot està acabat i cal adaptar-se a condicions 
canviants; és a dir estar obert a considerar aspectes 
que no haguéssim considerat, preveure i planejar la 
possibilitat d’una  ampliació o  reducció dels temes 
d’estudi. 

Mostra  intencional La  selecció dels participants ha estat de manera  
intencional, és a dir, considerant les possibilitats de  
participació i diversitat de la mostra, de tal manera 
que existís una representativitat i un equilibri perquè 
els resultats fossin el més fiables possible. 

Recollida de dades en 
l’escenari natural. 

Les activitats es  realitzar-lo en un escenari18 natural, 
amb el  propòsit de tenir majors possibilitats d’obtenir  
informació ja que el significat personal està lligat al 
context on es van realitzar las entrevistes i els grups 
de  discussió. 

 Èmfasi en l’ésser humà 
com instrument 

Els participants van ser la peça fonamental, ja que 
van proporcionar  informació que va permetre 
respondre a les preguntes plantejades i els objectius 
de l’estudi. 

 Mètode qualitatiu i 
recollida de dades. 

Les tècniques de recollida de dades  haurien 
permetre captar el llenguatge i el sentit de la seva 
activitat professional. D’aquesta manera les dades 
obtingudes  serien, en la seva  majoria, paraules i 
accions. 

 Anàlisi de dades inductiu,  
previ i continu 

Considerar que el procés és    una activitat no 
acabada, perquè hi ha moltes  línees que es deriven 
d’aquest estudi, encara que no és el nostre  interès 
seguir-les ara.  Més bé, considerar que  seria 
inductiva perquè  avançaríem des de coses simples, 
fins a temes  més complexos i, possiblement, 
aprofundir en aquests temes. 

Taula 3.  Caracterí sticas de l’estudi.
 

                                                
18 Per escenari entenem els espais personals i professionals on les persones participants 
desenvolupen les seves activitats quotidianes. 
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4.4. Pla de treball i calendari d’activitats  

L’informe de recerca que presentem s’inicia entre octubre i novembre de 2007 
en que es va presentar un projecte de recerca a l’Agencia de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR). El projecte de recerca es planteja dins del 
Grup de Recerca Consolidat de Formació Docent i Innovació Pedagògica (GRC 
FODIP) per l’interés en el tema de l’educació secundària, la inclusió i la cohesió 
social, el projecte educatiu i formatiu de formar ciutadans i ciutadanes.  

L’AGAUR ens comunica la concessió d’un ajut 2006ARIE1004. Des de aquest 
moment el grup de treball es posa en funcionament, la primera reunió és el dia 
26 d’abril en la que es constitueix l’equip de recerca, però no és fins al 20 de 
juny d 2007 que l’equip comença a treballar. Des de’aquesta data han hagut 
reunions de treball mensuals, fins a la finalització del projecte. Es va demanar 
una prorroga per presentar l’informe a la AGAUR perquè al mes de setembre i 
octubre l’accés als centres de secundària va ser inviable, es va deixar pel segon 
semestre després de Nadal i tota la recollida de dades dels centres de 
secundària ha retrasat l’anàlisi de les dades i l’elaboració de l’informe de recerca. 
Resta per fer la difusió i la presentació pública de l’investigació. 

El procés per a la realització de l’estudi es va ordenar en les següents 
actuacions:  

- Identificació del tema d’estudi.  
- Temporització de les accions.  
- Selecció del context i de les estratègies.  
- Treball de camp.  
- Anàlisi i interpretació de les dades. 
- Elaboració de resultats i conclusions.  
- Disseny de la proposta de formació.  
- Redacció de l’Informe. 

El pla de treball es va estructurar en diferents fases que, des d’un principi, va 
quedar obert als canvis ocasionats pels problemes d’accés als centres de 
secundària. No va ser lineal i es van poder desenvolupar diferents activitats de 
manera simultània, el que va permetre tornar a fases anteriors quan es va 
considerar necessari. 

El pla de treball d’aquesta recerca s ‘estructurarà en diferents fases, tot tenint 
en compte que aquest queda obert i és flexible a canvis i redefinicions. Així, el 
pla de treball no és lineal i, per tant, es podran donar diferents fases al mateix 
temps i retornar a fases anteriors quan sigui necessari. Aquestes fases són les 
següents: 

 

FASE 1: INICI DE LA RECERCA 

Constitució de l’equip de treball 

- Constitució de l’equip de recerca i distribució de funcions internes. 
- Revisió del Projecte de recerca i del cronograma detallat  de treball. 
- Realització de tràmits administratius i financers per a la posada en 

marxa i el desenvolupament de l’estudi. 
- Establiment dels contactes i dels acords amb les persones que 

afavoriran l’accés a les fonts. 
Revisió de l’estat de la qüestió 

- Prospecció bibliogràfica i documental. 
- Anàlisis i posada en comú dels antecedents sobre el tema. 
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- Elaboració del fonament teòric. 
- Acords sobre el caràcter i la orientació metodològica definitiva de l’ 

estudi. 
- Determinació definitiva dels problemes claus de l’objecte d’estudi i de 

les preguntes de recerca específiques. 
Revisió i disseny definitiu de la metodologia de treball 

- Elaboració dels protocols per construir els instruments definitius de 
recollida de les dades.  

FASE 2: IMPLEMENTACIÓ  DE LA INVESTIGACIÓ 

Realització del treball de camp 

- Desplaçaments, treball d’entrevistes als actors educatius i 
enregistrament magnetofònic (EM). 

- Desplaçaments, treball mitjançant grups de discussió i EM 
- Desplaçaments, treball d’ entrevistes a les famílies i EM 
- Proposta i recollida dels textos dels alumnes 
- Transcripció de les informacions 
- Organització de les dades 

Realització del treball de gabinet 

- Anàlisi i tractament de la informació 
- Interpretació de les dades i elaboració de les conclusions 
- Redacció de l’ informe d’ investigació 
- Tancament administratiu del projecte 

FASE 3: DIFUSIÓ DELS RESULTATS EN ALTRES MITJANS 

- Difusió i publicació dels resultats 

FASE 1: INICI DE LA RECERCA 

 

Debat i reflexió entorn del projecte aprovat. 

Anàlisi dels diversos suports (plataformes telemàtiques, recursos i estratègies, 
formació, etc.) que brinden als IES per treballar l’assignatura. 

Elaboració dels protocols per a construir els instruments definitius de recollida de 
les dades.  

Anàlisis i validació del procés de recollida d’informació: mostra de professorat, 
instruments que serviran de base per la recollida d’informació. 

Disseny del qüestionari. 

 

FASE 2: IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTUDI 

 

Qüestionari als alumnes 

Realització presencial de grups de discussió amb els actors educatius (alumnes i 
professors/es) i registre  sistematitzat i informàtic dels resultats obtinguts. 

Entrevistes a professors. 

Grups de discussió 

Organització de les dades. 

Anàlisi i tractament de la informació.  

Interpretació de les dades i elaboració de les conclusions. 
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FASE 3: DIFUSIÓ DELS RESULTATS 

 

Redacció de l’informe final de l’estudi.  

Tancament acadèmic i administratiu del projecte.  

Difusió i publicació dels resultats.  

 Mostra de l’estudi 

Per a la realització de l’estudi de casos múltiple seleccionem de manera 
intencionada un grup d’instituts d’educació Secundària Obligatòria (ESO). 
Utilitzem per tant, el procediment denominat per  Goetz i Li  Compte (1988) com 
“selecció basada en criteris” i per  Patton (1987) com “mostreig  intencional” que 
consisteix a determinar de manera prèvia a l’entrada de l’escenari, les 
característiques de qui participaran en ella.  

D’aquestes universitats, vam seleccionar una mostra significativa de docents que 
estiguessin participant de les experiències d’implementació de l’assignatura. 

Ens interessava aprofundir i desenvolupar en el concepte de ciutadania i de 
formació ciutadana que té la comunitat educativa de centres catalans 
d’Ensenyament Secundari a través d’experiències heterogènies. Per això es va 
seleccionar una mostra  intencional de màxima variació. La seva utilitat va 
radicar en la possibilitat de tenir amb un ventall de persones que contessin amb 
àmplia experiència i coneixements suficients sobre el tema.  

Amb aquest tipus de mostra l’investigador intenta comprendre alguns fenòmens 
mitjançant la recerca de persones que representin les majors diferències del 
tema d’estudi (Maykut i  Morehouse 1999). A més de la variabilitat, vam 
considerar el context i l’experiència perquè ajudarien en una millor comprensió 
de tema d’estudi.     

Pel que fa a la definició de la mostra la decisió que vam prendre va ser 
començar amb professors de diferents IES  Vam tenir problemes perquè al 
principi no tots van decidir participar i no van estar disposat a col·laborar .  

A més, per a la concreció final de la mostra, es van considerar les diferents 
tècniques i instruments: qüestionaris, entrevistes i grups de discussió. La 
conformació de la mostra, en funció dels diferents instruments a utilitzar en el 
procés d’investigació, va quedar com es mostra a continuació: 

Agents Professors Altres 
professors

Directors Alumnes

3er ESO 

Coordinadors 
pedagògics I 
Caps 
d’estudis 

Altres 
agentes

Total 4 4 4 125 3 5 

Taula 4.  Nombre de participants en els grups de discussió. 

4.5. Selecció de centres d’Educació Secundària Obligatòria i 
accés 

Un altre dels apartats que va determinar els resultats va ser la forma com vam 
accedir al camp d’estudi. Aquesta activitat es va realitzar amb certa dificultat al 
principi de la investigació vam tenir problemes per accedir al camp. Al ser una 
assignatura nova, van mostrar certes resistències per part de més de dos IES. 
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 Maykut i  Morehouse (1999:83) esmenten que hi ha dues maneres d’obtenir 
l’accés als participants i als escenaris: la primera és de manera encoberta; la 
segona en forma descoberta. Nosaltres optem per la segona, ja que enteníem 
que era la forma més idònia d’accedir als significats de les persones i conèixer 
les seves idees més particulars sobre els temes en qüestió, d’aquesta manera 
vam poder interactuar de forma oberta amb els participants. 

Per portar a terme aquesta activitat vam contactar amb persones clau per a 
compartir les seves opinions sobre el focus de l’estudi. Al llarg del tot el procés 
de recollida de dades vam sol·licitar que ens ajudessin a identificar a altres 
participants, l’experiència dels professors ens va ajudar a conformar un univers 
variat i divers. Per a negociar l’accés i la participació que tindríem en aquesta 
fase vam establir els següents acords: 

- Mantenir el compromís de confidencialitat de les persones participants. 
- Comentar en terminis generals el projecte i els temes que es  abordarien en cada 

activitat 
- Sol·licitar la  autorització per a gravar en àudio les converses en el cas de les 

entrevistes i els grups de  discussió.  
- Garantir la validesa de la  informació proporcionada a través de la  devolució de 

l’informe i els resultats obtinguts.  
Aquesta activitat d’implicació ens va permetre ratificar l’important que resulta, 
des d’un principi apropar-se amb una actitud descoberta per a obtenir i negociar 
l’accés i complir amb els acords per a guanyar confiança i credibilitat. 

Ara bé, l’escenari en el qual es van aplicar cadascuna de les tècniques descrites 
en l’apartat anterior va ser distint:  

- El contingut dels qüestionaris i el guió de l’entrevista van ser elaborats pels 
investigadors de l’equip de la Universitat de Barcelona. Els qüestionaris van ser 
distribuïts als alumnes participants.  

- Les entrevistes van ser realitzades durant els mesos de  gener i abril als diferents 
agents educatius. 

- Els grups de discussió es van realitzar en cada IES que va accedir. 
 

 

4.6. Recollida de dades 

En aquest apartat es descriuen les tècniques i instruments utilitzats per a la 
recollida de la informació i el propòsit que va orientar la seva selecció.  

Per a la selecció de les tècniques considerem si aportaven informació necessària 
per a la millor comprensió del problema de l’estudi; si proporcionaven diferents 
perspectives sobre el tema i si el temps dedicat per a la recollida d’informació 
seria suficient. Amb la finalitat de conèixer i analitzar algunes de les iniciatives 
d’ensenyament portades a terme pel professorat i conèixer quines concepcions 
de ciutadania i de formació per a la ciutadania tenen els diferents actors 
educatius (alumnes, docents, família, altres agents socials implicats en funcions 
educatives, etc.) de l’escola secundària catalana. 

Amb la finalitat d’anar aconseguint els nostres propòsits vam procedir de la 
manera següent:  

a) Per a conèixer què fan les institucions educatives secundàries catalanes 
actualment per formar en ciutadania atenent a la complexa realitat social i 
d’acord a les propostes del Ministeri d’Educació. Es va aplicar un qüestionari a 
125  alumnes per cadascuna  dels IES participants.  
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b) Per a conèixer l’opinió de com es treballa aquest tipus de contingut a través 
d’una assignatura obligatòria com és “Educació per a la ciutadania”  i conèixer 
de quina manera concreta es podrien vincular aquestes noves demandes 
curriculars amb els plantejaments desenvolupats pels Plans Educatius d’Entorn 
que tot just implementen el centres educatius de secundària. Es van realitzar 
entrevistes en profunditat amb professors que treballen amb campus virtual i 
professors que no ho fan. 

c) Per a identificar, validar i triangular informació, i per conèixer si realment 
involucren a tota la comunitat educativa – inclús pensant més enllà de la pròpia 
institució educativa- en la formació per a la ciutadania tal i com proposen 
aquests Plans es van realitzar dos grups de discussió amb diferents agents 
aducatius. 

d) Per a recuperar la major quantitat d’informació durant tot el procés, es van 
prendre notes de camp. Aquestes notes es van registrar sense emetre cap tipus 
d’interpretació, sense realitzar inferències, ni registrar judicis de valor.  L’objectiu 
va ser no perdre detalls que al final donarien suport la interpretació dels 
resultats. A continuació es descriuen en termes generals les característiques de 
cadascuna de les tècniques utilitzades. 

 

4.61. Qüestionari 

En el cas dels Qüestionaris es va acordar que s’aplicaria als alumnes que van 
cursar l’assignatura aquest any. La seva aplicació va permetre conèixer l’ús per 
part dels alumnes en relació al concepte de ciutadanía, a les persones que 
haurien d’educar  

El qüestionari, elaborat inicialment pe l’equip d’investigadors en la Universitat de 
Barcelona, l’anàlisi de les dades del qüestionari ha aportat la freqüència sobre el 
que els estudiants sentien com important, dominaven en el seu saber i 
concepcions de l’assignatura. Haver utilitzat la tècnica del qüestionari -amb una 
mostra àmplia de participants- ens ha facilitat conèixer la magnitud del tema 
estudiat. 

Per a preservar la confidencialitat i aconseguir que les respostes fossin el més 
reals possible, els qüestionaris van ser anònims. L’instrument que es va elaborar 
per a l’estudi es va conformar amb 5 ítems relacionat prinicplament amb les 
activitat que fan a l’assignatura d’EpC, què s’ha d’ensenyar per educar en la 
ciutadania, les activitats que es realitzen al centre estan relacionades amb 
l’assignatura d’educació per a la ciutadania, entre altes. 

Es va acordar que les dates d’aplicació del qüestionari serien gener/febrer. La 
mostra que va participar d’un total de 125 alumnes.  

Després d’haver realitzat aquesta anàlisi, les dades que vam obtenir no van ser 
significativament diferents als resultats generals..  

El qüestionari es va centrar en les opinions dels alumnes al voltant de temes 
com la ciutadania i la formació que han de rebre.  

 

IES  Total 

I1 (comarques) 29 

I2 (comarques) 26 
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I3 (Barcelona) 40 

I4 (Barcelona) 30 

Total general 125 

Taula 5  Nombre de qüestionaris aplicats 
 

4.6.1. Entrevistes 

En el cas de la mostra per a realitzar les entrevistes es va acordar que 
realitzarien  entrevistes a diferents agents educatius i professors dels IES. Els 
criteris van ser: 

- Professor 
- Director 
- Cap d’estudis 
- Coordinador Pedagògic 
- Agents externs al centre però participants en el projecte educatiu de centre o de 

ciutat/districte 
Les entrevistes en profunditat es van dissenyar de manera  semi-estructurada, 
van tenir un caràcter flexible i dinàmic. En el disseny dels protocols es van 
establir una sèrie de temàtiques generals al voltant de les preguntes centrals. 
Posteriorment es va elaborar una sèrie d’idees que es van anar agrupant d’acord 
a temàtiques específiques.  

Les entrevistes van tenir les següents característiques generals: 

- No es va plantejar un guió específic perquè fos contestat en forma rígida, sinó que es 
va realitzar un agrupament de temes que permetessin orientar    els aspectes que 
interessava abordar. 

- Es van realitzar amb una durada mitja de 30 a 45 minuts, depenent de la  implicació 
de la persona entrevistada. 

- Es va explicar el projecte en termes generals i els temes que abordaríem, amb la 
intenció d’establir un clima de confiança,  

- Es va seguir un model de conversa entre iguals i no un intercanvi formal de 
preguntes i respostes. 

- Es va poder aprofundir en alguns dels temes d’importància. 
- Es va plantejar la seguretat i la confiança que la informació obtinguda seria tractada 

amb  discreció i absoluta confidencialitat.  
L’entrevista es va organitzar en blocs temàtics: 

- El primer d’ells va ser el d’informació general: es van sol·licitar dades generals com la 
localitat, la activitat que desenvolupa dintre del centre. 

- El segon es va referir Creieu que hi ha relació entre l’educació i la ciutadania; Per què 
consideren que és important l'educació per a la ciutadania; la relació amb el Projecte 
Educatiu del centre els principis de participació; els objectius, continguts i 
competències que els alumnes haurien d’adquirir com a resultat de l’educació para la 
ciutadania, entre altres. 

- El tercer bloc es va relacionar amb el treball de l’assignatura per assolir aquest tipus 
de continguts; l’horari es realitza; la metodologia; entre altres. 

- El quart bloc es va relaciona amb la relació amb altres agents del PEE implicats en el 
desenvolupament de l’assignatura; la vinculació amb les noves necessitats. 

 

La majoria de les preguntes formulades van ser preguntes obertes i es va 
incloure un últim apartat per a afegir alguna observació o qualsevol element 
que, els participants, consideressin important en relació als aspectes tractats o 
en relació a les competències del professorat per al treball docent en entorns 
potenciats per la tecnologia. 
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IES  Entrevistes 
I1 4 
I2  4 
I3  4 
I4  4 
 16 

Taula 6.  Númer d’entrevistes realitzades per IES. 

4.6.2. Grups de discussió 

Un grup de discussió pot ser definit com una conversa curosament planejada. 
Dissenyada per obtenir informació d’un àrea definida d’interès. Vam realitzar 
tres. Permet a través d’un procediment adequat, amb un moderador expert, 
recaptar informació rellevant per a l’objectiu central de la investigació. L’objecte 
del grup de discussió és provocar  reflexions conjuntes en els participants. 
D’aquesta manera, s’assoleix una espècie de retroalimentació entre els diferents 
subjectes que són part del grup de discussió. 

El grup de discussió com eina metodològica va ajudar a aprofundir sobre 
temàtiques abordades en el qüestionari i en les entrevistes i a construir un 
discurs comú entre els participants va consistir en una conversa on les persones 
van posar de manifest les seves opinions. Per a validar la informació vam 
considerar: 

- Que fos prou petit perquè totes les persones poguessin expressar les seves opinions i 
tinguesin un sentit de pertinença al grup. 

- Que anés prou gran perquè existís un diversitat de plantejaments i es generin idees 
sobre les quals reflexionar. 

- Que pogués ser  abarcable pel coordinador per a regular atentament el 
desenvolupament de l’activitat. 

Un dels aspectes positius d’aquesta activitat és que l’opinió dels participants no 
es va reduir a la suma de les valoracions i intervencions, sinó que va ser un 
procés que va construir a través de la reflexió conjunta. 

En l’estudi es van realitzar dos grups de  discussió un es va realitzar en 3 dels 
IES participants Per a portar-los a terme no es van plantejar guions específics de 
preguntes, sinó una sèrie de temes i línies que van permetre orientar els 
aspectes que interessava abordar.  

Els temes es van treballar al voltant de tres aspectes: 

IES 1 
1 grup de discussió 

IES 2 
1 grup de discussió 

IES 3 
1 grup de discussió 

2 professors 

1 coordinador pedagògic 

1 tècnic de joventut de l’ajuntament 

1 tècnic d’educació de l’ajuntament 

que imparteix el crèdit variable de 

interculturalitat 

1 director 

1 coordinador pedagògic 

2 professors 

1 tècnic de l’ajuntament  

1 cap d’estudis 

1 professora 

1 integradora social del 

Departament d’Educació 

Taula 7.  Nombre de participants en els grups de discussió. 
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4.6.3. Notes de camp 

Les observacions realitzades durant les entrevistes i els grups de discussió van 
ser registrats per a complementar la informació. Aquesta activitat va tenir el 
propòsit d’assenyalar els aspectes més rellevants de les trobades amb els 
participants i complementar l’anàlisi de les dades. 

En la majoria de les activitats el professor responsable de realitzar les activitats 
va ser acompanyat per altres membres de l’equip investigador de aquesta 
manera vam tenir oportunitat de fer notes de camp. 

Alguns autors (Woods 1987; Taylor i Bogdan, 1987; Maykut i Morehouse, 1999; 
Stake, 2005) suggereixen que és necessari escriure les notes poc temps després 
d’haver realitzat l’activitat, de no fer-lo, pot haver confusions en el moment 
d’analitzar la informació i relacionar les dades de les entrevistes, sobretot en el 
cas dels grups de discussió. 

Les notes de camp van ser fonamentalment apunts realitzats durant moments 
clau del procés. Vam registrar en un quadern de notes el què succeïa en aquest 
moment sense tractar d’obtenir conclusions. 

En el cas del grup de discussió el registre ho vam realitzar al mateix temps que 
es desenvolupava l’activitat, mentre intervenien els participants vam registar 
algunes paraules; per exemple: el lloc on es van aseure, alguns fragments de la 
seva intervenció, el context, els espais buits. Per a això va ser necessari que el 
coordinador comptis amb el suport de un altre membre de l’equip per a no 
desviar l’atenció de les intervencions dels participants. 

 

5.7. Anàlisi de les dades 

Després de validar la informació obtinguda després de l’aplicació de les 
tècniques de recollida de dades, la següent activitat va ser organitzar i preparar 
el material per a començar l’anàlisi de la informació. En termes generals, 
analitzar la singularitat, descompondre la totalitat d’informació en parts, estudiar 
cadascuna per separat, trobar vincles entre ells, a més de la seva relació amb el 
corpus general de dades obtingudes. 

Una vegada que buidem la informació obtinguda, vam procedir a la codificació 
que va consistir, bàsicament, a assignar codis i conformar categories que en 
alguns casos, es van referir a situacions, contextos, activitats, esdeveniments, 
opinions, etcètera. En la construcció de categories es van situar diferents codis 
dintre d’unitats o conceptes teòrics. La categorització en si mateixa va ser una 
operació conceptual d’agrupament.  

Abans de començar la codificació, vam reunir tota la informació amb la qual 
contàvem (transcripcions, notes de camp, resultats dels qüestionaris) amb la 
finalitat de classificar-la i dissenyar un sistema d’identificació que mostrés en 
forma clara a quina persona, en quin moment i quina tècnica utilitzem, en cada 
cas.  

IES Entrevista Director Codi d’identificació 

I D1 I1D1 

2 CP1 I2CP1 

Taula 8.  Exemple de codis de  Identificació. 
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En síntesis, aquesta primera activitat (segmentació, codificació i categorització) 
va ajudar en la reducció de les dades. Partim d’un corpus ampli i complex per a 
arribar a la conformació d’agrupaments d’informació. En el següent apartat es 
mostren els resultats obtinguts després de l’anàlisi de les dades. 

5.8. Procés de categorització 

En l’apartat anterior vam apuntar que un primer moment del procés d’anàlisi de 
les dades va succeir quan vam transcriure les entrevistes i vam analitzar els 
qüestionaris i grups de discussió. Aquestes activitats, més enllà d’orientar el 
nivell de profunditat de l’anàlisis de les dades, va permetre conformar els 
primers nuclis d’informació i els primers resultats. 

Per determinar el marc metodològic de l’anàlisi, vam recuperar el significat que 
diferents autors assignen a aquesta fase, com entre uns altres, Taylor i Bogdan 
(1987:158) que la consideren com un moment per a desenvolupar una 
comprensió més profunda del fenomen que s’ha estudiat o Maykut i Morehouse 
(1999:147) que destaquen la necessitat d’extreure el significat de les paraules i 
accions dels participants dintre del  focus de la investigació.  

També les aportacions de Gil (1994:33) que la defineix com el conjunt de 
manipulacions, transformacions, operacions, reflexions i comprovacions 
realitzades a partir de la informació recollida, amb la finalitat d’extreure el 
significat rellevant en relació a un problema d’investigació i Pérez Serrano 
(1994:102) i Latorre, Rincón i Arnal, (2003:292) que la defineixen com el 
moment de reduir, categoritzar, clarificar, sintetitzar i comparar la informació 
amb la finalitat d’obtenir una visió de l’objecte d’estudi. 

Amb aquests referents, podem resumir que el procés d’anàlisi representa un 
dels moments més importants de l’estudi. En aquets cas, la importància va 
radicar en la possibilitat que vam tenir d’ordenar la informació, reduir-la i 
categoritzar-la amb la finalitat d’iniciar una recerca de relacions i significats entre 
les dades obtingudes per a comprendre les activitats que és fan al torn de 
l’assignatura de EpC. 

Les categories que vam identificar és mostren en la següent taula. 

Categoria Definició de la categoria 

Concepcions sobre la ciutadania: És refereix a les percepcions, creences, relacionades amb 
el concepte de ciutadania (què es, com es defineix, les 
implicacions que té). 

Concepcions sobre la Formació per 
a la ciutadania 

És refereix a totes aquelles percepcions i creences 
relatives a la formació per a la ciutadania en general 
(què es, com s’hauria d’educar per la ciutadania, qui ha 
de fer-ho, quan, etc.). 

Percepcions i valoracions al voltant 
de l’ assignatura EpC 

Manifestacions d’aquells pensaments, creences, 
percepcions i valoracions (positives o negatives), 
relatives a la assignatura de EpC. 

Continguts que es treballen en 
l’assignatura EpC 

Manifestacions i opinions dels continguts que es treballen 
a classe. 

Metodologia Opinions en relació a les principals característiques de la 
metodologia utilitzada en les classes. Valoracions dels 
materials utilitzats en l’assignatura   

Professorat responsable de 
l’assignatura 

Al·lusions i valoracions del professorat que imparteix 
l’assignatura sobre les noves demandes del Disseny 
Curricular. 
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Categoria Definició de la categoria 

Tranversalitat de l’assignatura Eixos transversals proposats pel MEC i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la manera 
com les escoles duen a terme les activitats proposades. 
Valoracions de la relació de l’assignatura EpC amb altres 
assignatures. 

Projecte educatiu de centre i 
l’assignatura 

Opinions i valoracions de la relació que hi ha entre les 
línees del centre (PEC) i las activitats que fan en 
l’assignatura EpC. 

Avaluació de l’assignatura Orientacions pel disseny, implementació i avaluació de la 
formació per a la ciutadania dels alumnes d’instituts 
d’educació secundària. Són concepcions i valoracions de 
l’avaluació de l’assignatura i de la seva conveniència 
d’ella en el marc de l’EpC. 

Plans educatius d’entorn Vinculació de les activitats que fan en l’assignatura de 
l’EpC amb els Plans Educatius d’Entorn que tot just 
implementen el centres educatius. 

Iniciatives dels Instituts d’Educació 
Secundària 

Iniciatives impulsades pels IES per donar desposta als 
requeriments del Departament d’Educació o relacionades 
amb les pautes de l’EpC. 

Taula 9.  Categories d’anàlisis. 
 

5.9. Criteris de rigor 

Els criteris de rigor són principis que utilitzem en l’estudi per a mostrar 
l’autenticitat i validesa dels resultats. Cadascun dels criteris utilitzats, van ajudar 
a considerar les possibilitats d’error i plantejar possibles solucions. Per a assolir 
aquests criteris de rigor  Guba (1981) suggereix diverses formes per a donar 
credibilitat i verificar si la informació és vàlida i  confiable, en aquest estudi es 
van presentar els següents: 

a) La credibilitat. Es van contrastar les interpretacions que tenien els 
investigadors amb les diferents fonts d’on es van obtenir les dades. La 
informació obtinguda per les tècniques de recollida d’informació que vam 
utilitzar va permetre que els resultats es complementessin.  

b) La validesa. Els investigadors que van realitzar les entrevistes i els grups de 
discussió van intervenir solament per a obrir el diàleg amb els agents 
entrevistats i coordinar la participació dels assistents. La interpretació de les 
dades s ‘ha fet mitjançant les transcripcions de totes les entrevistes i grups de 
discussió.  

c) L’aplicabilitat. Va sorgir a partir de les necessitats sentides i expressades pels 
particpants el que pot permetre, en un futur, que l’aplicació pugui ser  
generalizable a altres contextos institucionals sense perdre de vista la 
singularitat de cadascun.  

d) La triangulació. Se va obtenir al contrastar els resultats amb diferents 
instruments de recollida de dades. La contrastación de la informació obtinguda 
per les entrevistes i les notes de camp, també van ser altre criteri utilitzat. 

 

 



 57

TERCERA PART: ELS RESULTATS 

6. Del marc conceptual i curricular a la pràctica 
educativa. resultats de la investigació 

A continuació es presenta els resultats obtinguts en funció dels diferents 
instruments utilitzats en la indagació.  

6. 1 Descripció dels centres 

Els quatre instituts d’educació secundària que van participar en la recerca 
finalment tenen diferents característiques. Només un dels centres es concertat, 
cap dels centres és religios malgrat haver intentar accedir a algun centre 
d’aquest tipus l’accés no va ser possible. Per altra banda, cadascun dels centres 
es presenten en contextos diferents, dos d’ells s’ubiquen a Barcelona i els altres 
dos fora de la ciutat de Barcelona. En la següent graella presentem les dades 
referides a cadascun dels centres de secundària en relació a l’assignatura de EpC 
i com s’ha abordat.  

 

Centres 
participants 

Durada/ 
horari 

Línees 
per nivell 

Departament 
que 
imparteix 
l’assignaturat 

Professor que 
imparteix 

Tècniques- 
metodologies- 
llibre de text 

I1 trimestral 

(una hora 
x 
setmana) 

650 
alumnes 

3 línies 
ESO 

tecnologia Professor 
veterà 

Professora 
neòfita 
(empresarials) 

Pàgina web 
amb 
contingut 
d’educació 
ambiental 

I2 Semestral 
(una hora 
x 
setmana) 

650 
alumnes. 

4 línies 
ESO amb 
120xgrau 

Socials Professor 
veterà (1er 
any que cursa 
en el centre) 

Diferents 
metodologies 
a través de 
llibre de text i 
avalua a 
través 
d’escrits i no 
tant pels 
debats. 

I 3 trimestral 
(una hora x 
setmana) 

280 
alumnes. 2 
línies ESO 
amb 247 
alumnes 

Història 
 

Professora 
neòfita (1er any 
en el centre, 
interina) 

Tècniques com 
jocs de rol, debat 
i escolta activa i 
de resolució de 
conflictes i 
després escrits 
treballant 
continguts i 
l’avaluació 

I 4   Semestral 
(una hora x 
setmana) 

680 
alumnes 
4 línies 
ESO amb 
120-120-
90-90 i 5 
línies de 
batxillerat  
 

Socials Professor veterà 
ja en el centre 

Vídeo – 
reportatges per 
treballar 
diferents 
temàtiques i 
power points en 
altres i es 
treballen debats i 
escrits per igual 
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Taula 10.  Característiques dels centres participants. 

6.2. Resultat per agents educatius 

Dins de la institució escolar, el lloc que ocupem ens fa veure, entendre, valorar i 
vivenciar la realitat d’una forma determinada o un altra. Es per això que 
presentem els resultats d’aquesta recerca recuperant la visió, l’anàlisi i les 
reflexions que fan cadascun dels diferents tipus d’agents educatius que han 
participat en la recerca.  

Per nosaltres els subjectes de la recerca han estat els alumnes, els professors, 
els directors i els coordinadors pedagògics i la informació i anàlisis que ells ens 
han facilitat.  

La informació proporcionada per altres agents educatius com personal de 
l’Ajuntament, els LIC ha estat útil per veure l’EpC més enllà d’una assignatura, 
per vincular-la amb l’entorn i els agents educatius que envolten la instutició 
educativa. En les discussions de grups no només s’ha recollit la informació que 
nosaltres buscavem per la nostra recerca, també s’ha reflexionat, s’ha pensat en 
noves possibilitats de treball, en nous abordatges i s’ha reflexionat i valorat 
sobre el poc o el molt que s’està fent.  

Cal destacar que no hem pogut tenir accés a les famílies. Aquesta és una 
limitació de la recerca que presentem, però al mateix temps és un indicador del 
que realment succeix als instituts de secundària. Les families desapareixen, no hi 
ha els vincles que haurien d’existir per l’educació dels adolescents. 

6.2.1. Els professors que imparteixen l’assignatura d’EpC 

Es va analitzar la informació proporcionada pels vuit professors entrevistats. Es 
va trobar que l’assignatura formava part de diversos departaments i diferents 
orientacions i enfocaments de l’assignatura a causa en primer lloc d’aquest 
factor.  

“...departament de socials” (P5I3).  

“...està inclosa en el seminari d’història (P6I3).  

"Formo part del departament de socials i lògicament parlo amb el profe de 
socials” (P3I2).  

“...formo part del departament de tecnologia. Dono classes de mates, de 
tecnologia i avaluo tutoria. Jo estic en el departament de tecnologia i en el 
de matemàtiques. sóc enginyer industrial” (P1I1). 

“...Formem part del departament de socials i estic substituint a la mestra 
titular” (P8I4). 

També s’ha trobat diferències en com s’inseria en el currículum i en l’horari dels 
centres. Alguns ho fan de manera quatrimestral i en altres semestrals (veure 
quadre en l’annex). Sembla que els centres han optat per organitzar-la de la 
forma que més els ha convingut segons les seves necessitats i possibilitats. Així 
mateix hi ha diversitat entre el professorat que l’imparteix i que pot incidir en 
algunes problemàtiques relacionades amb les característiques de l’assignatura 
tals com impartir una assignatura nova sense l’experiència ni la formació 
necessàries:  

“...Professora de 25 anys que cursa en el seu primer any al centre” (P5I3)”  
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“....Primer any que cursa en aquest IES l’assignatura” (P3I2).  

“...primer any” (P1I1). 

“...a nivell de currículum em costa trobar col·laboració i la motivació dels 
professors també és un aspecte complicat. Costa trobar consens (P5I3). 

“...així que ens serà útil pel fet de cursar EpC però no pel seu 
desconeixement sobre l’àmbit de la comunitat de l’IES i el pla d’entorn. A 
mi no m’agraden les assignatures d’un sol crèdit, és a dir d’un sol dia a la 
setmana.” (P3I2). 

“...En principi ara no em veig capacitada. Crec que s’ha de preparar els 
continguts. Clar que els conec però com a professional de l’educació només 
compto amb el CAP que tots ja coneixem què és.” (P1I1). 

“...Com a tutor tampoc estàs format i ens agradaria poder dir que estàs 
format per l’assignatura o per enfocar-la. Clar tenim moltes mancances 
pedagògiques per afrontar l’assignatura” (P1I1). 

En relació al concepte de ciutadà, les opinions es trobaven equiparades en 
termes de civisme i d’una convivència com a prioritat en una base descrita per 
una sèrie de valors i en una ètica que parteix d’uns drets i unes obligacions. Així 
sembla que la concepció de ciutadania majoritària es relaciona clarament amb 
civisme. El respecte a aquest entorn i a les persones esdevé el concepte clau 
que cal potenciar en aquesta assignatura i que després resulta més influent cara 
als alumnes (veure informe alumnes).  

“...els ciutadans són persones amb uns valors, amb ètica. perquè finalment 
siguin ciutadans de veritat, amb drets, amb obligacions” (P7I4). 

“...implicació de la persona en tot l’entorn que l’envolta i entendre’l i 
aprendre a actuar en aquest món amb les eines d’aquest entorn (pau, 
convivència, respecte, adaptació)” (P5I3). 

“...deures i obligacions en general sobretot i després conèixer els drets. 
s’han d’ensenyar les bases de respecte i convivència” (P6I3).  

“...Saber adaptar-se en aquest entorn és fonamental” (P5I3). 

“...i amb unes pautes, un estil de vida que volem compartir quan sorgeix la 
ciutadania em sembla bé que als nois se’ls pugui fer reflexionar en aquests 
aspectes” (P7I4). 

“...implicació de la persona en tot l’entorn que l’envolta i entendre’l i 
aprendre a actuar en aquest món amb les eines d’aquest entorn (pau, 
convivència, respecte, adaptació). Saber adaptar-se en aquest entorn és 
fonamental” (P5I3). 

El concepte de formació per la ciutadania i del que s’havia d’entendre com a 
línies prioritàries a incidir es parla bastant de l’experiència viscuda, tant en el 
curs com la vivència personal de cadascú com a docent, d’on extreien el seu 
propi concepte de la formació. Sembla que hi ha un sentiment generalitzat 
d’aprofundir amb les temàtiques de l’assignatura tals com l’aprenentatge de 
conducta i actituds ciutadanes i valors com el respecte, el diàleg, la participació i 
la tolerància. En aquest cas la transversalitat d’aquests continguts és vista 
pràcticament com una obvietat i una necessitat alhora i a parts iguals, i es 
recollia en conseqüència la dificultat d’impartir aquesta matèria en una hora 
setmanal.  
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“...S’ha estructurat  a través d’una matèria que no s’hauria de fer a través 
d’un llibre de text. No es restringeix només a aquesta assignatura i avarca 
altres matèries” (P4I2). 

“...cal ubicar també quin tipus de seguiment i ritme són més adequats per 
l’assignatura” (P4I2). 

“...molts alumnes demanen una autoritat i de fet l’agraeixen, ho necessiten, 
...és l’edat ideal per fer l’assignatura” (P6I3). 

“...si s’ha d’ensenyar com a assignatura benvinguda sigui (em sap molt 
greu que s’hagin vist amb la necessitat de crear l’assignatura com a mare i 
com a ciutadana). Els objectius de la ciutadania els haurien de conèixer la 
resta de professors. Prioritzo com a objectius el comportament de les 
persones i formar persones, en el respecte als demés i el silenci a classe” 
(P6I3). 

“...no és suficient aquesta assignatura per treballar tot el què pretén. Cal el 
suport dels centres i de la societat per poder assolir alguns objectius. En 
alguns temes hem millorat perquè els ha fet pensar i estic orgullosa” 
(P5I3). 

“...Tot es basa en objectius per treballar les actituds de l’alumne. Jo no 
estic d’acord en seguir un llibre. Ara ha sortit un grupet de noies que fan 
12 sessions per formar als seus iguals amb l’ajut de l’ajuntament i veus que 
això ho has d’aprofitar i potenciar. En totes les assignatures una horeta per 
curs es faria possible” (P2I1). 

“...Qualsevol assignatura que es vulgui donar amb rellevància, amb 
importància, i es deixi la oportunitat de donar-la en 1 hora la setmana, la 
gent interpreta, bah! això és la clàssica maria que ens la fan fer. El que 
passa que tal com està programada aquesta matèria a mi em sembla ha 
quedat disminuïda davant de les ofertes (feu el que podeu: feu un 
trimestre, feu una hora la setmana). A lo millor no cal tractar tots els 
temes, però fer-ho amb convenciment amb profunditat. ” (P7I4). 

“...ha de ser un consens laic. Intentar educar una sèrie de valors, en nom 
de algo que alguns pensem que no existeix, ja no ens entendrem. Mentre 
que educar amb valors laics que tots podem compartir i podem discutir” 
(P7I4). 

“...Ho considero una assignatura que serveix a aprendre a aprendre. Hi ha 
molts alumnes que no la veuen necessària sobretot la formació per la 
democràcia o més estrictament de política” (P8I4). 

S’han notat les discrepàncies alhora de valorar el com s’hauria d’impartir i quines 
serien les temàtiques depenent del departament i de les característiques del 
professorat, i és possible que també de la línia educativa del centre i les 
característiques dels alumnes. Sembla que els continguts sobre els DDHH 
predominen dins els departaments de socials i història i els tecnològics opten per 
continguts d’educació ambiental. Hi ha coincidència en tres dels quatre grups en 
mostrar molt d’interès en les tutories per tractar temes de relació i convivència 
en insertar temes de ciutadania.   

“...Penso que és important que quedi plasmat en el paper ja que alguns són 
bons opinant i després per escrit els costa més. El problema és potser que 
el desconcert dels alumnes ja que ells veuen que els temes ja els han 
tractat en altres assignatures, en socials ja hem parlat dels DDHH és el què 
et diuen així com d’ètica, economia, filosofia, antropologia etc. En canvi el 
tema de la producció, és millor els documentals o els films els que arriben 
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més per la vessant sobre una realitat que aquí semblem no conèixer” 
(P3I2). 

“...hauria de ser si féssim més l’assignatura que com la fem ara perquè 
estaríem igual des de tecnologia. Així mateix en educació per la pau (crèdit 
variable) es fa també al 50% perquè s’adequa a la feina de tutoria” (P1I1). 

Altres temes que troben l’interès del professorat i en el que coincidien en la seva 
importància són la participació en la comunitat i dels agents educatius pels quals 
s’ha notat la implicació d’algun sector de la docència, de manera que es veuen 
recollida en els objectius del PEC darrerament. D’aquesta manera semblen 
fomentar-se diverses activitats orientades a la responsabilitat, el respecte i la 
participació com a ciutadans que pertanyen a la comunitat.   

“...En la formació per la ciutadania és molt important la participació de la 
comunitat educativa. Es reconeix molta fragmentació de molts projectes 
educatius perquè no tenen objectius clars” (P4I2).  

“...tots aquests temes només tindran alt impacte si es pensen i es donen de 
manera conjunta i per tant la formació per la ciutadania va molt més enllà 
de la pròpia assignatura. Jo crec que es fa de forma prescriptiva però 
deixar la formació per la ciutadania com a objectiu només per una 
assignatura és molt restrictiu. Cal ubicar també quin tipus de seguiment i 
ritme són més adequats per l’assignatura” (P4I2). 

“...des del PEC s’organitzen activitats es treballen activitats per aquestes 
temàtiques: respecte, responsabilitat, civisme. També en les tutories i en 
certes activitats amb les famílies. Tallers de sexualitat” (P4I2). 

“...és educable ja que cal transmetre valors i educar-los. Educar per 
l’intercanvi d’opinions que els costa molt. Una estratègia per sobreviure en 
aquest món” (P5I3). 

També s’han recollit la gran dispersió alhora de dispensar un tractament 
determinat a l’assignatura en funció com dèiem abans de les condicions de 
l’entorn i les problemàtiques derivades d’elles com les relacions amb la família o 
amb l’autoritat que representa el centre, per exemple.   

“...penso que hi ha molta dispersió en tanta varietat ja que hi participen 
molta varietat de professors” (P4I2). 

“...conscienciar en drets però dels deures com a ciutadans. Ens veiem 
obligats a educar.(...) “és un fracàs de la família i de la societat en 
general” (P6I3). 

“...hi ha un problema d’autoritat no hi ha respecte pels progenitors i menys 
cap als docents. Qualsevol pare pot posar en tela de judici a qualsevol 
professor. La TV està fent molt mal. Hi ha famílies molt col·laboradores i 
n’hi ha que són un desastre pels nens. Aquest és un barri marginal” (P6I3) 
. 

 “...Aquest és un fet que sí que forma ciutadans i que crea una comunicació 
entre ells que els pot provocar responsabilitat en comú i ho descobreixin 
per ells mateixos i els crea sentit com a ciutadans i amb la motxilla plena i 
això és important amb aquesta formació com a persones. No, no creiem 
que s’ha d’educar com a persones, i cadascú fa el que sent” (P2I1). 

Un altre aspecte rellevant és el recolzament que s’ha de rebre per a la formació 
dels estudiants en ciutadania. Hi ha coincidència en assenyalar que aquest 
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recolzament hauria d’incloure les famílies i la comunitat per suplir les mancances 
existents en els centres. En aquest sentit s’observen els esforços dels centres en 
disposar de treballadors socials per tal de comptar amb plans d’integració de les 
famílies en la vida del centre i en les problemàtiques dels nouvinguts. Una de les 
entrevistes amb una tècnic del Departament d’Educació explicava que el centre 
compta amb un pla tutorial i amb diverses activitats.  

“...el pla de suport compta amb una integradora social. l’AMPA s’involucra 
en el pla de suport (...) hi ha molts nouvinguts: els sud-americans es 
relacionen entre ells i els xinesos fan ghettos. No hi ha conflictes entre ells. 
Les famílies que s’involucren sempre són les mateixes. No hi ha gaire 
moviment associatiu (només uns monitors fan una xerrada dels moviments 
del barri i demés. Tenim el pla de suport per l’absentisme i famílies des 
estructurades. El pla de suport compta amb una integradora que dóna 
suport a les famílies des estructurades  i hi ha assignatures de suport 
gratuïtes per alumnes amb dificultats acadèmiques” (P6I3). 

“...sí en el PEC i en l’ideari de centre el respecte a les normes i la 
ciutadania està contemplada a nivell de tutoria (pla tutorial). Seria positiu 
que n’hi hagués per tal que es pogués col·laborar amb la comunitat. La 
guàrdia urbana fa educació vial un cop l’any” (P6I3). 

“...és necessària (la formació en ciutadania) sobretot pel context i el barri 
en el que ens trobem (marginació o de problemàtiques). Cal conèixer el 
món com a gran necessitat per aquests nois” (D5C3). 

Els aspectes com la metodologia també van mostrar disparitat de criteris i de 
concepcions en la implementació, tant en la relació amb altres assignatures i el 
paper dels alumnes en elles i els altres agents. El fet de trobar-nos en un primer 
any d’implementació dificulta accedir a la realitat dels fets que reflecteixen 
aquestes opinions i creences però en elles es percep la gran diversitat en la 
mostra.   

S’ha trobat que cada centre ha determinat els continguts de l’assignatura segons 
les necessitats organitzatives i les que es detecten en el seu entorn, bàsicament. 
En aquest sentit es perceben com a prioritaris els aprenentatges en certs valors i 
no en uns altres, i en canvi hi ha necessitats que condueixen a un enfocament 
metodològic per treballar el conflicte, la mediació a través de la tolerància i la 
solidaritat. I en altres han estat els temes de DDHH, educació democràtica o la 
participació les principals línies. O el cas d’un centre que s’ha implicat en la 
creació de webs d’educació ambiental i el funcionament del món. Així que veiem 
que la dispersitat en els plantejaments depèn de múltiples factors.  

El solapament de continguts sembla preocupar al professorat alhora que es 
considerin aprenentatges sense tanta importància donada la posició de 
l’assignatura en aquest moment fet que no facilita massa motivació en ella per 
part de l’alumnat. Al formar part d’un projecte educatiu concret, el de formar 
ciutadans en la societat del segle XXI d’acord a les condicions actuals de l’entorn 
i a l’edat que tenen, els ajudaria a enfrontar a les problemàtiques que solen patir 
en aquesta època de la vida que estan relacionats amb l’exclusió o els riscos que 
condueixen a ella. En aquest cas es tracta d’ajudar-los en responsabilitat en la 
presa de decisions en la que han de pendre partit i en el seu pla vital, així com 
en els dubtes viviencials que puguin estar passant.    

“...valors fonamentals com el respecte, posar-se al lloc dels altres, la 
responsabilitat. Tots aquests temes només tindran alt impacte si es pensen 
i es donen de manera conjunta. Cal buscar l’espai per evitar la dispersió de 
continguts fent-la més interdisciplinari i transversal” (P4I2). 
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“...s’han d’ensenyar les bases del respecte i la convivència amb els 
companys i adults. Es centra amb els alumnes nouvinguts però això t’ho 
explicaran millor els de català. Es nota un compromís i una inquietud dels 
problemes socials però els manquen pautes i normes per debatre. La 
població està canviant molt i no pots pretendre fer el mateix que fa 20 anys 
perquè no preocupen els mateixos temes ni les mateixes necessitats” 
(P6I3). 

“...he introduït els mateixos elements del  llibre de text però amb diferents 
títols. Per exemple treballo els DDHH a través de l’entorn en cadascun dels 
drets, per exemple els faig qüestionar sobre si l’educació és un dret o un 
deure. Vaig anar buscant en altres llibres de text  més tractaments 
temàtics. Les temàtiques venen condicionades pel tipus de grup. En aquest 
centre s’ha de parlar de la violència, la solidaritat i la participació cívica. 
Intentem que formin l’opinió i siguin conseqüents. Es treballa per la 
resolució de conflictes i per tant el diàleg” (P5I3). 

“...Són temes d’educació i mediació en conflictes i els treballs de recerca 
que ens fan ONG “el món” amb temes de solidaritat, amb els projectes com 
l’esport i discapacitat. Avui encara però hi ha dies que és horrorós i no és 
forma de treballar. Aprenguin a negociar, aprendre a veure el funcionament 
del món, els diferents del rols de l’ajuntament, i del que estem vivint. Sí 
educació per la salut, com a crèdit variable, sí però m’adapto al grup que 
em toca. El conflicte és inherent a l’ésser humà i s’ha de treballar” (P2I1). 

“...temes d’actitud i de comportament que això sí que ho necessiten com el 
respecte a l’altre i els propis DDHH. Drets i política, origen de la 
democràcia, tipus de democràcia, conceptes bàsics com la constitució i 
referèndums i participació i en altres temes com el consumisme. El respecte 
i el posar en pràctica els continguts que acabem de parlar. Veig fonamental 
el fet de practicar continguts (P3I2).  

“...El tema és el de valorar i veure i assolir que hi hagi respecte a les 
diferents opinions, i que el que haguem fet que ho apliquin i vegin que no 
s’intenta per res adoctrinar. Convivència i la vida en societat sí i tant, 
sobretot el respecte a les opinions diferents. Tots aquests conceptes els 
han de posar en pràctica i que vegin també els diferents àmbits l’escola i la 
família, però també la ciutat o el poble i el respecte a tot” (P3I2). 

 “...Hem de generar pensament propi per prendre decisions. Convivència, 
de compartir, de saber que formem algo tots plegats amb base a que lo 
que decidim establir bases de funcionament com el respecte, la 
convivència, la pau, la justícia i la igualtat” (P7I4). 

“...Està molt bé parlar de la pau. Malgrat la nostra vivència i el nostre estil 
vagi pel seu costat. Sobre els drets humans. Resolució de conflictes. Parlar 
dels punts evolutius, del nano, de les  famílies, per donar-li pes. Tots 
aquests tractaments aquells valors, actituds, pautes que volem que formin 
part ja els hem treballat” (P7I4). 

“...la seva pròpia vida, de la seva sexualitat, una sexualitat lliure però 
responsable. Saber prendre decisions d’aquelles intel·ligents que són les 
que els ajuden a créixer” (P7I4). 

“...Cal donar una formació en la que veiem els elements  que composen la 
democràcia i els donin les eines de i per a la comprensió del món. Intento 
donar els conceptes que els puguin facilitar la vida i a ser persones i a 
expressar idees i a respectar idees. Aquests conceptes ha de ser 
fonamentals per a la vida i l’èxit és el que la utilitat dels continguts” (P8I4). 
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Com ja hem assenyalat els professors han utilitzat en l’assignatura gran 
diversitat de metodologies i enfocaments per l’aprenentatge. Des de les típiques 
classes magistrals combinades amb debats i altres mètodes actius que fomenten 
un altre tipus d’aprenentatge més vivencial. De totes formes gairebé tots opten 
pel debat com a forma generalitzada encara que després els treballs escrits són 
els preferits per avaluar a l’alumne. Sembla que es van seleccionant els mètodes 
en funció dels continguts i l’efecte buscat en l’alumne sobretot el de la línia de 
provocar la reflexió, la motivació i l’interès per aquells continguts. Es va recollir 
el professor que fa presentacions teòriques per després organitzar activitats que 
fomentin la participació i la reflexió dels alumnes. També es recull el cas d’una 
professora que aprofita la situació conflictiva de ser el seu primer any en el 
centre per treballar la resolució de conflictes i la mediació com a mètodes 
perfectes per analitzar-les, elaborar i proposar possibles solucions que seran 
discutides, a través de jocs de rol i altres activitats. Hi ha qui treballa en 
diferentes propostes – llibre de text, vídeos, articles de premsa, per després fer 
treballar aquests continguts de forma grupal i individual per escrit. I finalment 
existeix la versió tecnològica com ja hem assenyalat.   

“...Penso que l’escolta activa ha de ser el recurs fonamental i llavors 
s’hauria d’aprofitar les sortides i diferents activitats que permetin la 
varietat de temes i les pròpies limitacions. Cal buscar la implicació personal 
cap al propi reflex de la realitat a través dels conceptes i els procediments 
sobretot. Cal fer-ho i motivar-ho sobretot pels sectors més durs de 
l’alumnat” (P4I2). 

“...cal utilitzar l’experiència vivencial. Ho he hagut d’adaptar perquè costa 
molt que s’ho prenguin seriosament i els costa de veure que aprenen amb 
això (...)cal variar metodologia segons els costi la temàtica. Cal adaptar els 
temes al nivell dels alumnes, per exemple en temes com la democràcia” 
(P5I3). 

“...i després es fan treballar les diferents informacions i després es fan 
debats si volen si hi ha posicions trobades” (P3I2). 

 “...i que pensin i posin exemples i ho plantegem. Perquè a vegades els 
poso, o en els textos que presento, en la situació de veure exemples ben 
contradictoris o ben diferents” (P3I2). 

“...Segons els grups sempre es presenten els temes on hi ha posicions 
enfrontades. En grups que van més lents, o de tecnologia. M’agrada també 
que parlin en grups petits i així posen en comú i prenen notes ” (P3I2). 

“...es fan unes dinàmiques. El sistema que es faria a través de tecnologia i 
es seguiria a partir de la creació d’una plana web. Ens ensenya la 
planificació de les jornades del proper trimestre. Hauria de ser amb l’hora 
sencera” (P1I1).  

“...En aquesta mitja hora s’està fent una plana web i dibuix per l’altre i res 
més i crec que això ha de canviar i fer muntar dinàmiques i des d’un altre 
departament. Llavors s’ha d’orientar en què els alumnes aprofundeixin molt 
més en els temes i no prendre atenció només en quins temes ens centrem” 
(P1I1). 

“...digues com assignatura, digues com a dinàmica de grup, però si que 
hem de treballar, reforçar. Buscant estratègies de participació, de reflexió i 
que sempre al final hi hagi la pregunta, i això no és difícil. Hi ha aquesta 
part de debat i després perquè tot allò no quedi buit  volem que escriguin 
una miqueta” (P7I4). 
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“...parlar de moltes coses, que ens permetin la reflexió. Amb el tema de la 
sexualitat han participat i després anem a veure nois adolescents quin és el 
mètode anticonceptiu més adequat” (P7I4). 

“...Els debats també són útils però sóc conscient de que més per alguns 
que per altres i és com un passatemps per alguns” (P8I4). 

En quant als materials ens vàrem trobar amb la resistència a utilitzar el llibre de 
text amb una excepció i en canvi sí que utilitzen altres materials ja assenyalats.   

“...jocs de rol, vídeo, taller de contes. El llibre de text (Santillana) no ens 
serveix per coses com l’ identitat i la cultura” (P5I3). 

“...però fent dinàmiques, veient pel·lícules. En educació física els pots 
treballar i el joc és una eina d’integració. Per exemple per plantejar el tema 
de les farmacèutiques els presento la pel·lícula de “el jardinero fiel”, 
després en dues sessions presento el tema, i us en faríeu creus de com 
capten totes les problemàtiques i com van sortint tots els temes en el 
debat, simplement plantejant problemàtiques” (P2I1).  

“...I després es parla de situacions en els que nos s’apliquen els DDHH, a 
través d’articles de premsa. Comentem notícies, i en altres revisen les 
notícies aparegudes en els darrers dies. Aprofito el llibre de text 
(Barcanova) amb els conceptes, lectures de diaris i materials audiovisuals” 
(P3I2). 

“...En canvi el tema de la producció, és millor els documentals o els films 
els que arriben més per la vessant sobre una realitat. Per exemple els vaig 
passar un reportatge dels nens soldats i van quedar impressionats. A 
vegades són aquestes realitats invisibles són les que ells poden palpar més 
directament a través del vídeo” (P3I2). 

 “...utilitzar mitjans audiovisual. Posar qüestions a través d’una peli i 
plantejar qüestions i en grup  han de saber fer propostes de respostes” 
(P7I4). 

“...Jo penso que hi ha aquests 3 àmbits no? de saber plasmar practicant 
l’assertivitat i la seva pròpia opinió a través d’alguna pel·lícula, imatges, 
textos” (P7I4). 

“...He utilitzat diferents materials com PowerPoint per fer l’exposició i el 
vídeo per fer més dinàmica l’exposició. Uns funcionen d’una manera i uns 
altres d’una altra”. (P8I4) 

En el que sí hem observat és una total unanimitat en tots els agents educatius 
entrevistats – no tan sòls en el professorat – és sobre la necessitat de treballar 
en els objectius de l’assignatura i d’aquesta formació ciutadana en totes les 
assignatures i que només és possible assolir aquests objectius en una mena de 
consens alhora de treballar-los i que de ser distribuit i organitzat al llarg de tota 
la formació relacionant en totes les assignatures aquells continguts que 
contribueixin a la formació de ciutadans responsables. Cal assenyalar la 
importància que se li confereix a les activitats extraescolars i a les tutories.   

“...ha de tenir relació amb altres assignatures com alguns valors 
fonamentals com el respecte, posar-se al lloc dels altres, la responsabilitat i 
també ha de ser diferenciada com els crèdits variables. Els objectius de la 
ciutadania es  treballen també en altres assignatures i a través de moltes 
activitats. Cal buscar l’espai per evitar la dispersió de continguts fent-la 
més interdisciplinari i transversa” (P4I2). 
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“...som conscients tots el què està fent la professora. Al marge dels de 3er 
els altres professors no ho són tant. Els objectius de la ciutadania els 
haurien de conèixer la resta de professors” (P6I3). 

“...falta treballar des d’una concepció unitària des de totes les 
assignatures, sinó no es pot treballar per objectius. Hem intentat aprofitar 
temes d’altres assignatures però ens ha estat molt complicat. Cal treballar 
molt des de les tutories per la resolució de conflictes” (P5I3). 

“...Totes haurien de treballar els valors juntament amb els continguts. Jo 
faig educació física i la treballo molt l’educació per la ciutadania i tota 
classe de valors. A ells els agrada la seva versió lúdica però treballa tots els 
valors. Aquí treballem tots els concepte progressivament en l’educació per 
la pau” (P2I1). 

 “...així que tota la responsabilitat recau en mi. Tant els fracassos o no sé 
si dir èxits. Sí treballo conjuntament,  jo sempre pregunto, tant amb el de 
geografia, el d’economia, ètica, i sobretot amb el tutor” (P3I2). 

“...una feina de tots els departaments. En el claustre de professors i amb 
els pares s’hauria de decidir què es fa” (P1I1). 

 “...La de ciutadania és una idea que ha d’estar molt integrada en la línia 
del centre i ha de ser transversal a totes les assignatures i al llarg de la 
vida del centre” (P8I4). 

En l’avaluació no hi havia massa contrast d’opinions, o sigui que més aviat hi ha 
coincidència en valorar l’aprenentatge en valors i els seus continguts i 
conceptes, i també la dificultat en avaluar aquests aprenentatges més 
actitudinals a través d’exàmens o proves escrites.  

 “…cal ubicar també quin tipus de seguiment i ritme són més adequats per 
l’assignatura” (P4I2). 

“...valoro molt la qüestió de la reflexió, la participació i fem exàmens on es 
recullen les reflexions com a conclusions. En l’assoliment en aquesta línea 
reflexiva per aprofitar la reflexió utilitzo l’observació: per exemple cal variar 
metodologia segons els costi als alumnes la temàtica” (P5I3). 

“...Jo no faria examen i menys en aquestes edats en les que han de decidir 
tantes coses. Jo avaluaria de forma diària, el respecte, la integració, la 
participació, la solidaritat respecte els altres, l’actitud. Les altres coses ja 
ho vas veient i els conceptes també. Jo faria treballar conceptes des de 
totes les assignatures. S’elaboren dossiers amb propostes de treball” 
(P2I1). 

“...Generalment a principi de curs els faig signar un document que han 
d’entregar un dossier obligatori a final de curs. Els dic que al final de cada 
tema els faig entregar un comentari. Llavors les activitats de classe les 
anem corregint i prenc les meves notes. Llavors la puntualitat en entregar 
els treballs també és molt important i l’actitud i el fet de fer preguntes. El 
tipus de preguntes que fan. Sempre els dic que és més fàcil respondre bé 
les preguntes que fer una bona pregunta” (P3I2). 

 “...La nota de ciutadania es posarà finalment una meitat el tutor, i l’altra 
meitat el professor de tecnologia. Ens han passat un text on avaluen el 
comportament, l’actitud. Una casella buida segons el contingut de cada 
sessió. Ja saps qui participa i qui no i és subjectiu i no és avaluable. A 
través d’escrits és un sistema més just, si més no” (P1I1). 
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“...És un tema delicat. Això ho fan amb grup, no individualment, allà tots 
junts. És el que volem que participin. Com a nota de ciutadania i lo nostre 
surt com acció tutorial. La nota és d’actitud, no hi ha nota ni de conceptes, 
ni de procediments. S’ha de avaluar diferent” (P7I4). 

“...Els conceptes, els procediments i les actituds no es poden avaluar de la 
mateixa forma, i s’ha d’avaluar els conceptes d’alguna forma per escrit. És 
molt difícil per mi d’avaluar aquests continguts perquè s’ha de pensar en si 
seran útils per la persona” (P8I4). 

L’atenció a la diversitat també suposa un termòmetre alhora de valorar la tasca 
que pot realitzar l’assignatura tant a nivell metodològic, com conceptual i 
sobretot actitudinal. Per exemple es van observar diferències en els nivells de 
participació dels estudiants per centre educatiu depenent de la línia educativa.  

“...No és que en tinguem molta però ara tenim dues alumnes africanes a 
l’aula d’acollida on fan català, hi ha marroquins i sud-americans que són els 
que més els costa el català. Són uns 20 o així, però els tinc molt animats i 
participen molt. Hi col•laboren moltíssim perquè la gent parli els faig jocs” 
(P2I1). 

“...hi ha grups amb els que es pot debatre i amb altres no. Hi ha algun 
grup que costa més per la presència multicultural, sobretot en un grup que 
és realment problemàtic. Però en els grups on el debat és possible allà sí 
que provoca el raonament entre frases “contra la violència, respecte". Així 
saben de què parlem. I hi ha grups que ho tenen molt mecanitzat perquè 
ho fan així en altres assignatures” (P3I2). 

“...L’alumnat els costa molt i no pots avençar molt, no tots els alumnes no 
són d’excel·lent i has d’arribar a un mínim de competències i generalitzar-
les. Grups de 20 ó 24. Clar jo tinc dos grups que conec molt bé i són molt 
diferents. (...) Hi ha grups de 3er que tinc 4 hores (3 de mates i 1 de 
tecno) més tutoria i hi ha altres que no passa així” (P1I1).  

“...als alumnes bé, no van crear cap problema. Els alumnes sí que 
participen bastant ja que apart de les activitats que fan tenen altres coses 
a la tarda. Estem molt motivats des de les tutories per aconseguir aquesta 
participació. Apart el tipus d’alumnat aquí canvia molt ja que no hi ha 
tantes problemàtiques com allí. Hi ha peculiaritats diferents amb 
nouvinguts que no entenien ni català ni res i aquí això no passa. Alumnes 
que no havien captat el significat dels conceptes de ciutadania” (P1I1). 

“...En l’adolescència és molt fàcil comprometre’s. Per a tant el primer 
compromís és amb mi mateix i amb les meves responsabilitats més directes 
que és la família” (P7I4). 

En general, els professors opinen que en la formació per la ciutadania cal 
involucrar a la comunitat, fet que va apareixent de forma reiterativa en les 
entrevistes al llarg de tota la mostra. Es manifesta de forma bastant contundent 
que la relació dels alumnes amb les famílies i els tutors, una de les actuals 
dificultats per seguir una línia coherent i unitària que impedeix en alguns casos 
incidir sobre la conducta dels alumnes, reflectint per tant les problemàtiques de 
les famílies en la realitat de l’aula. Es veu per tant una relació directa entre el 
desajustament de la conducta davant l’autoritat que representa el centre davant 
la falta de respecte a cultures i costums diferents, amb aquestes problemàtiques 
familiars i que generen aquest factor de mal comportament.  

En aquest sentit el treball del tutor apareix en les opinions com a diferent en la 
mostra al d’ells ja que han d’estar alerta als processos d’integració de l’estudiant 
en l’aula i al desenvolupament de les competències essencials pròpies de la 
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convivència i de l’àmbit acadèmic en el que es troben, i darrerament irrompen 
les del maneig dels conflictes en les relacions interpersonals en tots els àmbits. 

“...En la formació per la ciutadania és molt important la participació de la 
comunitat educativa. Es reconeix molta fragmentació de molts projectes 
educatius perquè no tenen objectius clars” (P4I2). 

“...hi ha un problema d’autoritat no hi ha respecte pels progenitors i menys 
cap als docents. Qualsevol pare pot posar en tela de judici a qualsevol 
professor. Hi ha famílies molt col·laboradores i n’hi ha que són un desastre 
pels nens. Aquest és un barri marginal. Hi ha molts nouvinguts: els sud-
americans es relacionen entre ells i els xinesos fan ghettos. No hi ha 
conflictes entre ells. Les famílies que s’involucren sempre són les mateixes” 
(P6I3). 

“...el pla de suport compta amb una integradora social. L’AMPA s’involucra 
en el pla de suport” (P6I3). 

“...hi ha una relació de mal comportament i ens veiem obligats al càstig. 
Potser el problema ve de primària. El barri dóna la sensació d’aïllament i de 
bombolla i aquesta és una dificultat per la manca de suport dels diferents 
agents” (P5I3). 

“...Això ho hem de provocar en l’escola i no esperar que ho facin a casa 
seva, i no és tan difícil. El castigat alumnes es parla a nivell de 
departament no a nivell de claustre” (P2I1). 

“...En altres trimestres hi ha hagut més tutories però no de temes concrets. 
En tècniques d’estudi i els diferents tutors ho parlem però sempre diem que 
necessitaríem una mica d’espai per poder planificar millor. Apart de les 
reunions que tenim la feina d’un tutor és molta i ens cal reflexió per 
millorar. En quant als pares costa una mica i són a través del tutor. En 
quant a tutories sí que es preocupen en qüestió més individual que afecta 
directament al seu fill” (P1I1). 

“...El que sembla és que els pares estan contents en el centre” (P1I1). 

La importància que se li atorga al PEC i la seva correspondència en les 
temàtiques i continguts tals com el respecte, responsabilitat i civisme davant 
l’entorn, no troben massa equitat. Alguns parlen com un reglament intern i 
altres parlen d’ideari de centre; uns parlen de la necessitat de comptar amb els 
alumnes i que participin en la seva elaboració amb col·laboració de la resta de la 
comunitat buscant consensos també amb les administracions; altres comenten la 
detecció de necessitats per emprendre l’ideari de centre per establir les activitats 
i continguts en temàtiques diverses en funció a aquestes necessitats elaborant 
un calendari corresponent.   

“...des del PEC s’organitzen activitats es treballen activitats per aquestes 
temàtiques: respecte, responsabilitat, civisme. També en les tutories i en 
certes activitats amb les famílies. Tallers de sexualitat. Penso que hi ha 
molta dispersió en tanta varietat ja que hi participen molta varietat de 
professors” (P4I2). 

“...sí en el PEC i en l’ideari de centre el respecte a les normes i la 
ciutadania està contemplada a nivell de tutoria (pla tutorial). Tenim el pla 
de suport per l’absentisme i famílies des estructurades” (P6I3). 

“...no conec que es treballin els continguts de participació i la cohesió 
social. Hi ha un desconeixement dels alumnes dels òrgans de l’institut i les 
formes de participació. A nivell de currículum em costa trobar col·laboració 
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i la motivació dels professors també és un aspecte complicat. Costa trobar 
consens” (P5I3). 

 “...Des de 1r d’ESO fins a 4t d’d’ESO d’una manera més o menys 
sistematitzada. Ara incidim més en alguns casos: incidim en el tema de 
l’educació alimentària i la educació per la salut. S’elabora en principi de 
l’idear general, què és el que volem, i es va concretant en funció de cada 
edat, de cada curs” (P7I4). 

“...probablement no tindria sentit a 1r d’ESO fer una xerrada àmplia com 
fem sobre el tema de  possiblement parlar sobre el tema de la pau. Com 
una societat democràtica hauria de ser això es dóna a entendre potser a 
nens de quinze anys i per tant estic parlant d’una sèrie de coses que 
segons va es van transmetent més aviat sense dificultats” (P7I4). 

“...La de ciutadania és una idea que ha d’estar molt integrada en la línia del 
centre i ha de ser transversal a totes les assignatures” (P8I4). 

Es troben doncs interessants iniciatives en les que els/les alumnes col·laborin 
amb el centre cap a la comunitat, especialment en tasques d’integració dels 
alumnes a ella i que contribueixin a la seva millora personal i/o acadèmica i/o 
competencial. 

Calia recollir també els plans d’entorn dels quals ha estat difícil de detectar el 
seu ressò en la comunitat de la secundària. Cal afegir que en el centre de Gavà 
es desconeixia la seva recent instaurada existència del pla d’entorn que sí que 
està recollida en l’entrevista amb Bolívia educadora – tècnic de l’ajuntament de 
Gavà i que imparteix en el centre 1 el crèdit variable de interculturalitat. En el I2 
sí que comptaven amb quest recurs en l’ajuntament encara que poc instaurat en 
propostes relacionades amb l’ajuntament. En canvi en els dos que representen a 
la ciutat de Barcelona, l’un estava just en converses en el moment de la recollida 
d’informació i que no van prosperar, i en el darrer centre no tenien coneixement 
d’ells per la seva titularitat privada – concertada.  

“...seria positiu que n’hi hagués per tal que es pogués col·laborar amb la 
comunitat. El pla de suport compta amb una integradora que dóna suport a 
les famílies des estructurades  i hi ha assignatures de suport gratuïtes per 
alumnes amb dificultats acadèmiques” (P6I3). 

“...hi ha un problema de desconeixement de com funcionen les institucions 
incloent el mateix institut. Desconec que fa l’ajuntament i el pla d’entorn. 
He demanat informació per veure què fan en el barri i esperem que a l’any 
que ve hi hagi més activitats” (P5I3). 

 “...Hi ha un projecte d’oferir corresponsals entre els alumnes, juntament 
amb l’ajuntament, des de la regidoria de joventut. Aquest és un projecte 
innovador de fa tres setmanes i hi haurà dos corresponsals per fer coses de 
qualitat des de subvencions de l’ajuntament” (P2I1). 

“...hem intentat rebre algun material sobretot de l’ajuntament i altres però 
en aquest any no hem incorporat res en ciutadania. Veig que hi ha molta 
informació i que el treball de l’ajuntament en aquest tema és important 
però no de moment per poder-ho incorporar des de l’assignatura però 
s’intentarà en propers anys”. (P3I2) 

“...Amb els tècnics de l’ajuntament també cal buscar més espais per poder 
parlar de què els ha semblat i com han funcionat. El què passa és que els 
pares tenen força confiança amb el centre. En aquest sentit estan contents 
amb la disciplina del centre. Sembla que l’ambient és força positiu. Vaig 
pensar que podia haver problemes i no va haver ni una reclamació” (P1I1). 
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Per finalitzar recollíem també una sèrie d’activitats siguin lectives o extraescolars 
estaven relacionades amb aquests coneixements de la formació per la ciutadania 
on s’observa que n’hi ha que ja estaven contemplades i més que relacionades 
amb aquests continguts. Les que recollien més rellevància segons el professorat 
eren aquestes: 

 “...calen més projectes per treballar aquests continguts de ciutadania i 
buscar més enllaç amb els DDHH o voluntariat. Jornades de 
interculturalitat. Dia de lectures commemoratiu de Mercè Rodoreda” (P5I3). 

“...es fan activitats conjuntes entre el centre i el de primària. Es fa l’any 
rodoreda fent un acte commemoratiu lectures, imatges etc. Sortides per 
veure els cicles formatius pels de 4t. Enllaç amb els plans de garantia 
social. Tenim l’horari partit i crec que és millor  pel rendiment i perquè 
l’associació de pares i mares tenen molt de poder” (P6I3). 

“...No sempre, en aquest centre m’hi trobo molt bé en els grups de treball i 
en les aules taller i estic contenta de veure com aprenen a negociar, a 
treballar i ho veiem que en l’aula taller igual i que han fet un canvi molt 
fort. Hi fan virgueries i hi participa tot el centre segons la festa. Els 
dimecres i divendres a la tarda ho aprofiten per venir el centre” (P2I1). 

“...tenen ja la setmana de la sida, de les drogues, de la pau. M’agradaria 
que ens parlessin de l’administració local i en quant a les seves sessions 
programades però aquest any no ho he fet. Ja s’han fet algunes activitats 
més relacionades en socials que sí s’han fet però no relacionades en 
ciutadania. Entenc que es poden fer coses sobre civisme però de moment 
no. La relació amb l’exterior el podrem enfocar de cara a l’any vinent” 
(P3I2).   

“...O sigui que les activitats que ja venen estructurades com les jornades 
de la pau, crec que s’acaba fent cada centre adaptant el què diu el 
departament. Aquí hem acabat traient una hora d’una altra assignatura. El 
fet que facin una pàgina web no pot afavorir cap mena de participació. En 
aquest sentit potser en la tutoria si que fa que participin més però en l’altre 
sentit no fa res ni més ni menys” (P1I1). 

“...la meva experiència com a tutor és que en aquest centre les tutories 
només n’hi ha una lliure al trimestre. Per tant hi ha moltes coses que els 
alumnes necessiten i hi ha tantes coses i els ajuntaments te’ls agafen i no 
hi ha més temps. Ho hauríem de preparar millor però no queden hores. En 
aquest centre també hi ha molt paperam dels expedients i t’omple totes les 
hores lliures” (P1I1). 

“...com que formen part d’aquest projecte de centre. Jo crec que això està 
integrat en el projecte de centre. Tenim el consell escolar on els alumnes hi 
tenen 2 representants. Intentem que ja es parli dels temes que els 
interessen. Ells tenen cada grup natural, tenen el responsable que pot ser 
el portaveu del grup en qualsevol moment per qualsevol cosa” (P7I4). 

6.2.2. Els coordinadors pedagògics 

Pel que fa a les concepcions de ciutadania, es podria dir que els coordinadors 
pedagògics de tots els centres educatius tenen un concepte difòs, tendint a 
equiparar-la amb conducta cívica o bé, fent una espècie de llistat de conductes 
ciutadanes; també s’al·ludeix que és un concepte tan ampli, que és difícil de 
definir: 

 “….és un terme el de ciutadania que no m’agrada gaire, perquè és moltes 
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més coses” (CP 1) 

Per tant, a l’hora de parlar de formació per a la ciutadania, es tendeix a parlar 
d’una formació bastant general que implica educar en civisme, però que també 
inclouria una educació en valors bastant àmplia: 

 “Educar en ciutadania és mirar de formar ciutadans responsables d’alguna 
manera, des de l’àmbit personal de com m’haig de comportar en un grup, 
com en la resta del centre, en el meu barri, en el meu municipi, en el país. 
Això seria formar ciutadans, en la pau, ed. viària, però també en temes 
personals en ed. sexual, en la salut, que són moltíssims els temes que 
s’inclouen en el terme ciutadania…. Per tant jo penso que el tema és 
educar a les persones a ser persones i és molt més que això que el terme 
de la ciutadania. Hàbits personals, socials, ja que tot està lligat d’alguna 
manera perquè si no ets capaç d’escoltar difícilment podràs participar en 
qualsevol àmbit.” (CP1) 

Pel que fa a qui educa en ciutadania, tots estan d’acord amb que l’escola és un 
important espai on els nens/as i adolescents aprenen conductes ciutadanes i 
valors com el respecte, la capacitat dialògica, la participació, tolerància, etc. La 
institució escolar és una font important de formació per a la ciutadania, ja no 
només a través d’unes assignatures concretes, sinó que, molt especialment, a 
través de les relacions amb els altres, en el dia a dia, que és quan els/les 
alumnes conviuen i han de ser capaços d’adaptar-se a les normes d’un grup 
social (ja sigui de l’escola, de la situació de classe, d’un grup de companys i 
companyes, etc.). La situació de classe, en particular, es transforma en un 
important espai on el professor modela conductes (a través de conductes 
exemplars), es relaciona amb els i les alumnes/as d’una manera determinada i 
promou cert tipus de conductes que han de promoure un comportament 
ciutadà. 

“Jo veig que en la representació d’alumnes en la vida al centre és un assaig 
d’educació per la ciutadania i s’hi agafen amb unes ganes i es deixen 
orientar. Veuen que fora d’aquí poden participar, en la responsabilitat etc.” 
(CP2) 

No obstant això, en aquest punt, els coordinadors pedagògics coincideixen que 
l’agent més important a l’hora de formar per a la ciutadania, és la família. És en 
el marc de la institució familiar a on s’ha de promoure i enfortir certes visions de 
món, creences, actituds i conductes que són fonamentals per a ser un bon 
ciutadà. No obstant això, avui dia, d’acord als coordinadors pedagògics, resulta 
una miqueta alarmant trobar la falta de preocupació dels pares pels seus fills 
especialment tenint en compte el fet que aquests passen moltes hores en solitari 
a casa per qüestions laborals dels pares. És així com els/as nens/as tendeixen a 
quedar una miqueta a la deriva: 

 “A veure a mi m’agradaria,... no ho sé, em sembla que els nanos no en 
tenen cap culpa, i moltes vegades penso que alguns nanos, precisament 
venen molt bé comparat amb el que tenen a casa, perquè es passen tot el 
dia al carrer, i la part de la formació educativa que reben aquí, és molt 
important, és que si no ningú els educa... “ (CP3) 

“No ho sé, l’altre dia, per exemple van venir uns pares que estan fora al 
seu país i que el nano està completament sol a casa. I a veure, jo penso 
que,... no ho sé, jo tinc els meus fills i em tenen a mi i a la meva dona, 
però molts dels que tenim aquí és injust, arriben a casa, estan sols…. 
D’alguna manera hi ha algunes mancances familiars que acaben 
repercutint.” (CP3) 
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Es fa necessari per tant, que la institució escolar, els serveis socials i les famílies 
es comuniquin i comparteixin els projectes educatius i socials perquè puguin 
identificar tant les seves possibilitats de participació com les seves limitacions. 
Només així es generaran els espais comuns imprescindibles als quals l’exercici 
de la ciutadania pugui ser compartit. 

Quant a la manera que a l’escola es treballa la formació per a la ciutadania, 
s’assenyala que en general, aquesta tendeix a treballar-se de manera més aviat 
transversal, a través de diferents activitats extracurriculars o fins i tot a l’interior 
de les assignatures (discussions entorn d’un tema històric, literari, o bé 
comportament i clima de classe, mediació de conflictes, exemple del professor, 
etc.). 

“A veure jo veig que tal com es parla actualment de ciutadania, almenys en 
aquest centre i en els valors de la ciutadania, ja estàvem treballant-ho, en 
la participació dels alumnes a través de l’associació d’alumnes, la relació 
que tenim en l’àrea de joventut, en la tutoria en què es fan sortides i 
treballes el saber estar i el comportament, a socials la participació 
ciutadana.” (CP2) 

No obstant això, i d’altra banda, es reconeix també que en moltes ocasions la 
formació ciutadana promoguda de manera transversal, tendeix a diluir-se, a 
transformar-se en una sèrie d’activitats o actuacions sense una fi clara, que no 
està recollit en el Projecte Educatiu de Centre, i que per tant, no pot ser 
avaluada ni tenir una continuïtat. 

“Sí correcte, s’ha de recollir de manera transversal, però d’alguna manera 
tot lo transversal sembla que quedin molt diluïdes, i llavors com es 
garanteix? Qui ho fa? Sembla que queda a la “buena voluntad de Dios” 
depenent de que els professors de torn ho vulguin fer. Perquè hi ha qui 
creu que s’han d’explicar els continguts i ja està, encara ara. Així com els 
professors que duen 30 anys n’hi ha que s’adapten i n’hi ha que no.” (CP1) 

Des d’aquesta perspectiva, sí que podria tenir un cert sentit que existeixi 
l’assignatura d’ educació per a la ciutadania, de manera de clarificar objectius, 
continguts i coordinar accions per a poder arribar-los a assolir. 

 Arribats a aquest punt, es fa necessari aprofundir més en aquesta qüestió. 
L’assignatura com a tal tendeix a ser acceptada encara que encara és difícil 
veure la seva real eficàcia i impacte. S’argumenta que és difícil formar en 
ciutadania a partir d’una assignatura i uns continguts predeterminats. Ens 
apropem, per tant, més a una concepció de l’educació per a la ciutadania com 
un nucli de continguts que travessen tot el currículum de l’alumnat amb la 
finalitat de millorar les seves actuacions i desenvolupar les seves competència 
com ésser social, contribuint a la integració del subjecte en el seu marc social i 
coincidint, per extensió, amb les grans finalitats educatives. (Bustamante i 
Company, 2007). 

Pel que fa a qüestions més concretes o logístiques relatives a l’assignatura 
(continguts, implementació, avaluació dels aprenentatges, etc.), es pot dir que 
en la majoria dels centres, per no dir en tots, l’assignatura es troba en un 
període d’ajustament. 

“Si ens la fan fer, s’ha d’aprofitar. En el centre és un espai més que se li ha 
de donar contingut. El dia que no calgui es deixarà de fer però les 
necessitats són les necessitats. Fins ara no hi era i ens espavilàvem, ara 
que hi és s’ha d’aprofitar i crec que es pot optimitzar molt bé perquè de 
moment estem en fase experimental.” (CP2) 
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L’anterior significa que encara s’estan afinant detalls sobre qui ha d’impartir 
l’assignatura, com s’ha d’estructurar (a través d’un llibre de text, per exemple), 
si pot anar o no associada a altres instàncies o assignatures (tutories, 
assignatura de tecnologies) i sobretot, s’està analitzant la millor manera 
d’avaluar els aprenentatges. En aquest sentit, cada Centre ha buscat de manera 
idiosincràtica la millor manera per poder dur a bon terme la implementació de 
l’assignatura. Les següents cites il·lustren qüestions relatives a:  
Els objectius i continguts: 

“M’agradaria que sortissin d’aquí i coneguessin quins són els àmbits en els 
que hi poden actuar, que tinguessin clar què poden fer per ser uns bons 
ciutadans, quines son les seves obligacions i drets, i dins el sistema que 
tenim quina és la forma de fer-te sentir, i també a nivell de solidaritat com 
podem participar i ajudar a tenir una opinió formada.” (CP2) 

La metodologia: 

“Mira el tema de la metodologia l’havien de decidir des del departament, 
però bé és el primer any i suposo que ho han fet com han pogut.” (CP3) 

Llibre de text: 

“Ara bé, si que quan va començar ens va arribar dient que anava molt 
perduda i vam demanar els llibres de la matèria en diferents editorials, el 
departament els va rebre tots i va ser la “núria”19 qui els va analitzar i 
finalment en va escollir un, ara bé, també sé que també ha tirat molt 
d’informació recollida i de la web. Érem molt conscients de que era una 
matèria nova que s’havia de donar. A veure també t’haig de dir que vam 
tenir un problema important amb la plantilla, i vaig acabar de fer els 
horaris el 30 d’agost.” (CP3) 

Horaris i assignació de càrrega horària: 

“En aquest cas l’equip directiu. Es va fer al juny i al setembre i a l’agost 
vam haver de fer els horaris i no es va consultar, per tant es va muntar així 
ja que necessitaríem almenys de 5 mesos per discutir-ho i organitzar-ho.” 
(CP1) 

D’altra banda, a través de les següents cites, s’observa, com s’ha lligat 
l’assignatura d’EpC amb altres assignatures o amb les tutories: 

“Llavors el què s’ha fet en aquest centre és lligar l’assignatura de la 
ciutadania amb els professors d’informàtica, que amb el que sembla una 
bestiesa, treballen conceptes a través de pàgines web i els ensenyen a fer 
pàgines web a partir de conceptes de ciutadania. S’ha fet així perquè també 
s’havien tret hores d’informàtica i no tenien lloc per fer-les i per tant s’han 
tret hores del currículum de tecnologia i s’ha adaptat d’aquesta manera. 
Hem mirat de reparar d’aquesta manera mentre els altres cursos fan dos 
hores de tecnologia. Per tant la nota de ciutadania prové d’una meitat de la 
nota d’aquesta hora i l’altre meitat de tutoria. La tutoria és el primer any 
que disposen de nota i llavors s’incorpora a la nota de ciutadania. Ho fem 
perquè els continguts de la tutoria són els de ciutadania.” (CP1) 

“No els hem plantejat. Sempre hem cregut que el tema de la ciutadania es 
pot desenvolupar molt bé en la tutoria. Ja sabeu no hem tingut molt de 
temps de plantejar-ho. Aquest any ho hem decidit així i ja veurem com ho 
fem l’any que ve segons com funcioni en aquest, i valorarem si te sentit o 
no.” (CP1) 

                                                
19 Nom canviat per mantenir l’anonimat dels participants. 
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Més específicament, en aquest últim centre, les temàtiques treballades i la 
manera que són treballades, queden reflectides en les següents cites: 

“No totes, hi ha algunes que són individuals, perquè reflexionin el què han 
fet, perquè millorin, etc. però el què us comentava i la majoria són grupals. 
Ja que a vegades els problemes d’aula surten en aquestes sessions ja que 
tot va molt lligat. Llavors es poden buscar solucions. A 4t es fan sessions 
de orientació laboral, tabaquisme, drogodependències, tot programat de 
1er a 4t. L’ajuntament participa en unes sessions de joves i oci, també en 
una altra que organitza una jornada d’audiència pública que es fa cada any, 
i que està clarament relacionada amb la ciutadania. Tot això està 
estructurat en les tutories cada any.” (CP1) 

En conclusió, cada centre fa “el que pot” amb la finalitat de portar a terme 
aquestes disposicions ministerials, encara que es reconeix que en realitat, cada 
centre, pel seu compte, i inspirat en el seu Projecte Educatiu de Centre, porta a 
terme una sèrie d’activitats que formen en ciutadania i que tendeixen a tenir 
“més pes” i impacte que l’assignatura en si mateixa. En tot cas, també es 
reconeix que encara és molt prompte per a avaluar l’impacta d’aquesta 
assignatura en concret. 

És així com les valoracions dels coordinadors pedagògics pel que fa a 
l’assignatura d’EpC són dispars: alguns creuen que és necessària, uns altres que 
no tant ja què ja es forma en ciutadania de manera transversal. El que sí està 
clar és que existeix una certa incomoditat per part dels Centres quan han 
d’implementar assignatures d’aquest tipus, sense gairebé donar-los temps per 
poder planificar-la d’una manera adequada. 

 “És que els esborranys... estem tan escamats que per treballar tres cops 
que treballin ells. Hem començat el curs sense el decret d’avaluació, l’hem 
rebut la setmana passada. Tu jugaries un partit de futbol sense saber les 
normes?” (CP1) 

“Bé, a veure nosaltres vam rebre la notícia a partir del decret de que hi 
hauria una matèria que tractaria els temes de ciutadania, a mi en un 
principi no em va semblar malament, … però bé. Tot el que són continguts 
de solidaritat, i tot el tema de conèixer una mica tot el que està relacionat 
amb la societat, doncs bé,… des del meu punt de vista, .... Quan vam rebre 
la matèria teníem molt clar que l’havia de donar el departament de socials i 
des de dins el departament de socials  és cert  que se’ls hi va fer una mica 
muntanya haver de donar una matèria nova.” (CP3) 

Així mateix, alguns centres la conceben com una imposició ministerial que 
d’alguna manera entorpeix la dinàmica del Centre: 

“Aquest any estem com una mica de prova, perquè alguna de les coses que 
ha passat aquest any, com sempre, s’ha fet corrent i d’aquesta manera no 
es pot fer res, amb tants canvis de lleis i, d’aquesta manera, la majoria de 
profes no saben res. Perquè quan ens ho aprenem et canvien la llei. A 
veure quan els sindicats es decideixen a fer vaga perquè no canviïn la llei 
en 20 anys almenys. Per favor que no canviïn res, que deixin treballar 
perquè la gent no sap què està fent.” (Cp1) 

Finalment, es planteja, que si bé l’assignatura pot aprofitar-se com a un espai 
per fomentar la formació ciutadana, es fa més necessària a centres on no es 
treballa aquest tipus de continguts formatius i que, en canvi, a altres centres, on 
ja es porten a terme moltes activitats tendents a aquest objectiu a partir d’un 
Projecte Educatiu clar, no és imprescindible. 
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“Aquí no, imagino que en un centre on no feien absolutament res al 
respecte i ara estan obligats per llei imagino que sí hauran millorat. En 
quant a nosaltres, bé vosaltres ho heu vist en la nostra filosofia de centre. 
Qui ha de fer ciutadania? Aquí hem apostat pels tutors que aquí són molt 
diversos, de física i química, d’anglès, d’això i d’allò, crec que poden fer 
molt bé.” (CP1) 

“A veure jo veig que tal com es parla actualment de ciutadania, almenys en 
aquest centre i en els valors de la ciutadania, ja estàvem treballant-ho, en 
la participació dels alumnes a través de l’associació d’alumnes, la relació 
que tenim en l’àrea de joventut, en la tutoria en què es fan sortides i 
treballes el saber estar i el comportament, a socials la participació 
ciutadana. Ara amb l’hora de ciutadania es podrà descarregar una mica 
però de fet no sé què més podrà aportar de nou l’assignatura, apart de 
l’espai que podràs dedicar-hi específicament a aquestes àrees però que com 
a assignatura concreta no té sentit” (CP2) 

En quant als Plans d’Entorn, només alguns dels centres educatius participants en 
la investigació compten amb ells que són els casos del centre de l’IES 
Mediterrània i l’IES bruguers (en aquest darrer pendent d’implementar). 
Referent a això, es pot assenyalar que existeix bastant desconeixement entorn 
què és un Pla d’Entorn i perquè serveix exactament; això sí, es té clar que és 
una possibilitat d’ingressos per poder realitzar activitats extracurriculars que són 
una excel·lent aportació als centres. 

D’altra banda, quan es pregunta per plans d’entorn, es tendeix a parlar sobre el 
suport prestat pels ajuntaments, cosa que es tradueix en serveis socials, 
possibilitat d’efectuar activitats extracurriculars, etc. 

“De moment us diré que des de l’ajuntament estem rebent moltes ofertes 
interessants, però cal concretar-ho més i crec que cal parlar per aprofitar-
ho d’una altra forma. Fins ara ho hem aprofitat extra curricularment, tallers 
i altres activitats i s’estan creant ofertes que es poden integrar en l’oferta 
formativa del centre. Estan molt oberts a col·laborar en temes com 
coeducació, ofereixen monitors per fer tallers, ara es faran molts tallers per 
Sant Jordi i s’estan fent esforços.” (CP2) 

Probablement, només a un dels centres participants, es tingui bastant més clar 
què és el Pla d’Entorn i quins implicacions té. Pel mateix motiu, aquest centre és 
capaç d’acoblar les seves pròpies activitats amb les quals es deriven dels plans 
d’entorn i de l’ajuntament respectiu. En aquest sentit, es pogués dir, que aquest 
centre té la capacitat per optimitzar tots els recursos interns i externs a la llum 
del seu projecte educatiu de centre.  

Així mateix, es considera que, d’haver una major coordinació IES-Ajuntament  es 
podria potenciar de manera estratègica la integració social i amb això la 
formació ciutadana.  

Per acabar, cal assenyalar que, a causa del que s’ha dit, encara no es visualitza 
de manera clara, per part dels centres, la manera que poden confluir els 
objectius i activitats de l’assignatura d’EpC d’una banda, i els plans d’entorn, 
d’una altra. 

6.2.3. Els directors i directores dels IES 

L’Educació per a la Ciutadania apareix com element nou en el currículum 
d’Educació Secundària. El seu objectiu principal és ajudar en la promoció d’una 
ciutadania que sigui més democràtica. La finalitat de aquest apartat és 
aprofundir en les percepcions i les creences dels directors relacionades amb el 
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concepte i les implicacions que tenen en el context actual. Al respecte opinen 
que la formació ciutadana hauria de vincular-se amb les diferents activitats que 
fan. És a dir, si la finalitat és promoure una escola més inclusiva, l’assignatura 
s’ha de veure com conseqüència curricular d’etapes educatives prèvies en els 
quals apareixen algunes nocions relaciones amb la temàtica. 

Per altre banda, opinen que ha de ser una formació centrada en la persona i que 
ha de ser per contribuir a la seva vida dintre de la societat. A més a d’afavorir el 
coneixement dels drets humans, l’educació per la pau i la solidaritat, impulsar la 
participació i el compromís dels joves a la societat. 

...ens plantegem és la formació de la persona, tant la formació acadèmica 
des de la personal com la que parteix del centre com a ciutadans, i ho fem 
des d’una forma plural... (D2I2). 

Apart de  d’afrontar el currículum, el que plantegem des del professorat és 
una tasca de formació donar eines als nanos. (D1I1). 

Educar-se per ser ciutadà és un part important per aprendre a viure en 
comú. S’ha de respectar la individualitat de cada persona. Una persona 
d’una societat, ha de gaudir de tots els drets que te aquesta col·lectivitat i 
ha de ser responsable del compliment dels deures que el conjunt de 
ciutadans ha establert....Ciutadà és aquella persona  que ha de ser lliure en 
el marc de les restriccions que implica viure en societat, suposant unes 
limitacions evidents (D4I4). 

Tots coinsideixin en que l’escola té un paper fonamental en la formació dels 
alumnes per la convivència en un sistema democràtic. Solament en un cas el 
director va opinar que no caldria fer aquesta assignatura i un altre aspecte és 
que faltan orientacions precises de com treballar-la. 

...per aplicar en la pràctica diària i no crec que calgués fer aquesta 
assignatura. Dia a dia ja l’aplicàvem, per tant ja era una feina que ja 
estàvem fent de forma transversal. (D3I3). 

Lo important es veure com s’ha de treballar, si va ver molta difusió amb el 
mitjans comunicatius però creo que encara falta la manera com s’hauria de 
treballar. El risc és que pot convertir-se en una maria o pot ser una 
assignatura molt interessant. (D4I4). 

Al respecte dos dels quatre directors opinen que ja s’estava fent i la diferència 
radica en que és una matèria que s’avalua i que, per tant, és una assignatura 
que s’ha de fer. Van esmentar la necessitat que el centre determini la forma de 
traballar-la. 

El gran problema ara és que està com una assignatura formalitzada. Jo crec 
que el procés seria veure quins aspectes treballar i com ho vol treballar 
cada centre i llavors en el currículum li donem una visió diferent en cada 
cas. (D2I2). 

Un dels participants va opinar que l’escola contribueix a garantir que els alumnes 
és converteixin en ciutadans actius i responsables, capaços de contribuir al 
desenvolupament i al benestar de la societat en la qual viuen.  

L’educació pel col·lectiu, és a dir per la vida en comunitat. Penso que el 
concepte és important però sobretot en el comportament i l’actitud per 
viure en societat i per tant té molt a veure... (D3I3). 
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En relació a les concepcions sobre la formació és refereixen a les percepcions 
relatives a com s’hauria d’educar per la ciutadania, qui hauria de fer-ho i quan. 
Un dels directors opina que és massa complicat. Va dir que no és només l’escola 
la que ha d’educar en la ciutadania, sinó que és molt important la tasca que fan i 
han de fer les famílies. El treball que fa l’escola es relaciona amb una activitat 
més complexa perquè hi ha poca relació del que fan a l’ institut i l’educació que 
reben a casa. 

Van comentar que la responsabilitat en primera instància és de les famílies i que 
ha de ser coherent amb els principis de la convivència comuna dintre de la 
societat. El que sí que reconeixen, és que l’escola és l’espai comú que li ha de 
donar continuïtat i suport als valors i principis que donen les famílies als 
estudiants. 

No és només l’escola la que ha d’educar en la ciutadania, bàsicament és 
molt important la tasca que fan i han de fer les famílies [...] Per les escoles 
és molt més complex o complicat perquè el que tu els ensenyes o en el que 
els eduques després arriben a casa o no ho veuen o no serveix o ho veuen 
d’una altra manera. (D1I1). 

La majoria està d’acord que és una feina on les escoles tenen molta 
responsabilitat. El perill que observin és que pot convertir-se’n una assignatura a 
la qual els alumnes no li donin importància. De tota manera es reconeix que ho 
tenen poc treballat.  

... Això ho tenim poc treballat, et contesto amb sinceritat, va arribar el 
decret amb rapidesa i aquí es van estar mirant ofertes per tenir informació 
de com treballar-la. (D2I2). 

L’educació pel col·lectiu, és a dir per la vida en comunitat. Penso que el 
concepte i la participació és important però sobretot en el comportament i 
l’actitud per viure en societat i per tant té molt a veure (D3I3). 

En relació a la forma de treballar l’assignatura van identificar que un aspecte 
que no tenen molt clar es refereixen als continguts que treballen. Van comentar 
que els continguts s’haurien d’alimentar dels canvis actuals. Han de formar als 
estudiants en les competències de conèixer i aprendre a viure i conviure en 
societat, respectar el medi ambient i per saber adaptar-se als canvis socials 
produïts pels moviments migratoris, canvis en la tecnologia i qualsevol espai 
comú de convivència. 

A pesar d’això, un dels directors participants va dir que d’entrada té un cert rebuig a 
nivell teòric per fer algunes matèries transversals com assignatures.  

Sí, s’adaptaria més si estigués més pensada i adaptada. El gran problema 
ara és que està com una assignatura formalitzada. Jo crec que el procés 
seria veure quins aspectes treballar i com ho vol treballar cada centre i 
llavors en el currículum li donem una visió diferent en cada cas. (D2I2). 

Encara que els seus objectius i continguts són variats han vinculat les activitats 
que fan en altres aspectes del centre, va esmentar per eixample el que fan a 
tutoria.  

Els continguts d’aquesta assignatura no ens van sorprendre gens, formen 
part del pla d’acció tutorial que els diversos professors portem a terme, ara 
aquesta acció impartida una vegada cada quatre dies se li posa el nom 
d’educació per la ciutadania. 

Ara bé, hem de vigilar de no repetir-nos en continguts amb aquesta acció 
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tutorial esmentada, sinó que ha de ser una assignatura de reforç d’aquesta, 
i aquesta acció requereix de coordinació entre els docents. 

No hem fet encara un balanç de com està anant la nova assignatura, però 
el que si que hem fet ha estat ,seguint la pauta, englobar en un trimestre 
les hores que necessita l’assignatura fent-la més intensa, en comptes de 
només fer una hora a la setmana. Nosaltres tenim un horari molt canviant 
(D4I4). 

En dos casos l’assignatura es va treballar en el primer trimestre del cicle. En els 
altres dos va ser semestral. En aquest últim cas van tenir problemes perquè 
l’horari va coincidir amb dies feriats i en ocasions els classes es feien cada 
quinze dies i per conseqüència van tenir repercussions serioses en la continuïtat 
dels continguts. 

Amb respecte a l’organització els centres han hagut d’assumir canvis relacionats 
amb el caràcter de l’assignatura. Es a dir, canvis en el calendari de treball i en el 
professorat que va d’impartir-la. 

La següent taula mostra el Departament que treballa l’assignatura: 

 Durada/ horari Departament 
encarregat 

I1 Trimestral (dues hores 
x setmana). 

Tecnologia 

I2 Semestral (una hora x 
setmana). 

Socials 

I3 Trimestral (una hora x 
setmana). 

Història 

I4 Semestral (una hora x 
setmana). 

Socials 

Taula 11.  Departament responsable de l’assignatura. 

 
Amb l’idea de donar resposta al Decret, les escoles participants en l’estudi, van 
coincidir que va arribar amb rapidesa i que van tenir que fer adaptacions per 
treballar-la. Un dels problemes va ser el professorat que ho impartiria, un altre 
va ser qui professor seria el responsable. 

De tota manera van tractar de donar resposta a les inquietuds i van organitzar-
se de la millor manera possible, però amb dificultats. 

...en principi ho havia de fer des de Filosofia i al final, per problemes de 
plantilla, ho assumeix el professor de Socials. Els professors de Filosofia 
havien proposat uns materials sobre DDHH i repercussions però al final és 
veritat que al final es van buscar dins els temes que proposava el 
currículum i es va escollir un material que fos adient i dissortadament no ha 
hagut una transmissió del treball ja fet. No hi ha hagut continuïtat i sí una 
certa fractura. (D2I2). 

Al respecte la idea de treballar-la d’acord  orientacions del Departament 
d’Educació, un cop a la setmana no va resultar com esperaven, consideren 
oportú que el proper curs ho faran per trimestre i seràn dues vegades a la 
setmana. AL mateix temps van expressar la seva preocupació per la formació de 
les persones que es van a implicar en aquesta matèria. Consideren essencial que 
sigui impartida per professionals degudament preparats. Per les informacions 
obtingudes se va assignar principalment als Departaments de Filosofia i Socials 
dels centres educatius. En un del casos es troba al Departament de Tecnologia, 
al respecte cal preguntar-nos què fan a l’assignatura. 
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Pel que fa a la metodologia, els directors van opinar de forma molt general en 
relació a les principals característiques de la metodologia utilitzada en les classes 
i algunes valoracions dels materials utilitzats en l’assignatura. 

Van comentar que es posaran com objectiu fer-los participar i que fossin una 
mica més participatius. Els comentaris van ser generals i no van aprofundir en 
aquest aspecte. 

Jo crec que s’ha d’anar plantejant com en totes les matèries s’està fent una 
tasca sobre les competències i demés que portarà feina de cada àrea i 
haurem d’atendre com a matèria específica... Els nanos tenen clar l’ideari 
del centre el tenen clar però aquesta matèria no es pot dir el mateix. Jo 
crec que ara tenim per davant com a mínim quatre anys per deixar assentar 
el currículum i que la LOE serà la LOE i a partir d’aquí repensar aquesta 
matèria com qualsevol altra matèria...deia que s’havia intentat més de 
repensar-la abans que ara que ha vingut (D3I3). 

La majoria dels directors van comentar que totes les persones de l’Institut tenen 
la responsabilitat de l’EpC. A més, que cal assignar l’assignatura al professorat 
més idoni. Van comentar que s’ha de tenir molta cura en la formació teòrica i 
pràctica del professorat i que tinguin els recursos metodològics necessaris per 
assolir-la. 

En relació als materials concrets per treballar l’assignatura van comentar en 
forma molt general que els materials per planificar les activitats no són 
suficients, en un cas no tenen cap llibre i els altres treballen amb un llibre de 
text que pauta les activitats que desenvolupen. 

Un aspecte que va cridar l’atenció és la idea de que aquesta assignatura hauria 
de contribuir a avançar en la línees expressades en el Decret. Es a dir, impulsar i 
recolzar en els centres la vinculació de les activitats de l’assignatura amb al 
currículum d’algunes o totes les altres assignatures, on la participació de 
l’alumnat a l’aula i al centre sigui real. Que es reforcin mitjançant metodologies 
actives i participatives, a més de una major participació a nivell global de centre 
i, que es fomenti la interacció amb l’entorn local i global. 

Un dels participants va dir que existeix el risc de reduir-la a un contingut més, 
sense relació amb cap assignatura, però que això també depèn del professor i 
del Departament responsable. 

Sí...depèn de la persona. Hi ha persones que els interessa i n’hi ha que no 
que només els interessa el contingut (D1I1). 

Van comentar que complir els objectius no és massa fàcil: 

No és fàcil, jo ho veig com un llarg termini, sinó com un pla teòric que 
servís per anar vinculant amb la part institucional del municipi, i aprofitant 
totes les institucions possibles (D2I2). 

Per que fa a la relació del Projecte Educatiu de Centre i l’assignatura vam 
obtenir opinions i valoracions diverses. Des que forma part de l’ideari del centre 
fins que no s’ha considerat oportú posar-lo de forma explícita. 

No ho estava de forma explicita. Ara actualment s’està contemplant ja que 
calia actualitzar-ho per obsolet. Els diferents elements que el composaven 
no estaven introduït com diferents normes de respecte i de disciplina que 
no es consideraven com a immediats, i que en canvi ara hem vist la 
necessitat de treballar-los més acuradament vistos els canvis apareguts 
darrerament en el centre. (D3I3). 
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Els participants van comentar que la vinculació entre Ciutadania i el Projecte 
Educatiu de Centre hauria de ser promoure una transformació progressiva en els 
valors, actituds i comportaments dels estudiants. Així mateix, que per arribar a 
aquest objectius és necessari preparar al alumnat per a l’exercici de la 
ciutadania des d’una perspectiva global (fomentant el respecte i la valoració de 
la diversitat, el respecte pel medi ambient i el consum responsable, el respecte 
dels drets humans, etc.) i recuperar la transversalitat.  

La convivència del dia a dia fa que l’alumne aprengui uns hàbits de la vida 
diària en l’escola: mecanismes de discussió, resolució de problemes. Es 
veritat que existeix aquest aprenentatge, però també es veritat que no es 
suficient ja que hi ha molts altres continguts de l’aprenentatge d’esdevenir 
ciutadà que no queden palesos i que són necessaris en quan a poder ser 
transferibles a la societat més pròxima (D4I4). 

El concepte de ciutadania ha d’estar present en els principis orientadors del 
currículum i sobre tot que forma part de la filosofia del centre, així com en totes 
les etapes de la formació dels nanos. A més, impregnar totes les àrees de 
coneixement i partir del reconeixement de que hi ha poca participació dels 
estudiants, són aspectes que s’han de enfortir en els pròxims cursos. 

Aquest és un país molt poc participatiu, i per aconseguir quelcom caldrà 
temps, i no cal una assignatura més com les altres, però sí que formi part 
d’un projecte en el centre que augmentés la seva vinculació i d’un 
departament. Si fem coeducació cal que ho fem tots, i aquesta hauria de 
ser una part que possibilités la part pràctica però també falta que es 
treballi des dels diferents substrats en l’àmbit de socials (D2I1). 

En relació als Plans Educatius d’Entorn volíem conèixer la vinculació dels 
activitats que fan en l’assignatura de l’EpC amb els Plans Educatius d’Entorn. El 
Departament d’Educació, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, 
planteja el desenvolupament dels plans com una eina per atendre les necessitats 
de la societat. La manera de treballar  a través de la coordinació i dinamització  
de l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels alumnes. En el cas de 
les institucions educatives participants en l’estudi, la vinculació de les noves 
demandes curriculars amb els plantejaments desenvolupats pels Plans Educatius 
d’Entorn podem dir que estan una mica llunys. 

No els conec massa però aquí no crec que siguin necessaris. (D1I1) 

En el pla d’entorn veiem necessari que es treballi el tema d’implicar altres 
associacions i pugui haver certa vinculació amb el pla d’entorn...(D2I2). 

En un dels Instituts no tenen cap informació del Pla d’Entorn i no fan cap 
activitat. En resum, no hi ha molta relació de les activitats que fan a 
l’assignatura i els Plans d’Entorn proposats des del Departament d’Educació. 

Nosaltres en això encara no hi hem participat però estem oberts  en 
qüestions d’aquestes. Tota escola ha d’estar oberta al seu entorn. Moltes 
de les instal·lacions de l’escola podrien ser compartides per altres 
institucions. 

Ens ha proposat l’Ajuntament, una enquesta per a conèixer les demandes 
d’activitats extraescolars per organitzar una diagnosi sobre quines 
necessitats tenen les famílies en relació a les activitats extraescolars 
cercant l’objectiu de coordinar i optimitzar els recursos educatius que té a 
ciutat (D4I4). 
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Finalment, els directors van opinar respecta a Iniciatives impulsades pels IES per 
donar desposta als requeriments del Departament d’Educació o relacionades 
amb les pautes de l’EpC. Van comentar que les activitats que fan tenen per 
objectiu promoure la participació dels estudiants. 

Algunes de les iniciatives es relacionen amb l’esport, talleres diversos activitats 
coordinades amb altres institucions com l’Ajuntament, associacions del pares, 
entre altres. 

6.2.4. Els alumnes  

Es manifesta en la informació donada pels alumnes la diversitat de concepcions 
de la formació per la ciutadania i la seva implementació en l’assignatura. La 
confusió generada pel concepte de ciutadania i les diferents accepcions del 
terme, que ha semblat comportar en tota la comunitat educativa diversitat 
d’opcions, es va manifestar en una adaptació en cada centre en funció de les 
necessitats organitzatives estructurals, de la situació curricular en cada centre i 
del departament al moment d’arribar el decret, en la manca de temps per 
implementar-la, i finalment en les necessitats dels alumnes o en la concepció del 
PEC. Aquests factors s’observen en les diferències de contingut en l’assignatura i 
la seva diversitat en les perspectives observades, sense que coincideixin tampoc 
els departaments que la cursen.  

Val a dir que les dades que es van recollir en el cas dels alumnes constaven de 
qüestionaris plantejats a tots els alumnes del 3er d’ESO i en grups de discussió 
on els alumnes mostraven diferents nivells de coneixements sobre els conceptes 
que abraça l’epc i des de també diferents nivells d’interès cap els temes des dels 
que se’ls abordava. Aquest fet és ben probable que tindria la seva incidència des 
de la forma d’implementar l’assignatura, les temàtiques que s’hi impartien i les 
metodologies que s’empraven. Des d’aquests punts de vista veurem la diferència 
alhora de valorar la importància de l’assignatura, o els conceptes que se 
n’extreuen sobre el fet ciutadà o sobre el que entenen de l’assignatura depenent 
de la línia que havien emprès en l’assignatura. Per aquest fet i com a forma de 
recordatori caldrà que tinguem una fitxa per tal de saber en què ha quedat 
l’assignatura en aquests centres i com s’ha implementat en la mateixa per tal de 
valorar les opinions i creences de l’alumnat:  

En la primera pregunta es destaquen els continguts que més es donen en els 
centres de la mostra però també es capta la concepció que escull  el centre 
alhora de plantejar l’assignatura. Per tant aprofitarem per extreure alguna 
reflexió de la varietat que es manifesta d’aquesta mostra. També es important 
denotar que la recollida de dades es va realitzar des dels mesos de gener i maig 
amb la qual cosa suposem que influeix alhora d’haver captat molt millor aquests 
conceptes i continguts fet que es nota en la recollida de dades, tant en la seva 
part escrita com en els grups de discussió. Destaca el primer centre ja que la 
seva metodologia amb contingut ambiental i tecnològic condiciona els resultats 
com anirem veient i en aquest cas suposa l’opció majoritària, a diferència dels 
altres centres que opten pel llibre de text o altres formats fet que provoca que 
es difereixi el tipus de respostes. El segon centre identifiquen el què fan a partir 
del respecte als demés i a les lleis i als drets bàsics mentre que els altres ho 
relacionen a activitats del llibre de text amb temàtica diversa. En el tercer centre 
contemplen l’assignatura amb debatre sobre temes socials que els preocupen i 
altres –en menys proporció – creuen que aprenen a ser millor ciutadans. En el 
I4 ho veuen com una assignatura on a través de la teoria i els vídeos poden 
parlar de drets i deures mentre aprenen a expressar les seves idees i a respectar 
les opinions dels demés. En aquest sentit les opinions dels grups de discussió es 
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recull aquest pensament notant-se que aquesta és una qüestió que es percep 
fortament: 

“en aquesta assignatura aprenem a expressar-nos i a formar el nostre 
pensament, podem pensar i perdre la por a equivocar-nos o de no estar 
segurs del què pensem”(alumne) I3 

Aquesta va ser la opinió generalitzada en una petita rodeta que es va realitzar 
en el grup de discussió del centre on més debats es realitzaven i activitats de rol 
playing. En aquest sentit sembla prioritzar-se per part de l’alumnat 
l’aprenentatge de les claus per realitzar-se en la vida en les quals la formació del 
pensament i la seva expressió en clau de riquesa d’idees els preocupa 
notòriament.  

Aquest fet de la necessitat de respectar les idees dels demés i de l’expressió de 
les pròpies és una de les qüestions que més requereixen dels professors i de 
l’escola tal com observem en el centre 4 en el qual s’identifica aquesta prioritat 
dels alumnes. 

“al fer un debat aprens a viure i a conviure, en canvi fent teoria i exàmens 
ho pots oblidar o t’ho has de mirar posteriorment, en canvi debatent aprens 
a escoltar altres pensaments i altres coses molt útils, penso”. AlI4 

De totes formes és en aquest centre on es capta la necessitat de conèixer els 
conflictes socials i els temes que més els  i d’aquí que prioritzin en els debats 
cap a aquests temàtiques. Els temes de política comporten més dificultat però hi 
ha cert interès en algun sector d’ells en relació al funcionament democràtic i 
constitucional, i també en relació al coneixement jurídic i de lleis. Però sembla 
que els conceptes que s’han interioritzat més són els del respecte als drets i 
deures, així com la necessitat d’escoltar i respectar als demés: 

“la política és un problema quan un pensa una cosa i un altre pensa l’altra. 
No necessitem cap guia que ens ensenyi (cap polític) però sí necessitem un 
diàleg net i hem d’aprendre que no hi hagi crispació. En quant a ciutadania 
crec que hem de parlar de les lleis també”. AlI3 

Una altra qüestió que vàrem abordar planteja les creences sobre l’assignatura ja 
que qüestiona quines serien els temes que es tractarien dins l’assignatura. En el 
I1 sembla haver-hi divisió total en continguts ambientals per una banda i el de 
saber conviure amb els altres per l’altre cosa que s’entén pel contingut que toca 
l’assignatura.  

En el I2 ja s’identifica de forma majoritària els drets i deures de la ciutadania de 
forma quasi general mentre que alguns pocs creuen que són les desigualtats 
socials i el què respecta a la democràcia els temes que pertoquen a l’assignatura 
i que, per tant, la valoren des d’una perspectiva més crítica de la societat. El 
respecte a les normes és l’opció preferida en el I3 que valoren la necessitat de 
basar-nos en aquest respecte, mentre que en una quarta part pensen que són 
els conflictes socials per millorar la convivència.  

En el I4 es reparteixen més equitativament aquestes dues opcions però destaca 
la preocupació de complir el fet de tenir drets i complir deures com una 
pràcticament unànime en tota la mostra, exceptuant els que parlen de 
ciutadania com a bon ciutadà o com a comportament cívic que tendeix a 
confondre’s en algun moment. Sembla doncs veure’s un cert compromís en els 
alumnes de la necessitat de respectar les normes socials i els drets dels 
ciutadans com a regular resposta extreta en tots els centres.   
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En quant a la qüestió de qui ha d’educar en ciutadania hi ha bastant de consens, 
majoritàriament, en quant a que és als pares i a l’escola qui els correspon 
d’educar en ciutadania. Hi ha en alguns casos una opinió que sembla una mica 
dirigida de forma externa, per la qual es creu que són els pares els qui s’haurien 
d’encarregar aquesta formació ciutadana, però és aquesta la opinió que es 
manifesta en creences com aquesta:  

“els pares ja ho fan d’educar o són els qui ho haurien de fer. L’escola s’ha 
d’encarregar d’ensenyar únicament.” 

Aquest tipus d’opinió sempre s’ha observat que sembra la opinió confrontada de 
forma que es nota que el tema és polèmic i troba opcions trobades: 

“però hi ha pares que saben donar pautes i altres no, depèn de moltes 
coses...” AlI3 

Hi ha doncs propensió a crear polèmica i a dividir sobre els qui creuen que són 
els pares els únics que han de formar en ciutadania, tot i que l’escola està vista 
també com una de les màximes precursores de la creació o la difusió de la 
ciutadania. Aquest fet es percep en una categoria que es repeteix en els 
qüestionaris que és el d’un personatge que sigui representatiu i que sigui una 
figura amb bons coneixements sobre el tema o que sigui una bona persona. Per 
tant, es percep que dependrien més de les creences personals però també de la 
posició o de la situació de cada alumne. En aquest sentit aquesta figura es 
repeteix en tots els centres representats en la mostra i en un d’ells – el súnion o  
I4 – trobem que és l’opció més votada amb un de cada 3. Passant a comparar 
dades que siguin rellevants veiem que en el centre 1 – que correspon al centre 
on s’han donat els continguts d’educació ambiental i tecnològica – els pares són 
l’opció més votada apareixent altres categories aquella persona model a la que 
al·ludeixo una mica més amunt, i també l’opció de que és tothom qui ha 
d’educar en la ciutadania o els amics també són representats.  

En el I2 es reparteix la mirada en més categories on escola i família està més 
representada però sense que sigui majoritària, formant-se entre categories com 
els pares i els pares i diferents agents educatius com amics, societat, 
ajuntament, en diferents combinacions. En aquest centre és on la dispersió és 
major evitant que hi hagi una opinió massa formada però tampoc contraposada. 

En el I3 sí que hi ha més acord però a diferència del passat es produeixen 
posicions enfrontades. Hi ha un sector majoritari que manifestava que és l’escola 
i els pares conjuntament, però altres es resisteixen a col·locar l’escola en la 
formació per la ciutadania, implicant a la societat, les lleis, les bones persones o 
els amics i els pares òbviament. Per això hem recollit la polèmica que va suscitar 
en el grup de discussió i que va enfrontar les dues opcions, sobre si l’escola ha 
de formar en ciutadania, fet que potser forma part més del debat que està 
present en els mitjans de comunicació. En aquest sentit cal assenyalar que hi ha 
alumnes que veuen els pares poc preparats per educar en ciutadania:  

“els pares ensenyen com ells són i si són mals ciutadans no poden 
ensenyar-ho (...) jo crec que és la gent del carrer la què ha d’ensenyar en 
la ciutadania”. (AlI2). 

En el I4 veiem que les opcions preferides són les que comentàvem abans sobre 
la persona amb experiència i bona pràctica i els qui creuen que és tothom a qui 
correspon incloent escola i família amb el govern, mentre que hi ha qui opta en 
tercer lloc la opció majoritària en els dos centres anteriors que és la família i 
l’escola. Només tres persones en aquest centre consideren que és la família 
conjuntament amb la societat les que s’han d’encarregar en educar en 
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ciutadania, i potser haurem de considerar que en aquest centre – d’extracció 
laica – té molta importància l’educació en valors formant part del seu ideari del 
centre la idea de respecte a les persones i la responsabilitat d’elles en uns drets i 
deures com a part d’un col·lectiu determinat. 

En quant a la forma d’aprendre els continguts de la ciutadania, hi ha una 
bipolaritat entre la concepció de la ciutadania que es basaria en continguts de 
civisme i el comportament i la conducta ciutadana – potser més professada i 
generalitzada en general – i els qui la veuen com un tema de responsabilitat, de 
compromís amb la societat. Aquest fet condiciona la resposta, ja que es 
diferencia en una concepció en quant a pautes i, per tant d’una formació per un 
comportament correcte i respectuós i/o simplement per la convivència, amb 
altres continguts més socials i/o polítics. Per tant és de considerar que la majoria 
de l’alumnat opta per l’aprenentatge de pautes de respecte amb l’entorn i als 
demés, i que es limitarien a les bones accions per tal d’adquirir ciutadania, tenint 
en compte els coneixements de drets i deures bàsicament. La majoria considera 
que són continguts assolibles però a partir de persones rellevants i sembla que 
hi ha la consciència d’aprendre-ho practicant i de les persones vàlides per fer-
ho, o sigui que qualsevol seria vàlid sempre que es respectin uns principis 
mínims. Sembla que es reconeix el fet de conviure i de la necessitat del respecte 
a qualsevol altre, i la importància a unes normes, encara que hi ha consciència 
de que forma part d’un concepte de voluntat de cadascú i que difícilment és 
educable sense aquesta consciència per aprendre:  

“...hi ha persones que no es deixen ajudar (...) sabem per algunes 
persones que sempre estan aïllades (parlen d’una noia xinesa) que no es 
pot educar fàcilment de poder arribar a poder fer l’ensenyament 
tranquil·lament”. (AlI3).  

“...crec que és una qüestió de voluntat que cadascú sap el que es fa i si un 
no vol doncs no ho farà. I si ets un gamberro ho faràs igualment. AlI4. 

Hi ha alguna al·lusió a corregir als demés que no troba massa suport en el grup 
de discussió encara que sí que es recull l’aspecte social que tenen algunes 
actituds cíviques i de respecte.   

Aquests continguts queden també palesos alhora de definir el què significa ser 
ciutadà i pràcticament hi ha una àmplia majoria que considera que es tracta de 
temes de conèixer drets i deures i exercir-los. En aquest sentit és pràcticament 
unànime el sentiment de respecte que s’ha de tenir pels demés i pel medi 
ambient, fet que arriba al punt que s’assenyala simplement l’aspecte de 
convivència entre persones el que et converteix en ciutadà. Hi ha moments que 
surten temes com la participació o el compromís, però és una minoria la que 
assenyala aquests aspectes. El resum de les definicions que hem recollit com a 
més representativa és: 

“és una persona que respecta les lleis i exerceix els seus drets complint les 
seves obligacions i que està integrat en la societat” AlI3. 

“...i respectant el que pensen els demés fent respectar les idees que pensi” 
AlI3. 

Però recollir definicions més crítiques és molt complicat: 

“és una persona que no perjudica la llibertat dels demés, o sigui que no 
interfereixi en ella sense el seu permís, o sigui sense perjudicar a l’altre”. 
AlI1. 
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En quant a les assignatures que hi veien més relació de forma majoritària solien 
ser ciències socials i crèdits variables relacionats amb temes socials, o les 
tutories. El tema de tutories estan presents en totes les mostres com un tema 
que sembla que esta considerat més territori per l’alumne per poder debatre els 
seus problemes i les seves inquietuds, que solen coincidir en alguns temes 
socials que solen plantejar en l’epc. Alguns alumnes tenen tendència a 
confondre aquesta qüestió i el debat que en sorgeix és que no calia aquesta 
assignatura, o que aquest era un territori propi de la tutoria, depenent d’alguns 
programes d’acció tutorial que compten en alguns centres (en la majoria). En la 
transversalitat del terme hi ha una percepció de l’alumnat d’haver-se tocat els 
temes ja prèviament, obviant l’enfocament amb què s’hagi tractat. En aquest 
sentit semblen tenir descuidada la perspectiva que els aporta l’assignatura en 
aquest cas, sense que tampoc hi hagi un consens del que realment els interessa. 
Hi ha un acord en les temàtiques que els repercuteixen directament, però potser 
són els que ja toquen en tutoria, o que estaven acostumats a tractar-los de 
forma grupal i sense avaluar-los.  

De la mateixa manera que el desacord de les assignatures transversals i les 
temàtiques tampoc mostren un consens en quant a les metodologies a utilitzar, 
encara que prefereixen els debats i a rebutjar la teoria i la classe magistral, sí 
que hi ha consens en assenyalar l’avaluació d’aquests continguts com un mer 
contrasentit ja que són més propis de la opinió personal. Una altra de les 
crítiques més habituals, i creiem que ha estat un dels factors per considerar-la 
com una “maria”, és la inconveniència de situar-la com una assignatura amb una 
hora setmanal o semestral, ja que es dilueixen els seus continguts i el seu 
possible aprenentatge: 

“el que no potser és que es plantegi la teoria d’ un tema un dia i es faci el 
debat al cap d’una setmana, això si no és festiu i es fa en dues setmanes. 
Crec que ens n’assabentaríem millor si féssim dues hores setmanals”. AlI4.  

6.2.5. Agents educatius externs als instituts d’educació 
secundària 

Per començar cal descriure la mostra que s’ha realitzat per tal de veure la relació 
dels plans d’entorn i les diferents formes d’acció comunitària amb la vida als 
centres i si aquest fet es podia vincular amb els conceptes de la formació per la 
ciutadania. Es va veure la necessitat de parlar amb els agents educatius que 
pertanyessin als ajuntaments participants en plans d’entorn o en diverses 
activitats relacionades amb la vida dels centre o que s’impliquessin en les 
diferents problemàtiques educatives. Per tant es va parlar amb dos tècnics de 
l’ajuntament (T1, T3) – un que formés part d’un comitè del pla d’entorn – i un 
altre que està implicat en les activitats dels centre tot i no formar part del pla 
d’entorn. Després es va recollir la opinió de dos educadores (T2, T4) amb 
diferents funcions dins el centre, una que portava a terme un crèdit variable de 
interculturalitat amb una rica experiència educativa a través d’aquest crèdit 
variable, i una professional de la integració social que s’encarrega de fer de 
mediadora entre les/els alumnes i les famílies i en incidir en els possibles 
conflictes en el centre, absentisme i atenció a la diversitat.  

Són molts els aspectes en els que els centres han d’incidir sobre les 
problemàtiques inherents a ells i a les persones que hi formen part de les seva 
realitat. Aquest fet provoca que siguin moltes necessitats que han d’afrontar 
d’una manera o una altra, i ens referim a la gran velocitat que van els canvis 
socials darrerament fet que genera la preocupació de tota la comunitat 
educativa. Per això cal veure si l’epc pot contribuir en una formació ciutadana 
per millorar la vivència dels conflictes existents en l’escola i la convivència 



 86

intercultural, ara per ara una de les clares prioritats de la realitat educativa. 
Aquesta és una de les qüestions que giren a l’entorn de les entrevistes que hem 
realitzat per tenir una mostra clara del què tenim, en base a les mateixes 
categories treballades abans amb els professionals de la docència, incidint en els 
que els són competència pròpia.  

Comencem doncs en la concepció de l’educació present en aquests altres 
membres de la comunitat destacant que la opinió d’un tècnic de l’ajuntament és 
el d’incloure l’educació formal en un projecte de ciutat:  

“hi ha un projecte de ciutat i de col·lectivitat d’on es generen activitats 
(crèdits variables) i es publica una guia educativa d’on els centres es 
serveixen de l’oferta (...) Cal reforçar l’educació en el sentit més comunitari 
i d’implicació del terme en els instituts sense afectar lo acadèmic sobretot 
amb els de batxillerat” (T1I1) 

Val a dir que aquest tècnic forma part d’un equip de joventut i és educador 
social i, des d’aquest rol propi de les activitats comunitàries, ofereixen aquestes 
activitats innovadores en l’institut (centre 1). Per ell cal buscar un projecte comú 
buscant espais i consensos en quant al concepte de ciutadà i en quant a un 
projecte de ciutat. En l’altre institut de la ciutat propera que sí compta amb pla 
d’entorn ens comenta un dels objectius clars a portar a terme i es refereix a la 
cohesió social de tota la comunitat. Però una altra vessant present en la vida 
dels instituts és la realitat que ens mostra la integradora social d’un centre amb 
problemàtiques socials variades a través d’una concepció de la formació 
ciutadana d’alguna forma diferent, així com l’educadora que porta el crèdit 
variable de interculturalitat i que valora el contingut en valors de forma clara per 
transferir-lo en la formació per la ciutadania:  

“els drets i deures i l’actitud positiva amb l’entorn, les institucions i 
comunitat i la bona relació i comunicació en aquest entorn” (...)  “és 
necessària en les actituds sobre la ciutadania sobretot quan no hi ha 
recursos i la societat no recolza massa”. (T4I3)  

“parlem d’aprendre a estimar-se i a estimar als demés i també aprendre 
sobre les eines que tenim com a mitjans tècnics que ens facilita la pròpia 
educació. Si cada humà aprèn per propi discerniment seriem més feliços 
sense massa problemes”. (...)  “Treballar pels DDHH no implica simplement 
un tema de ciutadania sinó que per mi és un tema de compromís, ja que 
considero que no hauríem de parlar de regles sinó parlaríem d’hàbits. En 
canvi si parlem de compromís parlem de fer les coses per principis”. (T2I1) 

El que és curiós d’observar és el desconeixement de la tècnic del pla d’entorn en 
temes que concerneixen en la formació per la ciutadania. Al preguntar-li sobre la 
qüestió no respon directament sense donar cap mena de concreció: 

“El pla educatiu d’entorn està continuant en treball en xarxa que ja s’estava 
fent des de les diferents regidories i el PEE està en un projecte de 
continuïtat. Aprofitem el treball en xarxa”. (T3I2) 

Però és innegable que hi ha experiències engegades amb molta implicació per 
totes les parts en les que sembla haver la necessitat de crear un feedback que 
potser farà que continuï quedant molta feina pendent per tal d’implementar-ho, 
concretament implicant els temes de l’epc ja que queda clar que parteix dels 
mateixos interessos:  

“hi ha necessitat de crear un feedback on crear espais comuns entre els 
centres i els ajuntaments per treballar certs continguts” (...) ”amb l’epc i 
les tutories tenim dificultats per ocupar l’espai pels tallers que precisament 
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estan relacionats amb l’epc”. (T1I1) 

Per tant cal veure la relació directa que tenen els ajuntaments amb l’epc i amb 
certs continguts de l’assignatura que fan pensar en què en els idearis de centre i 
en els currículums oficials s’haurien de contemplar les possibilitats dels plans 
d’entorn i el seu potencial, no tan sòls econòmic i de recursos, sinó de dur als 
centres una idea de cohesió ciutadana molt interessants pel futur, vistes les 
mancances en la participació de la comunitat educativa:  

“Els objectius del nostre projecte seria l’emancipació dels joves en oci, 
participació, treball, vivenda i implicació en la ciutat i després cal donar 
més informació de la ciutat”. (...) “realitzem crèdits variables relacionats 
amb civisme i per la comunitat educativa elaborem un PEC on es participa 
en la idea d’educació i on convidem a tots els agents”. (T1I1) 

Com també reconeixen alguns docents, que formen part d’aquests plans 
educatius, sense que rebin la difusió que necessitarien per tal d’assolir els seus 
objectius. Aquesta educadora – de formació psicòloga – forma part del pla 
d’entorn de l’ajuntament de Gavà i en canvi en l’IES no en tenen coneixement: 

“Són experiències que fan falta i seguir amb projectes com aquest i en 
plans d’entorn que li van semblar perfectes a la directora del pla d’entorn. 
Això ja està penjat en la web del pla de l’entorn. Ara cal que el professor 
s’adoni perquè no ho coneixen encara. Cal difusió i fer-ho arribar” (T2I1) 

Però hi ha temàtiques clau en les que estem d’acord en els que cal incidir i que 
no és massa complicat de detectar. Els ajuntaments semblen tenir-ho molt clar 
així com l’escola en els quals hi ha coincidència en mostrar les carències en les 
que tots estem interessats en fer la tasca que encomana l’epc.: 

“Hi ha crisi participativa està arreu i en la joventut sempre solen ser els 
mateixos els pocs que participen i necessitem els instituts i la participació 
des d’ells (projecte de corresponsals per fomentar la col·laboració i la 
implicació en la ciutat)”. (T1I1) 

Estan clares les prioritats i les urgències educatives que han d’emprendre els 
centres, però no cal carregar totes les tintes de la responsabilitat sobre ells, sinó 
que cal la implicació de totes les administracions i també de tot l’àmbit 
comunitari que és el que pot implicar a la resta de la societat i això es coneix 
prou bé des dels ajuntaments i també en els centres, segons hem recollit aquí: 

“cal detectar les necessitats educatives en el centre i des del lleure i les 
activitats ens ho proposem i continuem fent acompanyament als centres 
per tal d’explorar en la realitat educativa dels centres i de la ciutat”(...) 
“proposar un pla per tal d’optimitzar una escolarització equilibrada i general 
i millorar el coneixement dels nouvinguts i les seves necessitats” (T3I2) 

“falta més comunicació amb els serveis socials probablement ja que aquí la 
xarxa social no existeix ni els recursos per lluitar contra  l’absentisme” 
(T3I3)  

“cal fer taules rodones entre tots els agents socials i fer-nos conscients de 
què s’està fent i buscant punts d’unió. Cal treballar en xarxa”.(T4I3) 

Per tal de registrar les experiències que s’estan fent en els centres de la mostra 
veurem que la dependència d’un pla d’entorn tampoc condiciona la qualitat 
d’ells, sinó que és una qüestió de voluntats compartides i de cohesionar un 
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projecte en comú amb objectius similars i que trobin el suport mutu en un 
projecte comunitari de col·laboració entre tots els agents participants. 

“Treballem en un grup de 17 alumnes del Bruguers en formació directa en 
salut per tal que l’ofereixin després a la resta d’alumnes en sexualitat etc.” 
(...) “implicar també en un projecte comú i es sentin protagonistes” (...) 
“manca implicació dels organismes per difondre la necessitat de pertinença 
i participació ja que partim d’una certa anestèsia general en la comunitat 
que està acomodada perquè no hi veu la necessitat. A partir d’això cal 
repensar des d’aquesta situació”. (...) “els corresponsals (projecte de 
formació on elaboren projectes d’implicació en formació com la participació, 
representació en consells etc.) ens serveix per tal que circuli la informació” 
(T1I1) 

Cal recordar que aquest és un centre que no compta pla d’entorn i realitza 
aquest projecte d’educació per la sexualitat o el projecte de corresponsals, i 
porten a terme un projecte amb un feedback permanent entre els agents 
participants que els permet detectar les necessitats i compartir els interessos 
més immediats.  

En el mateix centre és molt rellevant l’experiència de la professora que cursa 
interculturalitat en opinar sobre els plans d’entorn i en el que en la seva forma 
de veure’ls els veu certament allunyats de la comunitat i també del professorat 
fet que obliga a uns certs esforços per difondre’l – en primera instància – i 
després implementar-los amb els suports necessaris.  

“Són experiències que fan falta (sobre l’epc amb tècniques d’educació 
emocional) i seguir amb projectes com aquest i en plans d’entorn que li van 
semblar perfectes a la directora del pla d’entorn”, (...) “Ara cal que el 
professor s’adoni perquè no ho coneixen encara. Cal difusió i fer-ho 
arribar”. (T2I1) 

En l’I2 la visió que ens va facilitar la tècnic del pla d’entorn va ser molt global de 
les principals línies a seguir però sense que es concretés en diverses activitats o 
amb la cohesió observada en el cúmul d’activitats que es van recollir en 
l’anterior centre. Sembla que la implementació del pla d’entorn sembla de més 
complexitat i que es dispersa amb el seu sistema de comissions i subcomissions 
(veure annex):  

“treballem sobretot la cohesió social, la participació en un projecte de 
ciutat i la interculturalitat” (T3I2) 

“comptem una subcomissió d’escolarització i acollida que regula el pla de 
treball i seguiment per tal de seguir uns objectius” (T3I2) 

“les activitats lúdiques i esportives són les que més es fan en 
extraescolars” (T3I2) 

“en el pla LIC compta amb l’equitat, la convivència intercultural i ha 
d’incentivar l l’ús de la llengua catalana”. (T3I2) 

L’experiència de la integradora social en un àmbit totalment diferent es reflecteix 
en altres necessitats sense que es puguin veure correspostes per pràcticament 
cap mena de iniciativa per part d’un pla d’entorn que no arriba, ni per part de 
les associacions pràcticament inexistents.  

“falta més comunicació amb els serveis socials probablement ja que aquí la 
xarxa social no existeix ni els recursos per lluita l’absentisme”. (...) “ caldria 
treballar conjuntament entre tots i intentar ajudar a lluitar contra el fracàs 
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escolar que ja es fa però amb més força cal crear experiències per tal que 
els alumnes surtin del barri perquè sembla que no vulguin sortir” (T4I3) 

“tenim aules d’acollida i aules obertes amb professors més especialitzats 
per integrar alumnes amb dificultats per adaptar l’atenció amb dinamisme i 
altres recursos didàctics”. (...) “molts nois demanen aquests recursos 
perquè són conscients de les seves dificultats”.(...) “tenim un perfil 
d’alumnes de UEC però sóc més partidària dels PTT o escoles –taller”.  
(T4I3) 

Així que les prioritats en uns llocs i en uns altres, davant la complexitat existent 
en les diferents poblacions dels centres educatius, provoca una dispersió en les 
necessitats més prioritàries dels alumnes, despertant un reclam de recursos que 
no troben massa resposta en les administracions, sense que la implantació dels 
plans d’entorn hagin encara assolit massa objectius en aquest sentit. La 
urgència de certs recursos no obstant, no ens ha de fer oblidar l’emergència en 
la que coincideixen els diferents centres en assenyalar un problema que provoca 
altres incidències en els centres educatius que semblen estar relacionats amb 
una manca de compromís amb els pares i les AMPA.  

“No es veu massa col·laboració ni confiança en els pares. No estan massa 
en exercici de drets de pares o donar educació en els pares i es 
desentenen. Es van fer uns tallers per pares i hem vist que els pares es 
senten desbordats i no saben com guiar-se i, no obstant, són pocs els que 
es preocupen. Dona la impressió de que els pares ja han entregat la 
responsabilitat a la societat d’educar-los”. T2I1 

“parlo amb els pares perquè sàpiguen que l’escola és obligatòria i intento 
saber què passa i acostar-me a la família, però els pares justifiquen els fills 
o sigui que és difícil saber què passa”.(...) “en aquest entorn no és una 
prioritat l’educació i cal provocar més implicació en els pares i que ens 
identifiquin com una ajuda i cal millorar aquesta comunicació”.(...) “amb 
l’AMPA hi ha contacte però no és molt intens” T4I3 

Aparentment  doncs és molta la feina que s’acumula en els centres de 
secundària on les prioritats a vegades no serien correspostes en les línies 
educatives que comporta el què l’Administració ha resolt a través dels plans 
d’entorn i l’epc, que en aquest cas s’ha recollit que sí es podria adaptar a 
cadascun dels entorns sempre que es tingui un consens en les concepcions que 
hauria de dur implícites.  

 

6.2.6 Altres agents aducatius 

Els grups de discussió de professorat es van realitzar amb la intenció de reunir 
totes les persones que varen participar en les entrevistes i amb la finalitat de 
contrastar el sentir i les creences sobre les concepcions a través de les que 
qüestionàvem la formació per la ciutadania i el seu disseny com a assignatura. 
Els temes que sorgien s’intentaven reconduir sempre cap als temes contemplats 
en els objectius de recerca però en ocasions derivaven en polèmiques més o 
menys productives en temes poc relacionats sobre l’EpC, encara que sí de forma 
tangencial, fet que ens ha permès donar-nos una composició de lloc sobre la 
situació que es viu en la secundària, on hi ha molts factors que originen 
posicions trobades. Val a dir que no tots els grups de discussió van tenir la 
mateixa rebuda i el mateix suport i que finalment que es va eliminar del pla 
previst, ja que l’assistència va ser minoritària i que en tot cas, no el varem 
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considerar com a grup de discussió. Per tant extraiem d’aquí les dades dels tres 
grups que es van realitzar de forma complerta. 

Un exemple d’això que estem dient sobre les posicions que creen conflictes és el 
que succeí en el grup 1 en el que es va entrar en una mena de discussió entre 
professors que estaven d’acord en què caldria un professorat més ben format i 
de la necessitat de formació per impartir aquesta assignatura i els continguts en 
l’educació ciutadana o en la formació de certs valors i actituds.  

 

PR: i el fet que hagi sorgit l’assignatura ha creat debat entre el 
professorat? 

P2I1:  no, per això creiem que cal una formació. Sense una formació 
específica no es pot ensenyar a ser bon ciutadà. Crec que s’ha de canviar la 
forma d’ensenyar, no tot és contingut. 

T2I1: estem parlant del context que és molt important. Quan parlem de 
comportament tractem d’un compromís educatiu pel civisme dels ciutadans. 

P2I1: hi ha professors que només pensen amb valors i en revolució però cal 
parar i resoldre el què passa. I per això necessitem un canvi en tot. 
L’educació per la ciutadania no t’ho resoldrà però cal fer una recerca 
d’eines.  

P1I1: passa molt sovint que hi ha petites coses que no es resolen i la 
classe magistral no permet resoldre-les.  

P2I1: amb els de 4t jo ja no he de cridar ni resoldre jo. Elles han adquirit 
les eines i amb el treball de la responsabilitat que hem realitzat prèviament 
notes els resultats. 

 

PR: i ara si us diguessin de fer aquesta formació de cara a l’any que 
ve de forma obligatòria què diríeu? 

P2I1: no ho sabem. 

P1I1: una part estaria d’ungles 

 

PR: però si ens hem d’implicar hauríem de fer entre tots. 

P2I1: clar però no es pot obligar a tots.  

P1I1: però la gent s’adona que necessitem més eines i que cal superar les 
classes magistrals.  

P2I1. Clar ha de canviar tot i la implicació i el compromís és clau.  

P2I1: a nivell de tutoria és un dels primers àmbits a canviar.  

CP1I1: Estem amb lo de sempre, però quan ho faig això... tu saps com 
estem al setembre? 

P2I1: doncs fem-ho a l’octubre, fem-ho al novembre. La gent que vulgui 
realment fer-ho, ho faria. És el que dèiem abans, hi ha gent que vol ser 
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més efectiva i que en aquest centre seria un èxit. Penso que implicar-se en 
aquest centre veig com a mínim un 50% de persones. Jo ja veig que és 
difícil però si ho dinamitzéssim no ho veig tan complicat. Costaria una mica, 
gent responsable i grups com els dels dimecres i algun dissabte. 

P1I1: però a nivell de recursos es podria treure de la ciutat. Però això, 
aquesta formació, s’hauria de fer amb implicacions, perquè no és fer 
formació perquè sí. 

CP1I1: el que passa que com ho avaluem, com caldria fer-ho és el que s’ha 
de veure. Hi ha molts d’indicadors. 

T2I1: compartint espais comuns es veuria aquesta qüestió.  

P1I1: també hi ha la qüestió de que es proposen moltes activitats comunes 
amb l’administració i protocols que nosaltres controlem però que la resta de 
professors no els coneixen.  

T1I1: al entrar parlàvem de la necessitat de reunir-nos per explicar els 
projectes de l’ajuntament crec que tractàvem de temes molt relacionats 
amb l’assignatura de l’EpC. La falta de coneixement és doncs un problema.  

CP1I1: jo us puc donar la meva opinió com a C.P. quan cada mes passo el 
full del calendari de reunions, tothom es queixa: quantes reunions i 
coses!!! Oh, haig de venir tots els dimecres, o sigui que ara sento que 
podríem fer moltes coses però d’alguna manera la cultura de professorat 
que el meu horari és tal i després s’ha acabat i això ha de canviar. I això 
no es pot dir molt alt però potser convindria dir que el meu horari és de 9 a 
17 hores i poder fer totes aquestes coses. Aquí tothom fa el seu horari i 
tothom després marxa.  

T1I1: i això és falta de implicació i de compromís?? 

CP1I1: això es falta de cultura històrica i ja ve de lluny. Això tota la vida ha 
estat així i ha estat còmode.  

 

PR: per canviar-ho cal un canvi de incentius, no? 

CP1I1: aquí ja tenim un comitè directiu amb 10 persones, 5 de l’equip 
directiu i 5 que vulguin fer coses que tenen unes hores per complir la 
jornada de 30 a 35 hores i jo tinc 40 hores de permanència i la resta només 
té 24 hores i això té un incentiu.  

P1I1: clar això ha de tenir un reconeixement i l’administració ja està per 
reconèixer o un mig any sabàtic, o demanar una llicència o hi ha gent que 
vol diners. O també fer una investigació, actualització d’idiomes o que hi 
hagi una política o una oferta que incentivés aquests beneficis. 

CP1I1: hi ha d’haver canvis perquè sinó tot continuarà igual. Al juliol ens 
hauríem de quedar fins al dia 15. En la secundària es té aquest concepte, 
no es cobra molt però disposes d’altres avantatges. No tothom però que 
consti que no parlo de persones concretes.       

P1I1: t’entenc però sàpigues que hi hauria persones que estarien 
disposades a fer canvis. 
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Aquesta és una conversa que recollim de forma complerta pel seu evident 
interès que reflecteix la situació entre una part motivada de professors – per una 
part – i una sèrie de directius més realistes o escèptics que ens deparen un 
panorama totalment diferent que evidentment xoquen en posicions que 
relativitzen els impactes formatius que es poden donar i condicionen en la 
diversitat de dificultats que trobem en els instituts de secundària referents 
precisament a la formació en valors i en una concepció d’una assignatura encara 
poc consensuada.  

Hi havia una coincidència – per altra banda - ben marcada en les entrevistes als 
diferents agents i que es repetia incessantment al llarg dels grups de discussió 
segons la qual els professors veien insuficient l’assignatura plantejada de la 
forma en què s’ha implementat a partir d’una sola hora setmanal. Aquesta dada 
se repetia i coincidia amb independència de l’agent que es tractés i es 
relacionava a un estatus d’assignatura poc rellevant, fet que també sobresortia 
en els grups de discussió d’alumnes. Comencem assenyalant aquesta necessitat 
de transversalitat per la profunditat i importància dels objectius que recull el 
terme.  

D2I2: és una assignatura que és nova i potser que hi trobem un espai 
interessant aquí, però el que hem vist és que ha quedat un espai molt 
reduït en l’aula. Ja us vaig dir que estic en contra de les assignatures d’una 
hora. I després hi ha coses que es poden fer coses fora de l’aula i al marge 
d’això sembla una assignatura que per a ells és més metodològicament una 
més. 

 CP2I2.: per això comentava que no és suficient l’assignatura sinó es fa des 
de tots els àmbits.  

T3I2: des d’un format com aquest em sembla bé i és necessari, no hi ha 
dubte.                           Però si és tan sols com una tasca des d’una sola 
assignatura doncs no.  

P4I2: si són aspectes que s’han de treballar en l’aula de forma 
interdisciplinar però en tot i de transmetre valors. Les famílies també són 
les que han d’orientar, però ara ens ho transformen en un temari sobre 
convivència, etc. Però al transformar-ho en assignatura que té una nota i 
treballar aquests aspectes sobre els temes de la comunitat i amics ho fa 
difícil.  

CP1I2: jo el que crec és que l’assignatura és una gran oportunitat que 
tenim en el sentit de difondre en els alumnes els drets en general dels que 
disposem i donar més informació per tal de que es sentin partícips de la 
seva comunitat, i després fer tota la tasca per estructurar-los. Estem 
demanant que s’impliquin. 

 

D’aquesta coincidència de opinions entenem que hi ha concepcions semblants 
de la formació per la ciutadania i de les necessitats d’aprenentatge que 
percebien els diferents agents:  

 

D2I2: Si tinguéssim un currículum amb unes matèries més obertes potser 
no caldria, per exemple la coeducació l’hem de fer com la ciutadania. I 
l’hem de fer perquè no som capaços de mostrar més enllà de la lògica de la 
matèria. I a vegades no transcendim a la matèria i parlem de coses molt 
diverses. Perquè cada professor parla de la importància de la seva 
assignatura? No som capaços d’integrar-les perquè les treballem de forma 
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totalment segregada.  

 

P3I2:  és que els alumnes sempre es queixen de que en la matèria ja ho 
han donat en socials, i en història i jo els dic que clar, és obvi. Això és una 
assignatura que has d’aprofitar tot el que ve donat. Però clar és un primer 
any i si se la considera una matèria amb poca entitat i a sobre dilueixes 
més el seu marc teòric et quedes amb res. Ciutadania potser ho pots 
arreglar amb visites a l’ajuntament per donar temes de democràcia però cal 
centrar-la en cadascun dels departaments.  

 

 CP2I2: caldria superar aquest model de que cadascú fa la seva pròpia 
matèria i podríem millorar les coses. 

 D2I2: i treballaríem més la física, i les mates, perquè les estaríem veient 
d’altre forma.  

 P2I2: jo crec que ens encaminem per força a aquesta nova concepció de 
l’aprenentatge. L’experiència que estem veient aquest any és que hem 
d’aprofitar els recursos que tenim per tal de donar aquestes temàtiques que 
ens hem marcat.  

 

Es fomenten diferents formes d’aprenentatge pels valors que signifiquen 
diversitats d’experiències que es reconeixen importants però aquí és on notem 
que la manca de quorum o consens i del més bàsic diàleg dóna a entendre que 
caldran anys d’elaboració per afrontar aquestes temàtiques provocant la cohesió 
social que pretenen:   

 

T2I1: jo crec que falta de compartir experiències per veure què estem fent 
antre diferents assignatures. Això s’ha de compartir i augmentar el 
coneixement. Crec que tothom està tancat. Ara per exemple no sé què faré 
l’any que ve, encara. A mi m’agradaria continuar però depèn de la política. 
Crec que faig molt bona feina pels valors humans.  

CP1I1; estem enganyant de totes formes als nens i nenes, perquè la 
realitat del món és una altra. La competitivitat està allà fora, no? Això ho 
sap tothom i fem un pacte i seguim-lo. Hem d’educar per entrar en la 
societat i intervenir perquè d’aquí uns anys sigui diferent. 

PR. Però es pot veure com una assignatura que ens han donat per 
canviar precisament això? 

CP1I1: això és “buenismo”. Amb una hora no és pot fer i després hem 
d’enfrontar el què diu un pare quan veu la TV. En aquesta hora no se li 
podria donar més utilitat a les altre 18. 

PR: però es podria buscar un consens o una base ideològica per tal 
de com encarem aquesta assignatura, no? 

CP1I1: però si no es posen d’acord ni els partits polítics!! 

PR: en quins valors eduquem entre pares i escola, per exemple, i la 
comunitat que està entre mig – en aquest cas l’ajuntament de gavà 
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– no es podria buscar un consens? 

CP1I1: jo crec que ni amb els pares es podria buscar un acord, perquè a 
veure els partits qui són? Som tots no? Tots votem, no? Es pot permetre 
que es faci objecció contra una assignatura? On s’ha vist això? 

 

PR: però al marge de la política es podria buscar consensos en 
matèria educativa entre la comunitat – representada en 
l’ajuntament en aquest cas – i els centres de referència, amb les 
famílies. 

PR: una cosa és a nivell general, a nivell social i una altra és a 
nivell polític.  

CP1I1: però penseu que en aquesta hora de classe es pot fer alguna cosa? 
Jo crec que no es pot. És picar pedra.  

T1I1: sí és veritat és picar pedra però es va fent. Jo vaig estar tres anys en 
una UEC de les que ningú volia i els resultats no els veus, però 
posteriorment vas veient que estàs educant en la mesura en què es pot. 
L’EpC és una assignatura que pot educar a participar, a ser més persones 
per poder canviar la societat i com a escola de pares es pot aconseguir 
alguna cosa.  

 
Seguint el tema de la concepció sobre la ciutadania i més en relació a la 
polèmica suscitada per l’assignatura en sí, hi ha sentiments contraposats en la 
comunitat educativa però que s’arriba a considerar les seves contradiccions que 
no assoleixen anular la importància de la formació en ciutadania sobretot per la 
formació de persones que sol ser la condició més comentada de l’assignatura: 

 

D2I2: però jo em pregunto, llavors la qüestió és com és possible que hi 
hagi un cert rebuig cap a l’assignatura des de la professió?  Perquè jo crec 
que va a la clau de l’assumpte. Va a l’assumpció dels drets i deures dels 
ciutadans i per tant va a l’essència en la creació d’un cert esperit crític. Des 
de les matèries tradicionals no cal rebre les atribucions dels drets i deures i 
per saber construir ja es construeix coneixement. Però no protesten de les 
altres matèries.  

P2I2: jo crec que protesten pel que veig és pel rotllo de la família que jo no 
els he d’explicar res per que ja és sobradament sabut. I després l’altre 
tema és el sexe però que no crec que sigui el tema o motiu. Apart tenim les 
famílies monoparentals de les que ells en tenen molt més coneixement que 
jo.  

 

PR: i també la qüestió del pretès adoctrinament polític i la càrrega 
crítica que porta l’assignatura implícit.  

CP2I2: depèn de com ho utilitzis. 

P3I2: clar perquè quan em demanen de fer un debat els dic que sí però 
primer cal comentar en profunditat d’un tema. Quan parlem dels DDHH, 
dels nens, de la dona, etc. donem punts de vista. Però qui et diu que el que 
està donant religió està adoctrinant? Jo no adoctrino, però a vegades em 
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donen impulsos de fer-ho i jo penso que són ells els que adoctrinen amb la 
protesta amb els episodis de la història que hi ha hagut, i sempre són els 
que estan en una posició de “culpables de”. Cadascun de nosaltres hem 
estudiat en sistemes que sí que adoctrinaven però ara? S’ha de ser crític en 
realitat però se n’ha de ser amb la tele que es veu i en tot. S’ha de ser 
crític amb el què acabes de fer. Ahir el taller era sobre els estereotips. 

D2I2: hi ha un magma en el que no s’estan creant les condicions 
necessàries però si ara hem acordat que necessitem un especialista per 
arreglar aquests problemes trobem una gran contradicció. En definitiva per 
fer un ciutadà crític s’hauria de fer des de tots els àmbits i en canvi ja no 
faria falta l’epc. Si que hem de ser conscients de fer-los veure que tot el 
què treballem convergeix en una sola cosa que és la construcció de la 
persona.  

I quan en aquest mateix grup es va plantejar la necessitat d’educar en 
ciutadania va sortir el tema de la falta d’espais comuns amb la família de 
manera que s’identifica aquesta qüestió com un aspecte clau en les mancances 
que s’observen en els alumnes i en la seva socialització que és la preocupació 
absolutament primordial en la que coincideixen tots els agents educatius.  

CP2I2. En les reunions de pares és habitual que es parli de la manca 
d’espai per poder trobar recursos per poder fer el treball. Es fan propostes 
però recursos per evitar enfrontaments.  

PR: però perquè abans hi havien més recursos que ara? 

CP2I2: hi havia més temps i l’espai on hi més preparació és el diàleg per tal 
de que t’expliquin i sàpigues però en la pràctica no hi ha espai.  

P2I2: és que l’atenció la dirigeixen a altres llocs com l’ordinador i a altres 
factors que destorben la relació que hi hauria.  

 D2I2: no oblidem que ara cotitzem tots a la seguretat social i ara no 
coincidim mai en els espais. No teníem res i a l’escola no anàvem i havia un 
aprenentatge vicari amb la qual cosa els fets s’igualaven. Això per una 
banda i després hi havia una separació de classes però ara amb la 
universalització de l’educació ara es nota l’ocupació horària de la feina en 
aquest país que és aberrant. El temps que tenim és mínim i perquè ens 
trobem de tant en tant.  

T3I2: No es pot a menys que facis equilibris i si un cas les famílies porten 
els nens aquí i allà i d’aquesta manera acabis a les 9 de la nit.  

D2I2: l’externalització de la socialització.  

CP2I2: estem intentant que des del pla d’entorn es faci quelcom per això, 
com a extraescolar per cobrir el temps que haurien de cobrir els pares. 

D2I2: però no tots ho faran des del centre. Els espais informals de la ciutat 
hi ha d’entrar dins els espais del pla d’entorn. (“poc a poc” diu la tècnica de 
l’ajuntament de forma tímida). No és una crítica al pla d’entorn. S’ha de 
mirar no passa res.  

T3I2: totes les activitats que es fan als casals de joves s’estan considerant 
de nou des de l’ajuntament. Quan es plantegen pels instituts es plantegen 
com a espais de socialització.  

Per acabar apareixen les aportacions que fan els actors que participaren en 
aquests grups sobre l’actuació dels agents presents en la comunitat dels quals 
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hem de destacar el paper que hi juga l’ajuntament – sigui des dels plans 
d’entorn (només present oficialment en l’I2) o des de les propostes que hi 
suggereixen – encara que sigui només com a participant en la comunitat 
educativa, per la seva capacitat de detectar necessitats – tant és que siguin 
educatives o que fomentin la participació ciutadana, en les que estan clares la 
coincidència d’interessos que cal aprofitar en favor de la formació de persones 
implicades en el seu entorn. Està clara la multitud de problemàtiques inserides 
en els centres de secundària i la necessitat de suport d’altres organismes i que 
pot proporcionar també els plans d’entorn o l’ajuntament corresponent. Recollim 
doncs aquestes aportacions, així com les que s’inclouen en les activitats que 
ofereixen aquests plans d’entorn o iniciatives dels ajuntaments com a iniciatives 
clarament relacionades amb l’EpC i que caldria redissenyar conjuntament amb 
els centres educatius consensuant objectius compartits i que comportessin 
l’aprenentatge dels valors de la ciutadania.  

P3I2:  a mi em sembla bé que les coses que deleguen els pares les agafi el 
pla d’entorn. I també en les coses que no expliquen els pares, perquè és 
inaudit que no sàpiguen els pares quins horaris que fan els fills. Jo ja sé 
que no puc dir als pares que s’han d’organizar d’una altra forma. Però el 
professor hauria de poder, perquè si arriba un moment que ens hem 
d’organitzar l’escola, l’ajuntament perquè els pares no estan, no senyors.  

T3I2: però és un problema social.  

D2I2: i econòmic que és més complicat de resoldre. Uns alumnes 
demanaven l’altre dia compactar els horaris i els vaig haver de negar però 
dient-los que el professorat estaria d’acord tots amb ells, però és un 
problema que els pares pressionarien. Perquè per entendre millor aquest 
problema, no feu un treball sobre els horaris dels vostres pares? Així 
veuran com és el món laboral. 

 (...) 

CP2I2: els adolescents també busquen un espai per trobar-se en els espais 
informals però sobretot gaudir. 

D2I2: des de tot arreu i des de l’escola s’ha de fer coses i l’ajuntament ha 
de fer coses.  

P2I2: aquestes coses que es poden delegar.  

D2I2. Perquè l’església evangèlica també té èxit? Perquè ofereix un marc 
de seguretat i proper.  

T3I2: els plans educatius d’entorn crec que són plans emergents per lligar 
l’escola a aquest entorn i les coses es dirigeixen per aquí.  

D2I2: però tenen un gran problema. Que neixen amb un temps de 
caducitat. Tenen 4 anys de vida. El temps de vida serà de 4 anys i 
l’autonomia d’un ésser humà no es pot concebre en 4 anys. Que t’ho 
puguin avaluar, i ja posarem els diners i després ja està la inèrcia posada 
ja es farà. Això és fer volar coloms.  

T3I2: però és una qüestió de diners amb els que faran alguna cosa, és un 
pla i els diners d’una forma o una altra estaran al cap dels 4 anys. Des de 
l’ajuntament ja estaran posats. 

(...) 
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CP2I2: és que hi ha infinitat de casos que necessiten més seguiment i no es 
fa. Almenys un cert seguiment per aquests nois que tampoc són adults però 
que es tornen molt vulnerables i que es poden perdre definitivament. S’ho 
fan com poden però per educar-los en l’oci només tenen una alternativa 
que és enviar-los en recursos externs.  

D2I2: el pla d’entorn no el critico però sí que dic que és positiu en el sentit 
de buscar fórmules però sí que el critico en el sentit que cada 4 anys s’hagi 
de buscar una cosa nova que no té sentit. Ens costa molt d’entendre certes 
coses.  

P4I2. és important que es faci aquesta valoració cada 4 anys però no crec 
que                  això signifiqui una crítica però sí que cal introduir els 
canvis necessaris en aquests intervals.  

T3I2: això és un tema que sempre serà objecte de reflexió. I el problema 
és que tothom ha de tenir els mateixos objectius. Si no hi estem aquí 
estarà el problema. 

P4I2: la valoració que s’ha de fer és si hi ha veritablement manca de 
recursos.   Això és el que fa falta.   

CP2I2: l’ajuntament és el que ha de manejar la informació, en definitiva és 
qui    disposa de la informació de la necessitat.  

(...) 

P2I1: caldria potser la figura d’un nexe, algú de referència difonent el que 
es fa.  

P1I1: sabem el que s’està fent però la resta de professors no ho saben. 

T1I1: A l’administració li costa molt de reunir-nos a tots, no es pot fer les 
vegades que cal però s’està intentant 

P1I1. Falta una tasca de coordinació per la gent però no es relacionen els 
temes. 

P2I1: caldria la formació per donar aquests temes de ciutadania. Falta 
implicació per part del professorat en aquests temes de centre. Apart del 
coordinador pedagògic que es el que dona la cara, falta explicar a l’alumne 
en tots els casos què és el que ens ocupa. 

T1I1: en el IES Calamot es plantejava aquest tema de la implicació i que 
caldria un espai per parlar de totes aquestes iniciatives, a partir de la 
voluntat dels professors per poder explicar totes les àrees comunitàries. 
Sembla que amb l’EpC pot estar passant això que necessitem explicar millor 
el que és. 

T1I1: també depèn de la formació del professorat. També crec que aquest 
tema té molta incidència. 

CP3I3: ens van començar a parlar l’altre dia d’un pla de barri que es vol 
instaurar ara i que ve a ser un pla d’entorn petit. Sembla que seran coses 
que es puguin fer des de l’ajuntament i propostes que es puguin fer des 
d’aquí. Sembla que entraran en converses amb el director perquè també 
sustenti el pla de suport que és el que es portava conjuntament amb els 
tres centres de l’entorn que a través d’unes dotacions n’has de treure uns 
resultats, no només a nivell acadèmic.  
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T4I3: seria per extreure millores en els resultats per exemple amb 
l’absentisme o en prevenció, o resolució conflicte.  

 

Elvira: també subvencions per les extrascolars? 

 

CP3I3: sí ara amb aquests plans de millora sembla que hi ha molts d’ajuts 
econòmics que ens permetran la millora, per exemple l’atenció a la família 
que abans costava de contemplar. La col·laboració en famílies, la integració 
social i els resultats acadèmics són els punts febles que tenim i cal 
afrontar-los tal com ens vam comprometre. Ara estem en la fase d’anàlisi 
perquè aquest és el primer any que es fa i encara no teníem molt definits 
els objectius. Hem de veure si això ha suposat canvis i ara estem estudiant 
els tests de satisfacció en la relació professorat – famílies. Estem just en la 
fase de recollida de resultats però s’ha detectat ja que tot i els esforços 
realitzats en algunes activitats extraescolars no hem tingut la resposta que 
esperàvem trobar. També els departaments han tingut dotacions i pel 
control de l’absentisme hem pogut dotar-nos de PDA per la majoria de 
professors. 

 

Jordi: com relacioneu tot aquest tema comunitari i relacionat amb els plans 
d’entorn amb l’educació o la formació per la ciutadania? Veieu relació?  

 

P5I3: Sí totalment, però no des d’una assignatura anomenada EpC sinó 
molt més enllà d’ella segons jo entenc la ciutadania sí, està clar. Parlem 
d’escola i mediació per exemple està molt relacionat. Clar parlem de 
projectes i de treballar certs aspectes que es poden recollir en una 
assignatura com aquesta però potser més endavant es podrà fer en una 
correspondència.  

 

CP3I3: en una assignatura amb una hora setmanal és difícil de poder 
arribar a objectius. Però no només en ciutadania sinó ja s’ha vist en altres 
matèries.  

 

Jordi: llavors s’hauria de treballar per projectes com deies? 

 

P5I3: clar si estàs treballant en projectes de teatre fas una feina en valors 
brutal, però a més a més si aconseguim guanyar un premi i anar al teatre 
Lliure a representar això és molt bo per aquest alumnat que li costa sortir 
de les quatre parets del barri. Tot això és evident que hi entra però tothom 
distingeix les hores lectives de les que no ho són. No sé si és realitzable les 
del pla d’entorn però en activitats de tipus transversals i fer una 
planificació per treballar-les. 

 

Jordi: però això necessitaria de la col·laboració general de tothom de tot el 



 99

professorat.  

  

CP3I3: La integració, tot el tema de competències bàsiques és una 
terminologia diferent, un nou concepte. Portem un any i pel professorat fer 
un canvi es complicat, és una realitat. La nova llei, tot el que és la LOE, 
aquell que porta trenta quaranta anys donant classe tenen al cap una altre 
cosa i el treballar matèries interdisciplinari no és gens fàcil i requereix 
molta coordinació i són moltes hores i costa, (no entenc el que diu) 
Carregar a un tutor la matèria de ciutadania i no és la seva especialitat hi 
ha una certa reticència.  

 

Jordi Per això cal un projecte d’acció tutorial?que hi hagi una coordinació 
del professorat, del tutor amb la resta del professorat... 

 

CP3I3: La teoria hi és, ara ho hem de refer tot amb la nova llei, el projecte 
educatiu. Ens reunim segons les necessitats, depèn molt dels centres Ens 
hem trobat que havien convocat reunions de nivell. Ara estem en una cosa 
molt moguda i és amb el nou batxillerat. 

 

T5I3: Aquestes urgències en plan macro van desdibuixant les possibilitats 
de fer canvis petits, com representa la ciutadania en un hora 

 

CP3I3: De fet a nosaltres ens vam trobar amb una hora de ciutadania, fes 
un nou repartiment i això requereix molta feina. Nosaltres ara tenim els 
itineraris de 4t d’ESO, tenim una proposta, però la proposta anirà en funció 
del batxillerat que ens en envien propostes de com quedarà,. Fins a última 
hora el juliol no sabem i a més som un centre amb poc alumnat, tots els 
centres tanquen les línies i fan la seva previsió, però nosaltres ens trobem 
que tan aviat tenim un tercer grup de grups misteriosos que ens han 
arribat d’administració, tenim grups que no omplim i això vol dir que 
contínuament durant el curs va caient alumnat d’acollida i tu per 
organitzar-ho. 

 
 

Finalment volem destacar que l’Administració està oferint activitats relacionades 
amb l’assignatura. Vam trobar experiències a les escoles que podrien servir per 
promoure la participació i la cohesió en les aules i millorar la convivència en 
general de la comunitat educativa. Hi ha altres experiències que s’estan portant 
a terme com els corresponsals on s’impliquen joves en la vida de la ciutat fent 
xarxa entre l’administració i els seus iguals amb temes de salut, per exemple. O 
també els programes de formació de pares, que han estat formats prèviament 
pel centre, i que han tingut un notable èxit d’assistència. Per tant, a nivell 
comunitari existeixen moltes iniciatives que són interessants, però sembla que hi 
ha una manca de coordinació que no permet la difusió necessària i que no 
possibilita que des de la població se’n tingui massa coneixement de totes les 
accions ni tampoc des dels Instituts. 
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Caldria assenyalar que la organització dels plans d’enton, o dels diferents 
programes de les àrees de joventut i educació dels ajuntaments, necessiten 
d’una difusió major i també reparar en la manca de comunicació per donar a a 
conèixer els seus plans d’entorn i les activitats que se’n deriven, per acostar-les 
a la comunitat per una banda, i per l’altre establir uns objectius compartits per 
detectar les necessitats educatives del territori i actuar conjuntament i 
coherentment amb plans d’activitats raonades i repensades recollint tots els 
objectius que ens siguin comuns. Per tant caldria implementar uns plans 
d’actuació coordinats entre els diferents centres amb els ajuntaments de 
referència i actuar coordinadament establint més mecanismes d’intercanvis 
d’informació i comunicació.  
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QUARTA PART: CONCLUSIONS 

7. Conclusions i prospectives de futur 

 

L’educació per a la ciutadania té com a finalitat formar a ciutadans actius i 
responsables, que puguin conviure en democràcia en un món complex. Com 
resultat de aquesta investigació vam identificar que el professorat participant 
considera necessari fer conscient al alumnat que ciutadà és aquell participa 
activament en la construcció de una societat local i global, que es desenvolupa 
com a persona amb criteri propi. 

A més van conclure la necessitat de fer conscients els estudiants, de la 
necessitat de passar de l’interès individual a tenir consciència que formem part 
d’una col·lectivitat global, i de la responsabilitat de tenir cura d’allò que ens 
pertany i ens afecta a tothom.  

L’EpC comporta impulsar la participació en l’exercici de drets, la responsabilitat 
en l’observança de les normes, prendre consciència de la pluralitat i diversitat de 
la nostra societat actual i valorar el respecte, el diàleg i la participació com a 
fonaments de la democràcia i com elements bàsics per aconseguir la necessària 
harmonia i cohesió social. 

En aquesta darrera part de l’informe de recerca, es recullen una sèrie de 
reflexions que, en un nivell major d’abstracció, sintetitzen i subratllen algunes de 
les idees claus que han anat apareixent al llarg de l’informe interpretatiu de 
resultats. 

 

Juntament amb les conclusions es presentaran, quan així sigui pertinent, un 
conjunt de recomanacions i suggeriments (en negreta) que, desprenent-se de 
les aportacions dels subjectes de la investigació i de l’anàlisi realitzat per l’equip 
de recerca, poden constituir-se com a referents per a la millora de la formació 
de l’alumnat de secundària en la matèria de ciutadania i drets humans. 

7.1. Caràcter, temporització i professorat de l’assignatura d’EpC 

 
L’anàlisi de les opinions del subjectes participants en la recerca, fa concloure 
que: 

 

L’assignatura d’EpC pertany actualment a departaments diferents, aspecte que, 
com és natural, repercuteix en la manera d’enfocar, dissenyar i desenvolupar 
l’assignatura (continguts, metodologia i recursos utilitzats). A grans trets, i per la 
informació obtinguda al llarg de la fase de recollida de dades, l’assignatura d’EpC 
pertany als departaments de socials, de tecnologia i, en alguna ocasió, forma 
part del seminari d’història.  
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Existeix també una certa diversificació en quant al temps destinat al seu 
abordatge. Així doncs, i en funció de les necessitats i possibilitats de cada 
centre, l’assignatura s’imparteix de manera trimestral o de manera semestral.  

 

En tots els casos, es destina una hora setmanal a la impartició de l’assignatura. 
Aquesta assignació horària (35h/semanals) crea un cert escepticisme entre el 
seu professorat. En aquest sentit, el professorat considera que el temps assignat 
és insuficient per tractar, de manera significativa, qüestions que requereixen 
d’un abordatge més profund i d’un treball més continuat al llarg del curs. Però 
aquest fet també repercuteix en la implicació dels estudiants en la matèria, sent 
aquesta, en moltes ocasions, percebuda com una assignatura de menor 
rellevància que les altres matèries que conformen el curriculum de la secundària. 

 

El professorat responsable de l’organització i desenvolupament de l’assignatura 
d’EpC, presenta diferències en quant als anys d’experiència en la funció docent i 
en quant a la formació inicial rebuda. No obstant, presenten punts en comú com 
la incipient experiència en la impartició de l’assignatura i la sensació de no 
disposar encara de les eines disciplinars i metodològiques necessàries per 
desenvolupar de manera satisfactòria la matèria. Per aquests motius, es 
suggereix:  

 

Intensificar la formació del professorat envers els continguts i metodologies més 
adients per al desenvolupament de l’educació per a la ciutadania. No obstant, 
pren sentit una formació que prengui com a punt de partida les conviccions i 
concepcions que el professorat té envers aquesta temàtica. Per això, la pròpia 
experiència docent, les visions, creences i coneixements que el professorat ha 
elaborat per la seva participació en l’ensenyament es converteixen en continguts 
fonamentals a treballar en les activitats de formació permanent. 

 

També es creu recomanable establir un programa especial de formació inicial 
per a aquell professorat que impartirà la matèria. 

7.2. Concepcions i creences en torn al fenomen de la ciutadania i 
la formació per a la ciutadania. 

 

Existeix, entre els diferents agents educatius entrevistats, una concepció 
ambigua  en torn al fenomen de la ciutadania, tendint a equiparar-la amb el 
civisme i amb uns principis i valors amplis de convivència com el respecte, el 
diàleg, la participació i la tolerància. 

 

Per les dades obtingudes, la formació en ciutadania es percep com un procés 
general que tendeix a l’objectiu de formar a ciutadans responsables i conscients 
del seu paper en el desenvolupament de la societat.  Fruit d’aquesta concepció, 
professors/es, coordinadors/es pedagògics/es i directors/es, inclouen en aquesta 
temàtica aspectes i continguts que fins ara havien format part d’altres matèries 
com per exemple, educació per a la salut, educació sexual, educació viària o 
educació emocional. 
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Per altra banda, es percep l’educació per a la ciutadania com un contingut de 
caràcter transversal, no únicament relegat a una assignatura concreta i restringit 
a una franja horària, sinó com una temàtica rellevant en totes les  matèries i 
present en la vida quotidiana i en les relaciones que, a diari, es construeixen en 
un centre educatiu. Per això, hi ha un acord unànime en considerar que la 
formació en ciutadania va més enllà dels llindars dels centres educatius, sent 
competència i responsabilitat de tot el professorat, de les famílies i d’altres 
agents educatius i socials. En aquest sentit, proposem que: 

 

L’Assignatura d’Educació per a la Ciutadania no es plantegi com una alternativa 
a la transversalitat sinó com un reforç o complement de la mateixa. Ha de 
formar part del projecte de l’escola i ha de ser inherent tant a les pròpies 
metodologies emprades per vehicular els diferents sabers escolars com a les 
decisions que de manera col·laborativa es prenen en el si d’un centre escolar. 
L’aprenentatge d’uns valors relacionats amb la convivència democràtica passa 
necessariament per la construcció d’una cultura democràtica en el centre 
escolar. Des d’aquesta perspectiva es requereix d’una organització escolar que 
afavoreixi la participació i la presa de decisions col·laborativa en el funcionament 
i creixement del centre. 

 

Existeix un elevat acord en considerar l’escola com una institució clau en la 
formació per la convivència i construcció d’una societat democràtica. No obstant, 
els agents educatius entrevistats defensen un treball compartit i col·laboratiu 
amb les famílies i altres agents educatius. En aquest sentit, una proposta com la 
que ara es pretén impulsar, requereix no només d’un treball en les dimensions 
curriculars i organitzatives, en tot cas imprescindibles, sinó que necessita de 
majors esforços en torn a la  construcció d’una comunitat educativa, connectant 
la formació dels joves amb l’acció familiar, i estenent també aquesta 
responsabilitat a altres escenaris pertanyents al barri, municipi o ciutats en els 
que s’insereix el centre. Per aquests motius: 

 

Es requereix de la instauració de vincles, acords i aliances entre els centres 
educatius, les famílies, ajuntaments i institucions socials. Les AMPAs, les 
associacions dels barris, ONGDs, ajuntaments, etc. es converteixen en entitats i 
organismes pels que començar a articular i construir un pacte educatiu 
comunitari. 

 

Potenciar l’assigantura de EpC comporta encara que sigui a petita escala que a  
l’aula i al centre educatiu es facin activitats que són importants com: fer una llei, 
consells de joves, fomentar la participació. Però també caldría el reconeixement 
per part de la societat del paper, la participació i la implicació de l’alumnat per 
millorar el conjunt de la comunitat i l’impotancia del IES en aquets sentit. 

Per això proposem que el sistema educatiu en el seu conjunt ha de garantir a 
tots els estudiants l’adquisició de tot aquell grup de sabers i competències que 
possibiliten la seva participació activa a la vida. En aquest sentit caldría 
entendre-la com el currículum bàsic indispensable que totes les persones han de 
posseir en acabar l’escolaritat obligatòria. 

Un aspecte que crida l'atenció, és la necessitat d'incorporació dels continguts de 
l’assigantura EpC en la formació dels estudiants, principalment per la 
importància dels coneixements, valors i actituts, aprenentatges necessaris al 
llarg de tota la vida. 
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A tot això afegim els reptes dels IES davant la societat i del coneixement. Entre 
ells, vam destacar, la necessitat de vinculació i diàleg constructiu entre oferta i 
demanda, entre escola i família, la competència amb altres serveis educatius, la 
qualitat, la transparència, la mobilitat dels ciutadans i la formació dels 
professors. 

Així, doncs, caldría considerar que: 

Els aprenentatges transversals integrats dins dels currículums de determinades 
àrees, per exemple de les ciències socials, relacionats amb les institucions, 
coneixements dels drets, les obligacions i procediments de la vida política; o des 
del medi social i natural es pot desenvolupar la reflexió sobre el consum 
responsable i la sostenibilitat i despertar la consciència social i personal. 

Programar una sèrie d’activitats que contribueixin a consolidar els fonaments i 
valors propis de la societat democràtica i del respecte als drets humans que 
constitueixen el patrimoni comú de la nostra societat cada vegada més diversa i 
plural. 

També caldrà estructurar el propi centre i la vida a l’aula amb processos de 
diàleg, de debat, d’empatia, de presa de decisions compartides, etc. en els quals 
la participació activa en la resolució dels problemes de la vida en comú i el 
foment de la responsabilitat i la solidaritat, contribueixin a crear els hàbits i 
competències ciutadanes. 

Des de totes les àrees és necessari ajudar els estudiants a destriar l’allau 
d’informació que reben, per transformar-la en coneixement i aquest en 
pensament crític, és a dir, per adquirir criteri propi. 

Igualment és necessari, des de totes les àrees aplicar metodologies actives i 
participatives, fent servir el diàleg com a eina d’aprenentatge i com a element 
bàsic per exercir la ciutadania en una societat democràtica. 
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ANNEXES 

A continuació es presenta el llistat de annexos que estan continguts en el CD. 

Annex 1: Glosario de términos de la Educación para la Ciudadanía Democrática 

Aquest glossari ha estat adoptat per el grup de recerca com ha element de 
referència.  

O’Shea, K. (2003). Glosario de términos de la Educación para la Ciudadanía 
Democrática (No. DGIV/EDU/CIT (2003) 29). Estrasburgo: Education for 
Democratic Citizenship del Consejo de Europa. 

Annex 2: Anàlisi de llibres de text d’Educació per a la Ciutadania 

Annex 3: Grups de discussió amb els alumnes de 3r. d’ESO 

Els grups de discussió amb els alumnnes de 3r. d’ESO es van plantejar al voltant 
de sis preguntes claus:  

- Què feu a l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania? 
- Què s’ha d’ensenyar per educar en la ciutadania? 
- Qui ha d’ensenyar a ser bon ciutadans? 
- Com s’aprèn a ser un bon ciutadà? 
- Què és ser ciutadà? 
- Quines altres activitats que es realitzen al centre estan relacionades amb 

l’assignatura d’educació per a la ciutadania? 
Annex 4: Qüestionaris alumnes 

Annex 5: Qüestionaris tutors 

Annex 6: Qüestionari coordinadors pedagògics 

Annex 7: Qüestionari directors d’IES 

Annex 8: Qüestionari pares i mares de famílies de 3r. d’ESO 

Annex 9: Qüestionari per als professors/es 

 

 


