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Punts de la xerrada:
1- Apunts de ciutadania
2- Els 4 pilars de l’educació

Aprendre a aprendre
Aprendre a fer
Aprendre a conviure
Aprendre a ser

3- La ciutadania a l’escola
Competències bàsiques
Educació per a la Ciutadania

Fa temps que ens preguntem com hauria de ser la nostra tasca educativa per tal que els alumnes
esdevinguin gent feliç, desperta, crítica, solidària, protagonista de la construcció d’un món vivi-
ble per a la major part dels seus habitants, etc. En fem moltes de coses, però… arriben de debò
a possibilitar la transformació dels qui hi participen? 
L’objectiu principal de l’escola és l’adquisició d’habilitats, coneixements i valors per tal de poder-
se incorporar a la societat com a persones madures, membres actius i ciutadans responsables.
La ciutadania a l’escola abraça molts àmbits i ha de contribuir a desenvolupar els objectius del pro-
jecte educatiu de centre, alhora que vetlla per assegurar la maduresa personal i social dels alumnes.
S’ha de creure en l’educació com a eina de canvi social. En un tipus d’educació que afavoreixi el crei-
xement integral de la persona. En la força del treball col·lectiu, compartit, per educar i educar-se. 
La matèria d’Educació per a la Ciutadania s’imparteix a l’escola des de l’any 2008, i un dels
objectius és afavorir el desenvolupament de persones lliures i íntegres a través de la consolida-
ció de l’autoestima, la dignitat personal, la llibertat i la responsabilitat i la formació de futurs ciu-
tadans amb criteri propi, respectuosos, participatius i solidaris, que coneguin els seus drets,
assumeixin els seus deures i desenvolupin hàbits cívics perquè puguin exercir la ciutadania de
manera eficaç i responsable.
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Aprendre a conviure.
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Un altre objectiu d’aquesta nova matèria és que la joventut aprengui a conviure en una societat
plural i globalitzada en la qual la ciutadania, a més dels aspectes civils, polítics i socials que ha
anat incorporant en etapes històriques anteriors, inclogui com a referent la universalitat dels
drets humans, que, reconeixent les diferències, procuren la cohesió social. 
A l’escola treballem i avaluem amb les anomenades competències bàsiques. S’entén per com-
petència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva,
en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents
sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimen-
sió social de cada situació. 
Hi ha vuit competències bàsiques. Una és la competència social i ciutadana, i s’entén com la
capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes
emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant
amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 
Aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i noies esdevinguin ciutadans i ciutada-
nes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinença social i
comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funciona-
ment participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, el
desenvolupament de projectes en comú afavoreixen la cohesió social i la formació de persones
compromeses i solidàries. 
I recordem que per a educar un nen fa falta tota la tribu.
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