


 

NO ESPEREM EL FUTUR, EL CREEM JUNTS.

Cursos digitals per a tota l’ESO.

Cursos amb continguts nous i adaptats al suport digital.

Nous llibres.eso en paper per a millorar l’estudi.

Cursos digitals compatibles amb tots els entorns virtuals d’aprenentatge.

Cursos digitals fàcils de fer servir.



Un projecte INTUÏTIU fàcil de fer servir per docents i alumnes.

Un projecte ESTRUCTURAT en unitats didàctiques i sessions.

Un projecte MOTIVADOR amb reptes originals.

Un projecte PAUTAT però flexible, amb itineraris recomanats o de consulta 
opcionals.

Un projecte QUE ATÉN LA DIVERSITAT d’alumnes i professorat.

Un projecte MULTISUPORT amb materials multimèdia i que preveu també el 
treball en paper.

Un projecte OBERT AL MÓN amb un banc de recursos propis i exclusius.

Un projecte CURRICULAR
L’oferta per al curs 2012-2013 comprèn tots els cursos d’ESO d’aquestes àrees: 

Els nous materials 
de Text-La Galera  

EN SUPORT DIGITAL

català.eso/

lengua.eso/

bioigeo.eso/

físiquím.eso/

mates.eso/

socials.eso/

tecno.eso/

visualiplas.eso/

ciutadania.eso/

ètica.eso/



El llibre consta de 8 UNITATS DIDÀCTIQUES, més una unitat introductòria destinada a explicar el sentit 
de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, en la qual es proposen dues pràctiques per a dur a terme 
al llarg de tot el curs: el Projecte premsa i el Projecte de servei a la comunitat.

Les programacions i el tractament dels continguts es fonamenten en les COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
i s’adapten als diversos perfils d’estudiants.

Cada bloc de continguts s’associa a unes ACTIVITATS, basades en la reflexió personal i col·lectiva i en 
l’aplicació a la vida diària del que es va treballant.

L’àrea té una secció específica de DOCUMENTALS AUDIOVISUALS seleccionats segons els continguts.

ciutadania.eso/ i ètica.eso/
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2 PARTICIPACIÓ1 RELACIONS PERSONALS 3 DRETS HUMANS 4 DEMOCRÀCIA

Fets que fan pensar 
Passar-ho malament a l’escola: 
l’assetjament escolar.
•	Identificació	i	rebuig	de	

conductes discriminatòries  
en l’àmbit escolar.

•	Desenvolupament	d’actituds	
de comprensió, cooperació i 
solidaritat amb les persones 
que es troben en situacions 
desfavorides.

Eines de ciutadania 
De conflictes, en té tothom: 
afrontar els problemes.
•	Expressió	i	gestió	de	les	pròpies	

emocions i autogestió de les 
pròpies conductes.

•	Identificació	de	la	implicació	
personal en la gestió de 
conflictes.

Per saber i per parlar 
Participació.
•	Identificació	i	ús	dels	

mecanismes de participació en 
el funcionament de l’aula i de 
l’escola i dels valors cívics que hi 
estan implicats.

Bones pràctiques 
Fer una assemblea de classe: 
diàleg per a la millora de la 
convivència.
•	Identificació	de	les	normes	de	

participació en les decisions 
col·lectives.

Veure per pensar 
Racisme i tribus urbanes:  
la convivència amb els immigrants.
•	Valoració	de	la	capacitat	

d’adaptar-se a la realitat amb 
actituds flexibles i obertes.

•	Identificació,	anàlisi	i	rebuig	de	
causes que provoquen situacions 
de marginació.

Fets que fan pensar 
Millor deixar-ho córrer:  
les relacions que fan mal.
•	Identificació	dels	interessos	

personals i del benestar propi. 
Expressió i gestió de les pròpies 
emocions i autogestió de les 
pròpies conductes.

•	Valoració	de	la	dignitat,	la	
llibertat i la responsabilitat 
en la presa de decisions 
i desenvolupament de 
l’autonomia personal  
i l’autoestima.

Eines de ciutadania 
Posar-se en la pell d’un altre: 
l’empatia.
•	Valoració	o	aplicació	del	diàleg	

i la mediació com a instruments 
per a resoldre els problemes 
de convivència i els conflictes 
d’interessos.

•	Identificació	de	les	normes	de	
participació en la gestió de 
conflictes. 

Per saber i per parlar 
Relacions personals.
•	Valoració	de	les	relacions	

afectives des del respecte.
•	Identificació	dels	trets	

d’identitat, dels interessos 
personals, del benestar propi  
i dels altres.

Bones pràctiques 
Bones maneres: construcció 
d’ambients de respecte.
•	Valoració	de	les	relacions	

basades en l’expressió dels bons 
sentiments.

•	Identificació	dels	costums	de	
cortesia universals.

Veure per pensar 
Revelació gai: el descobriment  
de la sexualitat.
•	Visionat	d’un	reportatge	sobre	 

la descoberta de l’homosexualitat.
•	Identificació	i	rebuig	de	

comportaments i actituds 
discriminatòries de caràcter 
homofòbic en les relacions 
personals.

Fets que fan pensar 
Treball infantil:  
el dret a l’educació.
•	Identificació	i	rebuig	de	

situacions d’incompliment 
dels drets humans a escala 
global mitjançant l’observació 
o la interpretació crítica de la 
realitat.

•	Desenvolupament	d’actituds	de	
cooperació i solidaritat amb els 
col·lectius més febles.

Eines de ciutadania 
Veure la televisió: aprendre’n.
•	Interpretació	crítica	de	la	

realitat a través dels mitjans 
de comunicació, incloent-hi el 
llenguatge publicitari, per tal 
de desenvolupar capacitats 
d’elecció responsables.

Per saber i per parlar 
Drets	humans.
•	Coneixement	de	la	Declaració	

Universal	dels	Drets	Humans	 
i d’altres documents de caràcter 
fonamental i universal  
i percepció de la seva vigència.

Bones pràctiques 
Amnistia Internacional:  
la defensa dels drets humans.
•	Reconeixement	de	la	

importància de grups no 
governamentals	en	la	denúncia	
de l’incompliment dels drets 
humans.

Veure per pensar 
No és un joc:  
l’explotació laboral infantil.
•	Visionat	d’un	reportatge	sobre	

exemples de treball infantil en 
diversos països de l’Amèrica 
Llatina.

•	Rebuig	del	treball	infantil	a	
partir de l’observació d’imatges.

Fets que fan pensar 
Motius per manifestar-se:  
la	protesta	pública.
•	Anàlisi	i	rebuig	de	les	causes	

que provoquen situacions de 
marginació, desigualtat  
i injustícia al món.

•	Anàlisi	dels	conflictes	a	escala	
mundial.

Eines de ciutadania
L’argumentació: el llenguatge com 
a eina per afrontar els conflictes.
•	Respecte	per	les	opcions	i	els	

plantejaments dels altres,  
valoració crítica i desenvolupament 
d’una actitud autocrítica davant 
de les opcions i els plantejaments 
propis i de la capacitat per a 
expressar opinions i judicis de 
forma assertiva.

Per saber i per parlar 
Democràcia.
•	Anàlisi	dels	règims	democràtics	

i reflexió sobre les seves 
regulacions i el funcionament de 
les seves institucions.

Bones pràctiques 
Muntar una festa a l’institut:  
la pràctica democràtica.
•	Identificació	de	les	normes	 

de participació en les decisions 
col·lectives.

•	Valoració	dels	mecanismes	de	
participació i de les estratègies 
de treball en grup.

Veure per pensar 
Si jo fos el rei del món:  
el compromís per a millorar la 
convivència al món.
•	Visionat	d’un	reportatge	sobre	 

la trobada d’uns joves al Festival 
Mundial de la Joventut.

•	Valoració	del	diàleg	i	la	mediació	
com a instruments per a millorar 
la convivència.
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6 BÉ COMÚ 5 DIVERSITAT 7 SOSTENIBILITAT 8 UN MÓN

Fets que fan pensar
Avis que estan sols: les dificultats  
diàries de la gent gran.
•	Desenvolupament	d’actituds	

de comprensió, cooperació 
i solidaritat amb persones 
dependents.

Eines de ciutadania 
Controlar les conductes de risc: 
camins que no duen enlloc.
•	Coneixement	i	cura	del	propi	cos,	

desenvolupament d’hàbits de 
salut i identificació de conductes 
de risc.

 
Per saber i per parlar 
Bé	comú.
•	Valoració	de	les	administracions	

(local, autonòmica i estatal) en la 
prestació	de	serveis	públics	i	de	
la importància de la participació 
ciutadana en el funcionament 
de les institucions.

Bones pràctiques
Donar sang: 
la col·laboració ciutadana.
•	Desenvolupament	d’actituds	

i comportaments basats en la 
comprensió i la solidaritat.

•	Pràctica	de	normes	cíviques	
per mitjà de la participació 
ciutadana.

Veure per pensar
La vida sobre quatre rodes:  
les conseqüències dels accidents.
•	Visionat	d’un	reportatge	en	què	

es reflecteixen les conseqüències 
d’un accident en el qual es 
veuen implicats dos joves.

•	Pràctica	de	normes	cíviques.

Fets que fan pensar 
Ser dona, ser home: la situació de 
les dones a la societat.
•	Reconeixement	del	caràcter	

universal dels drets i els deures 
per a tots els homes i les dones, 
sense discriminació.

•	Identificació	i	rebuig	de	
comportaments i actituds 
discriminatòries.

Eines de ciutadania 
Controlar els prejudicis:  
combatre els estereotips.
•	Valoració	i	aplicació	del	diàleg	 

i la mediació com a instruments 
per a resoldre els problemes de 
convivència.

Per saber i per parlar 
Diversitat.
•	Valoració	de	la	capacitat	per	

a adaptar-se a una realitat en 
constant evolució, per mitjà 
d’actituds flexibles i obertes.

Bones pràctiques
Diàleg de religions: treballar les 
diferències a través del diàleg.
•	Identificació	i	tolerància	per	

totes les opcions religioses.
•	Valoració	del	respecte	i	la	

tolerància com a instruments 
per a resoldre els problemes de 
convivència.

Veure per pensar 
Caló d’aquí: la personalitat  
del poble gitano.
•	Visionat	d’un	reportatge	

sobre diversos membres de la 
comunitat gitana de Catalunya.

•	Rebuig	d’actituds	
discriminatòries de caràcter 
xenòfob.

Fets que fan pensar 
Què en fem, dels animals?:  
normes a favor dels animals.
•	Identificació	i	rebuig	de	les	

conductes que causen un 
sofriment injustificat als animals.

Eines de ciutadania
Consum responsable: evitar els 
perills d’un consum excessiu.
•	Identificació	de	bones	pràctiques	

alternatives i d’estratègies de 
consum responsable.

Per saber i per parlar 
Sostenibilitat.
•	Defensa	i	cura	de	l’entorn	

entès	com	a	espai	comú	on	es	
desenvolupa la convivència.

Bones pràctiques 
Un cop més: reduir, reutilitzar, 
reciclar: reduir la nostra empremta 
ecològica.
•	Interès	per	adoptar	aquelles	

pràctiques amb què podem 
contribuir a reduir l’impacte 
ecològic.

Veure per pensar 
El canvi climàtic: els efectes de  
la producció i el consum d’energia.
•	Visionat	d’un	reportatge	sobre	

la relació estreta que existeix 
entre la producció i el consum 
d’energia i el canvi climàtic.

•	Coneixement	de	les	
repercussions que tenen a escala 
global les formes de vida i la 
gestió dels recursos  
a escala local.

Fets que fan pensar 
Nouvinguts: a la recerca d’una 
vida millor.
•	Identificació	de	la	diversitat	

cultural del nostre entorn, 
manifestació d’actituds de 
sensibilitat, respecte i empatia 
envers costums, valors 
morals, sentiments i formes 
de vida diferents dels propis 
i reconeixement dels valors 
comuns.

Eines de ciutadania 
Creativitat cívica: produir novetats 
per a millorar la realitat.
•	Valoració	de	la	creativitat	per	a	

resoldre problemes i millorar  
la realitat.

Per saber i per parlar 
Un món.
•	Identificació	de	les	relacions	

existents entre la vida de les 
persones de diferents parts 
del món i els criteris d’igualtat, 
respecte i cooperació implicats 
en aquestes relacions.

Bones pràctiques 
El banquer dels pobres: 
Muhammad Yunus, Nobel  
de la Pau.
•	Valoració	de	la	creativitat	 

en la millora de la realitat.

Veure per pensar  
Migrar per viure millor:  
a la recerca d’una vida digna.
•	Desenvolupament	d’actituds	

de cooperació i solidaritat 
amb persones i col·lectius 
que es troben en situacions 
desfavorides.
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2 GÈNERE I CONVIVÈNCIA1 AUTONOMIA I RESPONSABILITAT 3 ÈTICA I DRETS HUMANS 4 VALORS I DEMOCRÀCIA

Fets que fan pensar
Situació de les dones:  
les desigualtats passades  
i presents.
•	Identificació	i	rebuig	de	

situacions de desigualtat entre 
homes i dones mitjançant 
el desenvolupament d’una 
consciència ètica.

•	Actitud	crítica	davant	d’aquelles	
situacions que evidencien el camí 
que queda per a aconseguir la 
igualtat homes-dones en els 
àmbits laboral, familiar, etc.

•	Expressió	d’una	actitud	oberta	
de transformació de la societat.

Eines de ciutadania
Fer un regal: les mostres d’afecte.
•	Autogestió	de	les	conductes	

mitjançant l’aprenentatge dels 
propis èxits i fracassos.

•	Valoració	de	la	iniciativa	
personal i de la capacitat de 
posar-se en la pell de l’altre.

Per saber i per parlar
•	Reconeixement	de	les	

diferències de gènere com 
un element enriquidor de les 
relacions interpersonals. 

•	Anàlisi	dels	estereotips	i	els	
prejudicis a l’entorn de la 
identitat de gènere. 

•	Identificació	i	rebuig	de	
la violència de gènere i 
coneixement dels mitjans de 
prevenció i protecció.

•	Identificació	de	les	etapes	
principals de la conquesta dels 
drets de les dones, valoració 
de la seva situació actual en 
diferents indrets  
i anàlisi de les causes.

•	Anàlisi	històrica	dels	canvis	amb	
relació als rols de gènere.

Bones pràctiques
Dones de negre: les noves formes 
d’acció feminista en l’era de la 
globalització.
•	Identificació	d’actituds	 

i estratègies de construcció  
de la pau des del compromís  
de les actituds convivencials.

•	Compromís	per	a	trobar	
alternatives i solucions als 
problemes per a intentar 
aconseguir un món més just.

Veure per pensar
Maltractament familiar  
i violència de gènere: una 
concreció dels drets humans.
•	Anàlisi	de	les	causes	de	

situacions actuals de desigualtat 
i violència i el seu rebuig.

Fets que fan pensar
Jocs perillosos:  
el consum de drogues.
•	Reflexió	i	debat	sobre	els	

dilemes morals aplicats a 
conductes de risc que afecten 
la salut o la integritat personal i 
la dels altres, especialment amb 
relació a les conductes addictives 
i compulsives.

Eines de ciutadania
Pensar i decidir per un mateix: 
ser el protagonista de la pròpia 
vida.
•	Desenvolupament	de	la	

capacitat crítica i la iniciativa 
personal per a assumir la 
responsabilitat	que	implica	l’ús	
de la llibertat d’elecció en la 
presa de decisions. 

Per saber i per parlar
•	Estímul	i	anàlisi	de	la	iniciativa	

personal per a assumir la 
responsabilitat que implica 
l’ús	de	la	llibertat	d’elecció	en	
la presa de decisions morals 
mitjançant la identificació dels 
diferents tipus de raonament 
implicats i el reconeixement 
de les coherències i les 
contradiccions entre els judicis i 
les accions.

Bones pràctiques
El temps lliure:  
com es pot aprofitar.
•	Acceptació	crítica	de	la	identitat	

i els interessos personals i 
manifestació d’una actitud oberta 
a la transformació positiva. 

•	Reflexió	crítica	sobre	les	
conductes responsables en la 
utilització	de	les	TIC	(autonomia,	
autocontrol, seguretat, etc.).

Veure per pensar
Mobilitat segura: conductes de risc 
i mobilitat segura al carrer.
•	Reflexió	crítica	sobre	les	

conductes responsables en  
la mobilitat viària.

•	Anàlisi	de	certes	conductes	de	
risc que afecten la integritat 
personal i la dels altres. 

Fets que fan pensar
Holocaust: la vida en primera 
persona en un camp de 
concentració nazi.
•	Rebuig	de	situacions	

d’incompliment dels drets 
humans.

•	Coneixement	de	mecanismes	 
per a combatre l’incompliment  
i la violació dels drets humans.  

Eines de ciutadania
Jutjar moralment: la capacitat 
d’avaluar i decidir en funció del 
que un creu que està bé.
•	Autogestió	de	les	conductes	i	

aprenentatge dels propis èxits i 
fracassos.

•	Desenvolupament	de	la	
capacitat crítica i la iniciativa 
personal per a assumir la 
responsabilitat que implica 
l’ús	de	la	llibertat	d’elecció	en	
la presa de decisions morals, 
identificació dels diferents 
tipus de raonament implicats 
i reconeixement de les 
coherències i les contradiccions 
entre els judicis i les accions.

Per saber i per parlar
•	Reconeixement	dels	drets	

humans com a principal 
referència ètica per a la 
conducta humana. 

•	Conceptualització	i	anàlisi	
dels principis ètics que són la 
base dels drets, els deures i les 
llibertats de les persones i dels 
col·lectius. 

•	Reconeixement	de	les	llibertats	
i els drets personals i col·lectius i 
rebuig dels comportaments i les 
actituds discriminatoris.

Bones pràctiques
Per un habitatge digne:  
projectes solidaris.
•	Reconeixement	de	diverses	

formes de participació 
ciutadana, com el voluntariat, 
l’associacionisme i altres 
moviments compromesos en la 
defensa dels drets humans, i dels 
valors que aporten a la societat.

•	Adquisició	de	responsabilitats	
personals i compromisos per 
a aconseguir un món més 
just i equitatiu per mitjà de la 
participació individual i en grup 
en activitats socials.

Veure per pensar
Projecte Sàhara: de Santa Coloma 
a Dajla: els campaments de 
refugiats sahrauís.
•	Implicació,	dins	de	les	pròpies	

possibilitats, en projectes 
col·lectius dins el centre educatiu 
amb la voluntat de fer un món 
una mica més just.

•	Pràctica	de	normes	cíviques	
per mitjà de la participació en 
activitats socials de l’entorn 
proper i assumpció de 
responsabilitats i de treballs 
cooperatius.

Fets que fan pensar
Decisions que no agraden a 
tothom:	les	actituds	“NIMBY”.
•	Valoració	de	la	racionalitat	i	del	

diàleg com a mitjans per a assolir 
una concepció del món flexible 
i oberta i per a adaptar-se a una 
realitat en evolució constant.

•	Presa	de	consciència	de	la	
pluralitat d’opcions davant dels 
conflictes quotidians.

Eines de ciutadania
•	Civisme: seguir unes pautes 

bàsiques per a conviure.
•	Reconeixement	de	la	ciutadania	

en la seva dimensió individual  
i social.

•	Defensa	i	cura	de	l’entorn	
entès	com	a	espai	comú	on	es	
desenvolupa la convivència.

Per saber i per parlar
•	Interpretació	de	la	democràcia	

com a conquesta eticopolítica 
de la comunitat i anàlisi del seu 
significat ètic, jurídic i polític.

•	Coneixement	de	les	accions	
individuals i col·lectives i de les 
polítiques institucionals en pro 
de la conservació de l’entorn.

•	Coneixement	i	expressió	de	
forma argumentada de la 
noció de sistema democràtic, 
comprensió del seu significat 
històric i anàlisi de la situació 
de la democràcia al món 
actual mitjançant la valoració 
de la participació ciutadana i 
la responsabilitat dels poders 
públics	envers	la	ciutadania.		

Bones pràctiques
•	Medellín: de la por a l’esperança: 

la transformació d’una de les 
ciutats més perilloses del món.

•	Valoració	de	la	responsabilitat	
pública	de	l’Estat	i	dels	seus	
dirigents envers la ciutadania.

•	Anàlisi	de	les	causes	i	les	
conseqüències dels conflictes 
socials i valoració de la necessitat 
de la resolució pacífica dels 
conflictes.

Veure per pensar
•	Defensors de la natura a 

Nicaragua: els intents de 
protegir el medi ambient.

•	Valoració	de	la	responsabilitat	
pública	de	l’Estat	i	dels	seus	
dirigents envers la ciutadania.

•	Valoració	de	la	participació	
ciutadana en accions que 
afavoreixen el conjunt de la 
comunitat.



6 CULTURA DE LA PAU5 CIUTADANIA I GLOBALITZACIÓ 7 TIC I CIUTADANIA 8 ÈTICA I PROFESSIONS

Fets que fan pensar
Hiroshima: els esforços per a 
implantar una cultura de la pau.
•	Anàlisi	de	les	causes	i	les	

conseqüències dels conflictes a 
escala mundial i reconeixement 
del paper dels organismes 
internacionals. 

•	Identificació	d’actituds	 
i estratègies de construcció de 
la pau des del compromís de les 
actituds convivencials.

•	Anàlisi	i	rebuig	de	situacions	
d’incompliment dels drets 
humans a escala local i global.

Eines de ciutadania
Aprendre a dialogar:  
la necessitat de diàleg.
•	Contrast	de	valors	i	argumentació	

dels valors propis. 
•	Respecte	per	les	opcions	i	els	

plantejaments personals dels altres 
mitjançant el desenvolupament 
d’una actitud assertiva ila seva  
valoració crítica.

Per saber i per parlar
•	Anàlisi	de	les	causes	i	les	

conseqüències dels conflictes 
bèl·lics i valoració de la necessitat 
de la resolució pacífica dels 
conflictes.

•	Identificació	d’actituds	i	
estratègies de construcció de la 
pau des del compromís de les 
actituds convivencials.

•	Presa	de	consciència	de	la	
pluralitat d’opcions entorn dels 
conflictes quotidians.

Bones pràctiques
•	DENIP:	Dia	Escolar	de	la	No-

violència i la Pau: gestos a favor 
de la pau.

•	Valoració	de	la	necessitat	de	
resoldre de manera pacífica els 
conflictes.

•	Conscienciació	de	la	necessitat	
de desenvolupar una cultura de  
la pau i de la justícia en les  
situacions convivencials 
quotidianes i en la política 
internacional.

Veure per pensar
•	Sobreviure a Palestina:  

el conflicte permanent.
•	Voluntat	de	construir	la	pau	des	

del compromís de les actituds 
convivencials.

Fets que fan pensar
El bidó de plàstic i l’aigua:  
les desigualtats nord-sud.
•	Reflexió	sobre	les	

transformacions i els 
desequilibris socials i econòmics 
existents al món actual.

•	Ús	de	diferents	fonts	
d’informació per a documentar-
se sobre alguns dels problemes i 
els reptes de la societat actual.

•	Valoració	de	la	necessitat	de	
desenvolupar una cultura de la 
pau i de la justícia.  

Eines de ciutadania
Pensar les diferències culturals: 
la convivència en societats 
multiculturals
•	Reconeixement	del	valor	de	la	

pluralitat i de la diversitat.
•	Respecte	i	valoració	crítica	de	

les opcions i els plantejaments 
personals dels altres mitjançant 
el desenvolupament d’una 
actitud assertiva.

Per saber i per parlar
•	Reflexió	sobre	les	

transformacions i els 
desequilibris socials i econòmics 
que hi ha en el al món actual, 
anàlisi de les seves implicacions 
en el món laboral de l’entorn 
i de les seves relacions dins un 
món	globalitzat.	Interpretació	
de les conseqüències socials de la 
globalització de l’economia.

•	Reconeixement	de	la	pertinença	 
a una ciutadania europea i global.

Bones pràctiques
Mil milions d’arbres: accions per a 

pal·liar la desforestació.
•	Desenvolupament	de	conductes	

responsables vers el medi 
ambient.

•	Valoració	de	les	iniciatives	
individuals i col·lectives que 
proposen solucions alternatives 
per a la conservació i la 
recuperació de la biodiversitat.

Veure per pensar
• An immigrant is an ordinary 

person, like you: les famílies 
nouvingudes.

•	Interpretació	del	significat	
històric i plural de les pautes 
culturals i els valors morals dels 
individus i les societats actuals i 
valoració de la diversitat, des del 
reconeixement de les llibertats i 
els drets personals i col·lectius i el 
rebuig dels comportaments i les 
actituds discriminatoris.

Fets que fan pensar
Fotografia denúncia?: el paper  
de la professió periodística.
•	Interpretació	crítica	de	la	

influència dels mitjans de 
comunicació i d’informació  
al món actual.

Eines de ciutadania
Moure’s per Internet: seguretat i 
netiqueta”: la seguretat a la xarxa
•	Desenvolupament	de	conductes	

responsables	entorn	de	les	TIC.
•	Reflexió	ètica	sobre	l’abast	de	la	

ciència i de la tècnica, incloent-hi 
les	TIC.

Per saber i per parlar
•	Assumpció	i	pràctica	

d’estratègies de consum racional 
i responsable i identificació de la 
influència dels mitjans de  
comunicació, incloent-hi la 
publicitat, en la presa de les 
pròpies decisions i en els hàbits  
i els models socials. 

•	Desenvolupament	de	conductes	
responsables	entorn	de	les	TIC	
i identificació dels valors i els 
models que transmeten alguns 
jocs interactius.

•	Reflexió	crítica	sobre	les	
conductes responsables en la 
utilització	de	les	TIC	(autonomia,	
autocontrol, seguretat, etc.).

Bones pràctiques
•	Cap entitat sense web: aplicació 

pràctica d’una assignatura.
•	Assumpció	de	responsabilitats	

personals per mitjà de la 
participació individual i en grup 
en activitats socials a dins i fora 
del centre.

•	Esforç	per	posar	el	saber	propi	
al servei de les necessitats socials 
que ens envolten.

Veure per pensar
•	Moçambic: stop sida: combatre 

la sida al continent africà.
•	Valoració	de	la	possibilitat	

de solucions alternatives 
i manifestació d’actituds 
favorables a la solidaritat i la 
cooperació internacionals.

•	Adquisició	de	responsabilitats	
personals i compromisos per a 
fer un món més just i equitatiu 
dins les pròpies possibilitats.

•	Identificació	de	l’existència	
d’una consciència ètica, capaç 
d’orientar l’acció de manera 
lliure i racional i en el context de 
les llibertats i els drets humans.

Fets que fan pensar
Males notícies: l’ètica professional.
•	Reconeixement	de	la	necessitat	

d’aplicar principis ètics en la 
pràctica professional.

•	Autogestió	de	les	conductes	
mitjançant l’aprenentatge dels 
propis èxits i fracassos.

•	Identificació	de	l’existència	
d’una consciència ètica, capaç 
d’orientar l’acció de manera 
lliure i racional i en el context de 
les llibertats i els drets humans.

Eines de ciutadania
Aprendre de les dificultats: 
convertir les dificultats en 
oportunitats d’aprenentatge.
•		Valoració	de	les	situacions	

difícils com una oportunitat de 
desenvolupar habilitats i sortir- 
se’n amb més experiència.

•		Autogestió	de	les	conductes	
mitjançant l’aprenentatge dels 
propis èxits i fracassos.

Per saber i per parlar
•	Valoració	del	treball	com	una	

activitat econòmica però també 
com un dret humà.

•	Reflexió	sobre	les	
transformacions i els 
desequilibris socials i econòmics 
que hi ha en el món actual  
i anàlisi de les seves implicacions 
en el món laboral de l’entorn.

•	Valoració	de	les	aptituds	i	les	
actituds que ha de teniir un 
bon professional.

•	Constatació	que	un	
comportament ètic és rendible 
per a empreses i professionals.

Bones pràctiques
•	Anar al gra: com es presenta 

un projecte . 
•	Expressió	argumentada	de	les	

pròpies opinions.
•	Acceptació	crítica	de	la	

identitat i els interessos 
personals i manifestació 
d’una actitud oberta a la 
transformació positiva. 

•	Expressió	i	control	de	les	
emocions i autogestió de 
les conductes mitjançant 
l’aprenentatge dels propis èxits 
i fracassos.

Veure per pensar
• Objectius del Mil·lenni: les 

condicions injustes del treball 
precari.

•	Valoració	de	la	necessitat	de	
desenvolupar una cultura de 
la justícia en les situacions 
convivencials quotidianes  
i en la política internacional.

•	Reflexió	sobre	les	
transformacions i els 
desequilibris socials i econòmics 
que hi ha en el món actual  
i anàlisi de les seves implicacions 
en el món laboral de l’entorn 
i de les seves relacions dins un 
món	globalitzat.	Interpretació	
de les conseqüències socials de 
la globalització de l’economia.

ciutadania.eso/ i ètica.eso/



Els cursos d’ètica.eso i ciutadania.eso es presenten en for-
mat de llibre digitalitzat i tenen un seguit de funcionalitats 
per a facilitar la visualització i el treball dels continguts.

Navegació  
PEL LLIBRE

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/

Per veure el sumari.

Per compartir 
amb altres usuaris.

Per navegar
per les pàgines.

Per veure miniatures
de les pàgines.

Per cercar text.

Per marcar una pàgina.

Per passar pàgina.



ciutadania.eso/ i ètica.eso/

Per visualitzar a
pantalla completa.

Per passar pàgines
automàticament.

El sumari permet 
accedir directament 
al tema que es vol 
treballar.

Per imprimir.

Per	descarregar	PDF.



La pàgina d’entrada, a més de separar físicament i gràfica-
ment les unitats, compleix dos objectius d’aprenentatge:
•	 Serveix	 d’anticipació	 del	 procés	 d’aprenentatge,	 mit-
jançant la presentació molt sintètica del contingut i el sentit 
de la unitat.
•	Activa	idees	prèvies	i	impulsa	una	primera	feina	de	co-
mentari personal i col·lectiu sobre els temes que es trac-
taran. Per tal d’aconseguir-ho, s’inclouen un conjunt de 
preguntes que poden facilitar la proposta d’idees i el plan-
tejament de problemes.

Pàgina  
D’ENTRADA

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/

Presentació 
de la unitat.

Preguntes prèvies 
per a impulsar el 
comentari personal.



Aquest apartat presenta fets significatius, problemàtiques 
d’actualitat, temes controvertits o altres realitats que ens 
preocupen i que estan relacionades amb la temàtica de la 
unitat. L’objectiu és començar mirant la realitat a partir de 
dos aspectes:
•	El	coneixement	de	casos	i	problemàtiques	reals.
•	La	sensibilització	empàtica	sobre	l’experiència	dels	altres.
 
D’acord	amb	el	que	sigui	més	oportú,	els	fets	es	presenta-
ran a partir de tres tipus de documents:

•	Textos	narratius.
•	Textos	periodístics	o	documentals.
•	Fotografies.

Fets 
QUE FAN PENSAR

ciutadania.eso/ i ètica.eso/

Presentació d’un fet problemàtic  
a través d’una fotografia o un text. Dades	complementàries.

Activitats per a reflexionar 
de manera empàtica sobre 
l’experiència dels altres.



Eines de
CIUTADANIA

En aquest apartat de la unitat es farà un treball sistemàtic
sobre diverses capacitats/eines que cal dominar per a esde-
venir	un	ciutadà	ben	format.	Hi	ha	dos	tipus	d’eines	relacio-
nades amb la ciutadania:
•	Eines de la intel·ligència moral

Autoconeixement, empatia, judici moral, argumentació 
i diàleg, comprensió, reconeixement de sentiments de  
i emocions, autoregulació, tractament de conflictes, etc.

•	Eines per a la formació i la comunicació d’opinió
Localitzar i recollir informació, analitzar documents, es-
criure una argumentació, fer un parlament, fer una crí-
tica de premsa o televisió, saber escoltar i preguntar, es-
criure un assaig, etc.

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/

Activitats per a 
treballar a classe.

Presentació 
d’ingredients per  
a la convivència.

Passos per a adquirir 
una competència.

Activitats per a practicar 
els continguts.



Aquest apartat està destinat a presentar els coneixements 
que cal tenir amb relació a les temàtiques tractades en la 
unitat. Per tant, no s’hi trobarà exclusivament informació, 
sinó la combinació d’evidències empíriques, textos de do-
cuments rellevants, informació sistematitzada, activitats 
de debat i deliberació, exercicis de recerca i altres tasques. 
El repte és transmetre continguts relacionats amb la reali-
tat i l’experiència de l’alumnat.

Per saber 
I PER PARLAR

ciutadania.eso/ i ètica.eso/

Activitats per a treballar 
els continguts.

Marges amb informació 
complementària.

Contingut informatiu.



estructura de cada curs

Aquesta àrea suposa la realització de pràctiques que creïn 
en l’alumnat hàbits reflexius de ciutadania. Amb aquest lli-
bre, les pràctiques s’impulsaran a través de dues propostes, 
que s’inclouran alternativament en les unitats:
•	Exemples de ciutadania amb l’objectiu de motivar i mos-

trar maneres de dur a terme accions positives.
•	Activitats de ciutadania per ser portades a terme als cen-

tres educatius, entre tota la classe o individualment.

Bones 
PRÀCTIQUES

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/

Presentació de persones o entitats 
que han excel·lit per la seva 
contribució a la convivència / 
Proposta de pràctiques.

Activitats d’ampliació per a fomentar 
hàbits reflexius de ciutadania.



Cada unitat proposa la projecció d’un documental o d’un 
curtmetratge relacionat amb les temàtiques que s’hi tre-
ballen. Els vídeos compleixen una funció semblant a la dels 
textos	i	les	imatges	de	l’apartat	“Fets	que	fan	pensar”:	pre-
sentar realitats significatives i problemàtiques. 

A banda de la fitxa tècnica i la presentació del vídeo, les pà-
gines plantegen un seguit de qüestions per a ajudar a veure 
el vídeo amb una intenció determinada i per a debatre’n el 
contingut un cop vist. 

Veure 
PER PENSAR

ciutadania.eso/ i ètica.eso/

Fitxa tècnica i fotograma 
d’un documental.

Activitats per a fer abans  
i després de veure el documental.



La	finalitat	de	l’últim	apartat	de	cada	unitat	és	donar	una	
visió global dels continguts que s’han tractat, però també 
oferir l’oportunitat de fer alguna activitat de síntesi que 
posi en joc diverses adquisicions.

A més, s’hi inclouen un glossari de termes rellevants apare-
guts al llarg del llibre, un conjunt de preguntes que poden 
servir de síntesi i d’exercici d’avaluació i, finalment, una acti-
vitat relacionada amb algun dels temes tractats en la unitat.

Síntesi 
I AVALUACIÓ

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/

Glossari ordenat 
segons la importància 
dels termes tractats.

Activitats de comprovació.
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www.lagaleratext.cat
A LA PÀGINA WEB TENS TOTA LA INFORMACIÓ 
AL TEU ABAST
•		Demos	i	catàlegs	dels	cursos	perquè	els	puguis	conèixer.	

Enregistra’t a la nostra pàgina i podràs mirar, provar i 
remenar els continguts de cada curs.

•		Informació	sobre	els	entorns	d’aprenentatge	que	utilitzem	
a fi que puguis escollir el que millor s’adeqüi a les teves 
necessitats.

•		Explicació	dels	materials	que	tindràs	al	kit	d’emergència	
perquè estiguis preparat.

•		Si	tens	dubtes	pots	descarregar-te	una	guia	ràpida	en	format	PDF.

•		T’oferim	un	servei	d’atenció	al	professorat	directe	perquè	
puguis treballar de forma còmoda i àgil.

DEMANA

UNA LLICÈNCIA DE PROVA!



Guia didàctica  
DEL CURS

La Guia didàctica ofereix una explicació detallada del llibre i inclou els 
següents materials:

•	La	programació	de	continguts				

•	Recursos	i	orientacions	didàctiques	per	unitats

•	Les	solucions	de	les	activitats	del	llibre	de	l’alumne

També conté un CD amb la Guia didàctica en format PDF.

Un segon CD amb els documentals per a treballar-los a classe.

estructura de cada cursciutadania.eso/ i ètica.eso/
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