
INTERVENCIÓ EDUCATIVA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA II 

 

OBJECTIUS 

• Aprofundir en el paper dels valors i de l'educació moral en l'etapa d'Educació Primària. 

• Construir un model d'educació en valors aplicable al nostre context educatiu a partir de 
diverses aportacions sobre el tema. 

• Integrar en el currículum de l'Etapa alguns eixos transversals: educació per la pau, 
educació ecològica, multiculturalitat… 

 

METODOLOGIA 

• Exercicis d'anàlisi-síntesi, comentaris orals i escrits, exposicions, crítiques i formulació 
d'alternatives, etc. a partir de les obres fonamentals sobre el tema i de textos escollits. 

• Plantejament de treballs en equip a curt i a llarg termini. 

• Organització de debats a partir de temes controvertits, estudi de casos i altres tècniques de 
treball en grup escaients als continguts. 

• Aclariments i concreció sistemàtica d'aspectes importants. 

 

AVALUACIÓ. 

• Es tindran en compte els treballs realitzats durant les sessions ordinàries de classe. 

• Participació activa en les sessions de classe. 

• Entrevistes amb els alumnes, individualment i amb els equips de treball. 

• Exercicis de comentari dels textos proposats.  

• Treballs d'aprofundiment: realització i exposició. 

 

CONTINGUTS 

A. Intervenció educativa. 

 1. Educació com a intervenció 

 2. Intervenció educativa en el nostre context. Models i exemplificacions. 



B. La intervenció en l'educació moral. 

 1. Educació moral com a suport dels valors de la democràcia. 

 2. Les actituds, valors i normes en el currículum de Primària. 

 3. Educació moral i escola. 

 4. Del Projeste Educatiu a la Programació d'aula en educació moral. 

  4.1. Objectius 

  4.2. Continguts. Àmbits. 

  4.3. Estratègies. 

  4.4. Avaluació. 

C. Eixos transversals del currículum. 

 1. Educació per la pau. 

 2. Educació ecològica i ambiental. 

 3. Educació multicultural. 
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