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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Analitzar i valorar l’actual concepció de l’educació per a la ciutadania i les raons que expliquen
el seu creixent interès.
Comparar la situació de l’Educació per a la ciutadania en els curricula de diferents països
europeus i americans.
Analitzar i valorar diferents propostes d’Educació per a la ciutadania (Unió Europea, Consell
d’Europa, Cives, Intermón/OXfam, etc…
Caracteritzar els criteris per a la selecció dels continguts i dels procediments de l’Educació per a
la ciutadania.
Analitzar un marc teòric conceptual d’Educació per a la ciutadania.
Descriure, analitzar i valorar mètodes i estratègies per a l’Educació per a la ciutadania en
contextos d’educació formal i no formal.
Elaborar un breu projecte d’Educació per a la ciutadania.
2. Blocs temàtics i organització dels continguts
Educació cívica i educació per a la ciutadania: evolució i tradicions educatives. Les raons de
l’actual interès per a l’Educació per a la ciutadania.
Els continguts de l’Educació per a la ciutadania en els curricula europeus i americans, en les
propostes d’organismes internacionals i en les realitzades a Catalunya i Espanya.
Els diferents tipus de continguts a la pràctica: l’ensenyament de la política i de la democràcia,
dels drets humans, de la pau, dels conflictes, del dret, de la justícia i de la llei, etc,...
L’estructura conceptual: pluralitat, ciutadania, sistemes polítics, cultura política i cultura cívica.
Mètodes i estratègies per a l’Educació per a la ciutadania,
Materials i recursos per a l’Educació per a la ciutadania. Internet i l’Educació per a la ciutadania
Un projecte d’intervenció en Educació per a la ciutadania
3. Avaluació
L’Educació per a la ciutadania ha de basar-se en l’anàlisi de problemes socials rellevants i en la formació
del pensament crític i creatiu. La metodologia interactiva ha de permetre analitzar com construïm la
nostra opinió, els nostres judicis (prejudicis) de valors i la nostra argumentació. S’ha de potenciar la
reflexió sobre les pròpies idees, l’empatia i les possibilitats de resolució de conflictes.
L’avaluació es basarà en el procés de construcció de les idees a partir dels treballs a realitzar sobre cada
apartat (50%), a més a més de la lectura comentada de la bibliografia i l’anàlisi crítica de notícies
d’actualitat relacionades amb el programa (10%). Per últim l’avaluació es tancarà amb l’elaboració d’un
petit projecte o proposta d’Educació per a la ciutadania (30%).
4. Fonts d'informació bàsica
Els alumnes disposaran d'un dossier amb informació bàsica i bibliografia fonamental de l'assignatura.
També, en el campus virtual s'aniran oferint els documents i els materials de treball necessaris per a
treballar cada apartat.
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