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PRESENTACIÓ

Introducció

La publicació que teniu entre mans defineix deu 
perspectives bàsiques per al disseny i anàlisi de 
materials curriculars. Per cadascuna d’aquestes 
deu perspectives es defineixen criteris bàsics amb 
l’objectiu de promoure, de forma més transversal i 
consistent, els valors, continguts i metodologies de 
l’educació per a la justícia global, amb els Drets 
humans com a horitzó permanent. 

S’adreça tant a les persones que creen materials 
curriculars com a aquelles que els utilitzen. La 
voluntat és que, d’una banda, serveixi d’orientació 
a les persones que dissenyen materials i 
seqüències didàctiques, per tal que incorporin els 
criteris de justícia global de forma més transversal 
i significativa als materials curriculars. D’altra 
banda, pretén aportar pistes per tal que qui utilitza 
aquests materials curriculars els pugui avaluar 
críticament i prengui decisions sobre el seu ús.
 

El projecte Entre Línies

Aquesta publicació s’emmarca en el projecte “Entre 
Línies”, que vol incidir en els continguts dels 
materials didàctics que es dissenyen i s’utilitzen 
a les aules en general, i en les classes de ciències 
socials en particular. Aquesta comesa ha estat 
possible a partir del treball conjunt de l’Escola de la 
Cultura de la Pau i el Grup GREDICS de Recerca en 
Didàctica de les Ciències Socials (SGR20171600), 
amb la col·laboració de GRICCSO (grup de docents 
de secundària de ciències socials, Rosa Sensat) i el 
finançament de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Observatori de llibres de text, impulsat 
per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
i executat per l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, 
realitza des del 2011 unes anàlisis exhaustives dels 
continguts, imatges i activitats que es presenten 
als llibres de text de ciències socials d’Educació 
Secundària Obligatòria. Tenen per objectiu facilitar 
la incorporació dels criteris de l’educació per la pau 
i justícia global en els llibres de text. 

Per altra banda, el grup GREDICS  de Recerca 
en Didàctica de les Ciències Socials, de la UAB, 
desenvolupa des de fa anys línies d’investigació 
centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
ciències socials, com a base per a la formació d’una 
ciutadania crítica, participativa, democràtica, 
global i compromesa amb la justícia social.  

Amb la voluntat d’unir i sumar esforços, idees i 
perspectives, aquest treball conjunt ha esdevingut 
un punt de confluència enriquit per les aportacions 
de diferents agents educatius, que han participat 
en el procés: professors i professores en actiu, 
persones tècniques, estudiants de doctorat i 
futures mestres. 

Per què la justícia global?

Diversos factors justifiquen la necessitat 
d’incorporar a l’educació una mirada de justícia 
global. L’enfocament competencial, inspirat en 
recomanacions de la UE i instaurat per les dues 
últimes lleis educatives “proposa (i demana) una 
relació més potent entre el coneixement i la realitat, 
una vinculació més estreta dels diferents tipus de 
sabers (saber, saber fer i saber ser, principalment), 
una clara orientació de treball educatiu cap a la 
pràctica i, finalment, la formació de persones 
autònomes, crítiques i capaces de donar resposta 
als reptes, problemes i situacions de la vida” 
(Massip et al., 2018, p. 28).

Per altra banda, els reptes socials actuals demanen 
respostes urgents. Com alerta repetidament 
l’antropòloga ecofeminista Yayo Herrero, “estem 
educant als nostres joves en contra de la seva 
pròpia supervivència”, pel fet de que l’educació 
no posa amb prou èmfasi la vida i la protecció del 
planeta per davant de l’economia o la política. 
El creixement incessant de les desigualtats, 
l’augment de discursos xenòfobs en l’esfera pública 
o la pervivència de les violències masclistes, entre 
d’altres, formen part d’aquesta realitat social 
que reclama recursos educatius que incorporin 
de forma decidida les diferents perspectives de 
justícia global.

Moltes fonts situen els orígens de l’educació per la 
justícia global als anys ’40-‘50, partint de continguts 
d’educació pel desenvolupament. Des de llavors, 
l’enfocament ha canviat de forma significativa 
passant d’un enfocament caritativo-assistencial a 
un de ciutadania global (Mesa, 2000), que posa 
més èmfasi en reconèixer les perversions de les 
relacions de dominació (Lozano, 2009, p.75). Tot i 
que no ha estat així des dels seus inicis, doncs, la 
concepció actual d’educació per la justícia global 
implica un compromís pel canvi, un qüestionament 
de les diferents violències actuals.
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L’educació per la justícia global1 s’ha definit com 
una “educació holística que obre els ulls i les 
ments de les persones a les realitats del món i les 
sensibilitza per a construir un món de major justícia, 
equitat i respecte als drets humans per a tothom” 
(Declaració de Maastricht, 2002). Habitualment 
s’entén que abasta continguts relacionats amb el 
desenvolupament i la reducció de desigualtats, els 
drets humans, la sostenibilitat, la pau i la prevenció 
de conflictes, la diversitat (de gènere, intercultural, 
de diversitat funcional, entre altres) i la ciutadania. 

A banda dels coneixements relacionats amb les 
àrees esmentades, l’educació per la justícia global 
atorga una especial rellevància al treball d’habilitats 
com el pensament crític, la multiperspectiva, la 
consciència dels propis estereotips, la cooperació, 
l’empatia, el diàleg, la resolució de conflictes, 
la creativitat, la presa de decisions, etc. També 
actituds com l’autoestima, la responsabilitat social 
i pel medi ambient, l’obertura mental, l’actitud de 
prospectiva, la pertinença participativa a la comunitat 
i la solidaritat (Cabezudo et al., 2008, p.27).

L’especial focus en l’aprenentatge d’habilitats i 
actituds requereix la utilització de metodologies 
crítiques, d’indagació, cooperatives, dialògiques i 
participatives com  l’anàlisi crítica de fonts, mapes 
conceptuals, dilemes morals, diàlegs, activitats de 
treball basat en problemes i de treball cooperatiu, 
dinàmiques de grup, assemblees, campanyes 
de sensibilització... (Massip et al, 2018, p.94; 
Santisteban, 2009).

Aquests són els plantejaments d’enfocament, 
de continguts i metodològics que han inspirat 
el decàleg de criteris per a dissenyar i avaluar 
materials curriculars.

DECÀLEG PER DISSENYAR 
I AVALUAR MATERIALS 
CURRICULARS DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE 
JUSTÍCIA GLOBAL  

Els horitzons que han guiat el plantejament del 
decàleg que presentem a continuació troben els 
seus fonaments en els plantejaments de l’educació 
per a la justícia global i la ciutadania democràtica, 
els objectius en educació marcats per la UNESCO 

1. També anomenada educació global o educació per una ciutadania global, i relacionada amb l’educació pel desenvolupament, l’educació per la pau, 
l’educació intercultural, l’educació ambiental, la co-educació, l’educació pels drets humans, l’educació per la ciutadania, expressions a vegades utilitza-
des com a sinònims.

en l’Agenda 2030 i els Drets humans. Sobre 
aquests pilars i en el context de la recerca en 
didàctica de les ciències socials i les anàlisis de 
l’Observatori de llibres de text, considerem que 
els materials curriculars haurien de ser dissenyats, 
avaluats i utilitzats a partir de 10 perspectives 
clau, interrelacionades:  
 
#1 Perspectiva Humanitzadora 
#2 Perspectiva de Gènere
#3 Perspectiva d’Alteritat
#4 Perspectiva Intercultural
#5 Perspectiva de Temes Controvertits 
#6 Perspectiva de Pensament Crític 
#7 Perspectiva de Pau
#8 Perspectiva d’Economia Sostenible
#9 Perspectiva de Futur
#10 Perspectiva Transformadora

 
En primer lloc, la perspectiva Humanitzadora posa 
les persones al centre del coneixement social. 
Per una banda, entenent que les temàtiques que 
abordem no haurien de respondre als interessos i 
visions dels Estats, corporacions ni grups socials 
determinats, sinó que haurien de donar resposta a 
les necessitats, els problemes i les circumstàncies 
de la vida i de les persones. Per altra, projectant 
una visió de la societat no excloent, on tothom 
sigui protagonista, on tothom sigui vist i es vegi 
com agent social. És per això que cal  fer visibles 
als invisibles i evitar la  invisibilització a partir de 
construir relats on apareguin tots els col·lectius, 
no només aquells que han ostentat el poder 
tradicionalment i que han utilitzat el coneixement i 
l’educació per perpetrar les desigualtats.

En aquest sentit la perspectiva de Gènere esdevé 
fonamental, no només perquè permet reivindicar 
i visibilitzar el paper que han desenvolupat i 
desenvolupen les dones en el conjunt de la societat, 
sinó que permet qüestionar les desigualtats i 
violències cap a diferents col·lectius i persones.  
Així doncs,  és important, que tots els col·lectius 
i totes les persones estiguin presents i siguin 
considerats actors socials, per poder comprendre 
la complexitat dels fets i dels esdeveniments, per 
valorar les conseqüències en la vida de la població 
de les decisions polítiques o econòmiques, per 
interpretar l’evolució -tant els canvis com les 
continuïtats- dels processos socials. 

Entenent la societat com a plural i diversa, on totes les 
persones som tingudes en compte i considerades com 
a agents, és necessari analitzar i aprendre a conviure 
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conjuntament de manera pacífica i democràtica, 
quelcom que ens convida a treballar l’Alteritat i, 
conseqüentment, a abordar els reptes que impliquen 
les identitats. Entendre les multiperspectives, 
treballar l’empatia, contraposar relats i vivències o 
posar en entredit els discursos centrats en l’oposició 
entre el nosaltres i els altres ens és essencial en 
les perspectives d’alteritat i en la construcció d’un 
context més inclusiu i just. En aquest sentit, la 
Interculturalitat posa en relació les alteritats des 
de la perspectiva de les construccions culturals i es 
projecta en un marc de relació, diàleg i convivència. 

Entenem que el procés d’ensenyament-aprenen-
tatge hauria de partir del treball de Temes contro-
vertits que permetin abordar i entendre la comple-
xitat dels problemes socials. Partir de situacions 
actuals o problematitzar els continguts plantejant 
preguntes significatives i motivadores que perme-
tin aproximar-se i apropiar-se de la realitat és un 
element clau per a la formació d’una ciutadania 
crítica capaç d’entendre el món en el qual viu i 
actuar-hi.   

Dues de les finalitats més  rellevants del  treball a 
partir de temes controvertits és el de formar el Pen-
sament Crític i educar per a l’acció Transformado-
ra.  Ambdues són fonamentals per una ciutadania 

Imatge 1. Perspectives de justícia global

que no sigui manipulable, capaç de posicionar-se i 
interpretar el món, així com de proposar i desenvo-
lupar idees per un món més just i equitatiu. 

Es fa imprescindible, en aquest sentit, treballar des 
de i per a la Pau. La perspectiva de Pau convida a 
denunciar la violència - i en particular la violència 
més directa, com és la guerra-  i els efectes que 
aquesta té sobre les persones, reconeix el potencial 
del conflicte en la transformació social i reivindica 
més presència d’experiències històriques de coope-
ració i de no-violència com a alternatives. 

En la cerca d’alternatives que ens permetin ima-
ginar nous futurs possibles, la perspectiva d’Eco-
nomia Sostenible convida a ser més conscients de 
les interdependències de factors i de les pròpies 
responsabilitats en els models econòmics vigents, 
així com de les seves conseqüències pel planeta en 
general i per a les persones en concret. Tant la sos-
tenibilitat com la justícia econòmica són blocs de 
continguts molt amples i desenvolupats, però ajun-
tar-los en una sola perspectiva és un acte conscient 
per reflectir que aquests dos factors estan estreta-
ment lligats i que cal tenir-los en compte alhora. 

I compromís ens porta al fet que cal aprendre el 
Futur, perquè cal aprendre a pensar, a prendre 

d’Alteritat de Gènere Intercultural

Transformadora

de Futur

Humanitzadora

Perspectives d’ensenyament 
de les ciències socials 

des de la justícia global i 
els drets humans

de Pau d’economia 
Sostenible

de Temes 
Controvertits

de Pensament 
Crític
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decisions raonades, partint del passat i del present 
per a projectar el futur. És important, doncs, donar 
espais per pensar el futur, per imaginar-lo, per 
posar en relació les voluntats i les incerteses, la 
individualitat i la col·lectivitat. En el projectar el 
futur també treballem presa de consciència sobre 
aquelles accions i actituds que ens poden permetre 
construir el futur que volem. És per això que el 
decàleg conclou amb la perspectiva transformadora 
enfocada a l’acció i la participació, entenent que 
la construcció d’una realitat més justa passa no 
només pels aprenentatges, sinó sobretot per la 
capacitat d’aplicar-los a les realitats properes i la 
vida pròpia per tal de transformar-les. 

La perspectiva de drets humans i de ciutadania s’han 
inclòs en el document com a continguts transversals 
a la resta de perspectives. Entenem que són el teló 
de fons sobre el que s’estructuren les mirades que 
ens han de permetre abordar els continguts socials 
des de la vindicació dels drets i les dignitats de totes 
les persones i poder educar per a la construcció 
d’un futur més just per a tothom.  

Què trobareu en aquest document?
 
En aquest document trobareu una explicació bàsica de 
cada una d’aquestes perspectives: els plantejaments, 
les referències teòriques principals, algunes dades 
de recerques i els reptes educatius que suposen.   

Per facilitar el traspàs del plantejament a la 
transformació dels materials i les pràctiques, per 
a cadascuna d’aquestes perspectives es proposen 
alguns criteris per a poder guiar el qüestionament 
i l’adopció de les perspectives sota els títols “Què 
podem fer?” i “Com ho podem fer?”. Són algunes 
idees, que no són úniques ni estàtiques, sinó línies 
que hem considerat assumibles pel professorat, 
institucions, editorials, ONG i altres actors que 
elaboren materials didàctics. 

Per tal d’exemplificar i concretar les propostes, per 
a cadascuna de les perspectives descrites també 
projecten exemples de materials curriculars que 
incorporen en graus diferents aquests criteris amb 
comentaris explícits sobre de quina manera s’in-
corporen els criteris o es podrien acabar d’incor-
porar. Amb aquesta petita mostra es fa visible que 
els plantejaments de la justícia global ja estan 
incorporats, en major o menor grau, a molts ma-
terials curriculars, malgrat els condicionants del 
currículum, de la limitació de temps, dels nivells 
de complexitat dels continguts assumibles a cada 
edat. 

També té sentit ressaltar que la tasca educativa no 
només depèn de l’existència d’uns bons recursos 
didàctics, sinó també de l’ús que facin els i les 
docents d’aquests materials. Per això aquest 
document també pretén educar la mirada per a que 
el professorat identifiqui més fàcilment l’aplicació 
pràctica dels criteris que formulem.

Amb aquests criteris pretenem convidar a la comu-
nitat educativa a plantejar-se una sèrie de pregun-
tes: Es posen a les persones suficientment al centre 
del relat, fent visibles a persones i grups invisibles?  
Hi ha una perspectiva de gènere prou transversal? 
Es defineixen les identitats des de l’alteritat? Es 
tracten les diverses cultures des del diàleg entre 
iguals? El desenvolupament econòmic es planteja 
des de paràmetres de sostenibilitat? S’aborden els 
continguts ressaltant les controvèrsies que gene-
ren? Les activitats permeten formar un pensament 
divergent? S’estudien els conflictes de forma que 
s’afavoreixi la cultura de pau? S’estudien períodes 
o situacions de pau i convivència? Es fan activitats 
d’educació per al futur, plantejant futurs possibles, 
probables i desitjables? Els coneixements perme-
tran a l’alumnat participar com a ciutadania i pro-
posar canvis socials?



EXEMPLIFICACIÓ DELS CRITERIS DE 
JUSTÍCIA GLOBAL ALS MATERIALS 
CURRICULARS

#1 Perspectiva humanitzadora

Posar les persones al centre dels continguts. Centrar-se en allò 
que ens caracteritza i que compartim, tenint en compte totes les 
identitats i col·lectius. 

L’ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història 
ha estat tradicionalment més centrat en els territoris i en determinats 
fets del passat i del present que no en les persones que els han 
protagonitzat (GREDICS, 2015).  

Quan Bertolt Brecht escrivia Qui construí Tebas, la de les set portes?/ 
En els llibres apareixen els noms dels reis / Van arrossegar els reis 
els blocs de pedra? ho feia amb una perspectiva humanitzadora: és a 
dir, preguntant-se per les persones. Posar les persones al centre dels 
continguts d’aprenentatge és clau en tot el procés educatiu, però de 
manera molt especial en els continguts de ciències socials: les persones i 
les relacions humanes en societat en són l’objecte bàsic de coneixement. 
Tenir una perspectiva humanitzadora dels continguts, doncs, passa per 
posar les persones al centre dels coneixements, assegurant-nos que 
ningú en queda exclòs o  invisibilitzat  i posant l’accent en allò que 
compartim i que ens fa humans, a partir de la idea d’una “identitat 
global humana” (Santisteban i González-Monfort, 2019).  

En les representacions de la història que els i les joves aprenen, 
les persones no hi són predominants. Aquelles que apareixen són 
sobretot de col·lectius exclusius i excloents i apareixen de manera 
deshumanitzada (Massip i Pagès, 2016). Segons l’Observatori de llibres 
de text (ICIP-ECP, 2017), els protagonistes que apareixen als llibres de 
text analitzats no donen visibilitat a les diferents persones i col·lectius 
de la societat, sobrerrepresentant les classes socials dirigents i de 
professions militars i infrarrepresentant les classes socials més baixes 
i la població no europea.  

La “rehumanització dels continguts socials escolars és clau per recuperar 
l’esperança en una educació per a la justícia social i la pau” (Renner, 
2009). Fer-ho passa per garantir la presència de tots els col·lectius   
-sobretot dels que queden sovint  invisibilitzats-,    reconèixer  totes 
les persones com a agents històrics i tenir-ne en compte la condició 
humana, partint d’allò que ens fa humans.  

La deshumanització és una estratègia política en la creació de relats 
de l’odi i la creació de la imatge dels enemics (Spillmann i Spillman, 
1991); la humanització, en canvi, és clau per a la construcció d’un 
futur conjunt en el qual tots ens sentim i reconeguem els uns als altres 
com a protagonistes. Cal que ens preguntem: fins a quin punt aquests 
materials ens permeten entendre’ns com a humans? 

Què podem fer?

• Diversificar les persones 
protagonistes que apareixen

• Cuidar la presència de col·lectius 
històricament invisibilitzats

• Visibilitzar la condició humana a 
partir de necessitats, experiències 
i interessos

• Incloure les visions i interessos 
de diferents col·lectius i agents 
socials en els conflictes

• Partir de temes humans 
transversals 

• Projectar la ciutadania global
• Remarcar les conseqüències 

humanes dels conflictes 
• Remarcar l’agència humana rere 

les causes dels processos amplis
• Posar en relació contextos 

“micro” amb interpretacions 
generals

Com ho podem fer?

• Incorporant protagonistes de 
diferents gèneres, classes, edats, 
condicions i procedències, amb 
els seus noms i cognoms

• Augmentant la presència 
d’imatges on apareguin persones, 
especialment de col·lectius 
habitualment invisibilitzats 

• Incorporant històries de vida 
• Utilitzant fonts primàries com 

fotografies o epístoles
• Partint d’històries personals per 

exemplificar relats més amplis
• Exemplificar la relació 

d’interessos de diferents 
col·lectius sobre una mateixa 
situació o problema

• Promovent l’empatia a través de 
les activitats
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A tall d’exemple

Imatge 2. Com humanitzar les persones vençudes?

Els vencedors d’una guerra també solen guanyar el relat d’aquest conflicte armat, justificant els seus actes 
bèl·lics i/o minimitzant el dany dels vençuts. En l’exemple escollit, un llibre de text convida, en una doble 
pàgina, a reflexionar sobre la necessitat o no de bombardejar amb la bomba atòmica. La doble pàgina 
permet fer una reflexió a partir de textos contrastats i fomentar així l’esperit crític. Com es podria reforçar 
la perspectiva humanitzadora d’aquest fragment? 

El text contrasta arguments 
per a valorar la necessitat 
o no de bombardejar 
Hiroshima i Nagasaki.

Les imatges mostren 
l’impacte de les 
bombes de lluny.

Per acabar d’incloure la perspectiva humanitzadora es podria:
· Mostrar fotografies o dibuixos que permetin veure l’impacte humà de la bomba atòmica.
· Utilitzar fonts japoneses en l’argumentació.
· Formular preguntes que humanitzin a les víctimes, utilitzant noms propis de persones 
bombardejades, i esmentant al col·lectiu hibakusha.

#1 Perspectiva humanitzadora
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Imatge 3. Com humanitzar les víctimes d’una catàstrofe natural?

La humanització sovint passa per escoltar testimonis de persones implicades en un fenomen. L’exemple 
escollit convida a empatitzar amb les víctimes, convidant a recollir testimonis sobre les seves vivències. 

L’activitat fomenta l’anàlisi de les 
causes tant naturals com humanes, 
socials, urbanes i econòmiques.

Promou el coneixement de 
les vivències de les persones 
implicades.

Per acabar d’incloure la perspectiva es podria:
· Aportar pistes per a recollir testimonis de persones afectades.

Imatge 4. Com humanitzar civilitzacions antigues?

Mostrar civilitzacions antigues té potencial per a mostrar una organització de vida quotidiana que permet 
humanitzar l’altre. En el cas de les civilitzacions inques, maies i asteques, algunes visions les presenten 
com pobles avançats i alhora guerrers, però de forma allunyada. Com representar de forma humanitzada 
aquests altres pobles?

#1 Perspectiva humanitzadora



Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i 
l’elaboració de materials curriculars de ciències socials 

12

Explicació de les tasques 
amb perspectiva de gènere.

Introdueix els temes a 
partir d’una família fictícia, 
personalitzant.

La fotografia, el text i les activitats 
visibilitzen la vida quotidiana dels 
asteques (infants, dones i homes).

Per saber-ne més...

Pupio, Alejandra; Alcalde, Rodolfo; De la Fuente, Laura (2019). ¿Qué nos hace humanos? Un manual 
para pensarnos en las aulas. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

Blevins, Brooke i Talbert, Tony (2016). Challenging Neoliberal Perspectives: a framework for humanizing 
social studies teacher education. A Crowe, Alicia i Cuenca, Alexander (Eds.). Rethinking Social Studies 
Teacher Education in the Twenty-First Century. London: Springer.

Anguera, Carles et al (2016). Què ens fa humans? Un programa alternatiu de ciències socials. 
Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. 

Per acabar d’incloure la perspectiva humanitzadora caldria...
Fer una comparació amb la nostra cultura per tal de veure que 
compartim activitats i característiques que ens fan ser a tots humans.

#1 Perspectiva humanitzadora



#2 Perspectiva de gènere   
Incloure una mirada de gènere en les temàtiques i els seus 
protagonistes: visibilitzant, denunciant i combatent les 
desigualtats, estereotips i exclusions propis del sistema patriarcal.

La invisibilitat curricular és la primera de les violències contra les dones, 
segons l’experta en coeducació Núria Solsona (2016). La perspectiva 
de gènere ens permet detectar, denunciar i revertir l’absència femenina 
i de persones amb identitat de gènere diverses en els materials 
curriculars, però també ampliar la mirada i qüestionar el coneixement 
androcèntric que perpetua les desigualtats del sistema patriarcal.  

En les ciències socials aquesta perspectiva es fa doblement necessària. 
Per una banda, perquè la desigualtat de gènere és un problema social. 
Per altra, perquè els continguts geogràfics i històrics, centrals en les 
ciències socials escolars, estan molt marcats per les desigualtats de 
gènere. Els estudis de gènere en la geografia i la història disciplinaris han 
fet grans aportacions en les últimes dècades, de la mà de plantejaments 
de l’antropologia, la sociologia, la política i l’economia feministes, però 
encara és un repte integrar-los en els relats conjunts i el coneixement 
escolar (Fontana, 2013).  

Segons l’Observatori de llibres de text, només el 7% dels personatges que 
apareixen amb noms i cognoms en els manuals escolars analitzats són 
dones i sovint sense un paper actiu (ICIP-ECP, 2013, 2017). Aquesta 
falta de referents condiciona l’aprenentatge i les representacions 
dels infants i adolescents, que identifiquen com a protagonistes 
històricament rellevants sobretot homes blancs amb poder econòmic 
i polític (Villalón i Pagès, 2013) i només un 1% dels personatges que 
recorden són dones (Sant i Pagès, 2011).  

El canvi és necessari i urgent, ja que aquesta absència és “insostenible i 
vergonyosa” (Jara i Santisteban, 2018). No ha de ser un canvi superficial, 
sinó que ha de permetre qüestionar els rols i els estereotips que perpetuen 
les desigualtats, introduir mirades interseccionals  i  reformular  el 
coneixement per donar valor a les pràctiques domèstiques i de les 
cures. Ha de ser un canvi transversal - en el llenguatge, en les imatges, 
en els continguts i en les activitats proposades - que permeti no només 
donar presència a les dones, sinó que aquestes siguin reconegudes 
com a subjectes històrics (Álvarez,  Nuño  i Solsona, 2003) i que la 
perspectiva femenina quedi plasmada en el relat.  

Des de l’Oficina Internacional d’Educació de la UNESCO, la perspectiva 
de gènere es contempla com una de les claus per apuntalar els objectius 
educatius de l’agenda 2030 i s’entén com una eina per democratitzar 
l’educació i la societat. Cal que ens preguntem: Fins a quin punt 
aquests materials afavoreixen la igualtat?  

Què podem fer?

• Aplicar la perspectiva de gènere 
als factors històrics, geogràfics, 
econòmics i polítics estudiats  

• Reforçar i diversificar les presèn-
cies i els rols de les dones en tots 
els àmbits de la societat: polítics, 
econòmics, socials i culturals 

• Reflectir les discriminacions en-
cara vigents per motius de gènere 

• Incorporar coneixements i pràcti-
ques relacionats amb les cures 

• Qüestionar les desigualtats i els 
estereotips per motius de gènere

• Visibilitzar les dificultats associa-
des a altres discriminacions que 
es creuen amb la discriminació 
de gènere (interseccionalitat)

Com ho podem fer?

• Utilitzant un llenguatge inclusiu 
• Incloent imatges d’homes i dones 

en rols i tasques diversos, així 
com imatges de persones amb 
gènere incert

• Referenciant noms i cognoms de 
persones d’eixos d’identitat dife-
rents 

• Equilibrant la ràtio de les apor-
tacions artístiques, científi-
ques, tecnològiques i ideològi-
ques d’homes i de dones 

• Integrant les referències als es-
pais públics i privats en el mateix 
relat conjunt

• Donant importància a les cures 
en la societat, l’economia i el 
sosteniment de la vida 

• Disgregant de forma més siste-
màtica les dades estadístiques 
per sexe

• Fent visibles els progressos en 
termes d’igualtat de drets en fun-
ció del gènere a diferents països 

• Incorporant preguntes i activitats 
que permetin qüestionar rols, es-
tereotips i desigualtats de gènere

• Fent reflexionar sobre variables 
disgregades per sexe i vincu-
lant-les a la discriminació i els 
reptes pendents per a assolir una 
major igualtat de drets
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A tall d’exemple

Imatge 5. Com equilibrar les presències de dones i d’homes?

La presència de dones en historia de l’art és, si és possible, encara més desigual que en història o en 
geografia. Alguns llibres, com l’exemple escollit, afegeix una activitat al final de la unitat per treballar 
competències (dones als marges) en la que destaca quatre dones pintores del període barroc.
  

Per acabar d’incloure la perspectiva 
de gènere es podria:
· Fer reflexionar sobre la invisibilitat 
de les dones en la història de l’art.
·Incloure les dones per a que formin 
part del relat general, més que en 
una pàgina a banda.

L’activitat permet fer visibles 
4 dones pintores que no s’han 
explicat en el capítol.  

L’activitat parteix d’una presa de 
consciencia sobre els estereotips 
associats a rols tradicionals 
masculins i femenins.

Imatge 6. Com trencar estereotips de gènere?

Els estereotips i prejudicis són fets naturals, però moltes vegades també són el fruit d’accions deliberades 
per desprestigiar col·lectius determinats. L’exemple escollit aporta pistes per a reflexionar sobre els 
estereotips de gènere associats a les “bruixes”,  i els interessos per promoure imatges criminalitzadores de 
dones amb rols socialment actius.

#2 Perspectiva de gènere 
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Es relaciona amb la realitat actual, 
convidant a identificar estereotips 
del present envers diferents 
col·lectius i persones.

S’expliquen els interessos per a 
criminalitzar el paper actiu de les 
dones amb arguments, dades i 
testimonis.

Es mostren dones d’un període històric 
llunyà amb un paper actiu (metgesses, 
remeieres, llevadores) i qualificat.

Imatge 7. Com fer visibles els processos d’assoliment de drets per part de les dones?

Si equilibrar la presència d’homes i dones té dificultats, tenint en compte que la historiografia ha discriminat 
a les dones de forma continuada, encara és menys freqüent que es mostrin dones en rols actius. En aquest 
cas, s’atorga una doble pàgina a lla lluita pels drets de les dones, a través de la Declaració del dret de les 
dones i de la ciutadana Olympe de Gouges i del moviment de sufragistes i sufragettes. 

#2 Perspectiva de gènere
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Per saber-ne més... 

Brugeilles, Carole; Cromer, Sylvie (2009). Promoting gender equality through textbooks: A 
methodological guide. Paris: UNESCO. 

Otero, Mercè (2009). La presència LGTB a l’àmbit educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Sant, Edda i Pagès, Joan (2011). Princeses, bruixes, feministes…, només dones. Una reflexió sobre el 
paper de les dones en l’ensenyament de les ciències socials. Perspectiva Escolar 357, 9-17. 

Solsona, Núria (2016). Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat. Vic: Eumo. 

Subirats, Marina; Tomé, Amparo i Solsona, Núria (coord.) (2019). Coeducar: posar la vida al centre de 
l’educació. Dossier Graó Nº 4. 

Esmenta exemples de 
discriminació envers les dones.

El contingut està integrat en 
una unitat, no com un contingut  
complementari.

Planteja el tema des d’un 
enfocament de drets.

Fa visibles figures i moviments de 
dones amb un rol políticament actiu.

Per acabar d’incloure la perspectiva de gènere es podria:
· Fer reflexionar sobre les discriminacions encara vigents sobre 
accés de les dones a la política, entre altres desigualtats.
· Lligar la reflexió a altres col·lectius actualment exclosos del 
dret de vot (mirada interseccional).

Inclou dades, tot 
i que no permet 
comparar amb les 
dates de sufragi 
masculí.

#2 Perspectiva de gènere 



#3 Perspectiva d’alteritat

Incorporar les visions i les perspectives contraposades d’un relat 
o d’una interpretació. Fer dialogar la identitat amb l’alteritat, la 
crítica i la reflexió sobre la construcció dels “altres” a través de la 
comparació i l’empatia. 

La construcció de les identitats individuals i col·lectives és un 
element fonamental de l’aprenentatge de les ciències socials, tot i 
que tradicionalment s’ha relacionat amb una identitat única vinculada 
a l’estat-nació (Tutiaux-Guillon, 2018). Des de l’educació per a la 
ciutadania democràtica es fa necessària una mirada crítica i inclusiva 
a la construcció d’aquestes identitats i, sobretot, a l’alteritat o imatge 
que generem dels “altres” (Santisteban  i González-Monfort, 2019). 
Això s’hauria de fer des d’una doble via: Per una banda, formant 
l’alumnat per tal que reaccioni davant de la construcció de la imatge 
de l’enemic basada en narratives simplistes i deshumanitzadores 
(Spillman i Spillman, 1991). Per altra, a través d’un diàleg constant 
amb l’alteritat, tenint en compte les visions, opinions, les perspectives 
i les vivències d’altres persones i col·lectius, de manera que sigui 
possible contraposar narratives.  

La disrupció dels relats a través de múltiples perspectives i visions 
és una dimensió essencial de la formació del pensament crític (Tosar, 
2017). Aquesta multiperspectiva és poc present en els llibres analitzats 
per l’Observatori de llibres de text i es detecta també un marcat biaix 
de gènere i cultura en les autories de les fonts referenciades.  Tot i que 
els manuals visibilitzen la persecució de certs col·lectius minoritaris o 
marginats, les seves pròpies veus no solen tenir-hi cabuda (ICIP-ECP, 
2017:118). Caldria anar més enllà a l’hora de plasmar la diversitat 
de visions i vivències de diferents col·lectius socials i d’escoltar les 
diferents veus que intervenen i pateixen en un context concret.  

L’educació per la justícia global passa no només per tenir en compte 
la diversitat, sinó també per posar-la en valor. Donar importància a les 
veus, les vivències, les opinions i les perspectives de les altres persones, 
entendre el seu punt de vista i  empatitzar-hi  requereix d’habilitats 
socials, emocionals i cognitives (Yuste, 2017) i és fonamental en la 
construcció de les societats democràtiques.  

La construcció de les identitats en un món global demana d’un diàleg 
constant, obert i inclusiu amb l’alteritat. La construcció de futurs 
col·lectius i inclusius passa, a més, per escoltar totes les veus (Fontana, 
2013). Cal que ens preguntem: fins a quin punt escoltem l’alteritat? 

Què podem fer?

• Contraposar relats, visions alter-
natives i discursos d’un mateix 
tema, situació o context 

• Mostrar representacions del món 
i cosmovisions d’altres cultures i 
col·lectius 

• Incorporar en el relat visions del 
pensament decolonial

• Utilitzar mecanismes de compa-
ració 

• Reconèixer les violacions dels 
drets humans dutes a terme per 
la societat de pertinença 

Com ho podem fer?

• Incloent fonts primàries (cròni-
ques, notícies de diari) de dife-
rents cosmovisions, ideologies i 
procedències 

• Incorporant testimonis que res-
ponguin a diferents col·lectius i 
tinguin diferents interessos 

• Utilitzant mapes segons diferents 
projeccions, no sempre eurocèn-
triques 

• Mostrar exemples de la cons-
trucció de la imatge de l’enemic 
en diferents moments històrics i 
contextos 

• Proposant activitats que promo-
guin l’empatia envers l’Altre

• Proposant activitats que perme-
tin la reflexió sobre la identitat i 
l’alteritat
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A tall d’exemple

Imatge 8. Com visibilitzats els col•lectius esborrats del relat?

Sovint es tracta el tema de la independència dels Estat Units d’Amèrica com si no existís població nativa 
americana en el territori, o obviant la presència de persones esclavitzades.

Per acabar d’incloure la perspectiva d’alteritat es podria:
· Reflectir que els EUA eren ètnicament diversos.
· Mostrar l’existència de “pares de la pàtria” alternatius, com els caps de la nació de pobles originaris Iroquesa.
· Contrastar l’esperit el text de la declaració. d’independència dels EUA amb l’existència d’esclaus negres.

Mostra els greuges de la població 
respecte de la metròpoli britànica.

#3 Perspectiva d’alteritat
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Per acabar d’incloure la perspectiva d’alteritat es podria:
· Aprofitar les obres per obtenir un major coneixement de 
cosmovisions i relats africans.
· Fer reflexionar sobre la manca de (re)coneixement de 
referents culturals, socials i polítics africans.

Mostra la cultura i societat africana com 
a agent de canvi i no com a agent passiu, 
a partir d’un líder reconegut mundialment 
com Nelson Mandela.

Permet conèixer el relat d’artistes africans (preocupats 
per la identitat africana, la tradició i la modernitat,  
l’economia, la política dels seus països), per tant, mostra 
representacions del món no eurocèntriques.

Apareixen noms 
d’artistes africans i 

es donen a conèixer.

Promou la comparació i reflexió sobre 
obres d’art tradicionals del continent 
africà elaborades per diferents artistes 
del món.

Imatge 10. Com reconeixem el dany de la colonització en l’altre?

Cada vegada és més habitual trobar recursos didàctics (auto)crítics amb els efectes de la colonització 
sobre altres pobles. En aquest cas, s’ha escollit una secció especialment crítica, que dona veu a l’“Altre” 
d’una forma molt palpable, en el cas de la colonització Belga del Congo.
  

Imatge 9. Com mostrar l’Altre des de referents positius?

La realitat  dels continents i de les poblacions d’Àfrica, Àsia i Oceania són molt poc presents als llibres de 
text. Massa vegades, a més, les referències a altres continents es solen fer, en la gran majoria de casos, 
ressaltant aspectes negatius. L’exemple escollit mostra, a través de continguts d’història de l’art, una 
forma de representar l’altre des de referents positius.

#3 Perspectiva d’alteritat
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Es visibilitzen actors que habitualment 
no es veuen. En aquest cas, població 
congolesa esclavitzada.

Apareixen visions contrastades 
dels protagonistes: rei belga, 
colonitzador  i dona congolesa 
victimitzada.

S’expliquen els arguments racistes 
que van sustentar la colonització i la 
deshumanització de l’altre.

Preguntes 
que fan 
empatitzar 
amb les parts.

Es reconeix i quantifica l’abast 
de les violacions de DDHH 
perpetrades pel país europeu.

Per acabar d’incloure aquesta perspectiva es podria:
· Fer reflexionar sobre quina visió de “l’altre” tenim 
actualment i per què, així com les conseqüències 
que se’n deriven.

Per saber-ne més... 
 
Adichie, Chimamanda Ngozy.(2019). El peligro de la historia única. Barcelona: Literatura Random House. 

Andreotti, Vanessa; de Souza, Lynn Mario T.M.. (2008) Through Other Eyes: Learning to read the world. 
Derby: Global Education.  

García Ruiz, Carmen Rosa; Arroyo Doreste; Aurora; Andreu Mediero, Beatriz (Eds.) (2016) Deconstruir la 
alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales: educar para una ciudadanía global. 

#3 Perspectiva d’alteritat



#4 Perspectiva intercultural  

Trencar amb la visió eurocèntrica del món i el coneixement, 
donant importància a les relacions, els intercanvis, les influències 
i les migracions a escala mundial i a experiències concretes de 
convivència i diàleg cultural.  

Els continguts de les ciències socials escolars han estat, i segueixen 
essent, bàsicament eurocèntrics. Ho són des d’àmbits molt diversos: els 
coneixements, les cronologies, els mapes utilitzats i els protagonistes.  

Tot i que l’èmfasi curricular en els entorns propers de l’alumnat és 
comprensible, es fa necessària una mirada intercultural que reflecteixi 
el context mundial global i globalitzat en el que vivim i, sobretot, 
la diversitat de les nostres societats. Garantir la inclusió social i 
cultural dels joves passa per reconèixer la pluralitat de la societat en 
la que viuen i els continguts escolars haurien de contribuir-hi (Tutiaux-
Guillon, 2018). La perspectiva intercultural pot desenvolupar-se a tres 
nivells: la relacional, posant èmfasi al contacte i a les relacions entre 
cultures; la funcional, que reconeix i inclou la diversitat des del diàleg 
i la convivència; i la crítica, que qüestiona les estructures de poder 
entre persones de diferents cultures i procedències (Walsh, 2011).  

Segons l’Observatori de llibres de text, les paraules que fan referència a 
la diversitat cultural són poc presents en els manuals analitzats (ICIP-
ECP, 2017). A més, el 93% dels personatges que hi apareixen són 
europeus, malgrat que la població d’Europa representa sols un 9,5% de 
la població mundial actual (UNFPA, 2019). Tampoc apareixen gaires 
experiències de convivència intercultural, tot i que la construcció de 
relats i models per a la diversitat i la convivència pacífica és un dels 
reptes més importants per a l’ensenyament de les ciències socials 
(Jara i Santisteban, 2018). En els continguts històrics, l’exclusió de 
les persones i els pobles no europeus és considerada un dels majors 
desafiaments de la Història del segle XXI (Fontana, 2013).  

Educar per a una ciutadania global que es projecti més enllà de les 
identitats estatals i culturals implica, per una banda, reconèixer i 
valorar la diversitat i, per altra, tenir una mirada àmplia i decolonial a 
nivell mundial.  

Des de l’Oficina Internacional d’Educació de la UNESCO,  l’educació 
per a l’exercici d’una ciutadania global és una de les 15 claus per 
apuntalar l’agenda 2030. Cal que ens preguntem: fins a quin punt els 
diferents coneixements i recursos que portem a les aules permeten el 
desenvolupament d’una mirada global que doni eines per a l’entesa de 
la pluralitat i la convivència pacífica?  

Què podem fer?

• Reconèixer la pluralitat de les 
societats, històricament i en la 
societat actual  

• Defugir d’estereotips i prejudi-
cis culturals

• Visibilitzar les desigualtats i les 
discriminacions en les relacions i 
interrelacions a escala mundial 

• Tenir en compte els relats i les 
cosmovisions de cultures no eu-
ropees 

• Incorporar mirades interdiscipli-
nàries des de la geografia cultural 
i de l’antropologia

• Projectar la ciutadania global 
• Visibilitzar de manera activa espais 

i problemàtiques poc presents 
• Treballar temes constants en les 

realitats humanes de manera 
transversal en temps i espai 

Com ho podem fer?

• Establint comparatives de dife-
rents problemàtiques a escala 
mundial 

• Diversificant els mapes utilitzats, 
reduint el nombre de projeccions 
de Mercator i introduint perspec-
tives del món no eurocèntriques 

• Especificant la procedència o la 
delimitació de coneixements i 
conceptes utilitzats  

• Fent visibles persones i personali-
tats d’altres continents 

• Incloent imatges d’homes i de 
dones d’altres continents en rols 
no estereotipats 

• Incorporant i visibilitzant aporta-
cions científiques, tecnològiques, 
ideològiques i artístiques de per-
sones d’altres continents 

• Incloent experiències concretes 
de convivència pacífica entre per-
sones de diferents cultures 

• Mostrant exemples del resultat 
del mestissatge entre cultures 
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A tall d’exemple

Imatge 11. Com representar altres cultures i religions?

A l’hora de descriure altres cultures i religions des del propi sistema de valors (perspectiva intercultural, no 
relativista)2, és un repte trobar l’equilibri adequat per promoure la reflexió crítica envers altres models sense 
caure en l’etnocentrisme. En aquest exemple, una explicació sobre el mon islàmic obre una interessant 
reflexió sobre el model secular o confessional dels Estats. Explica i distingeix conceptes i mostrar referents 
positius de mobilització democràtica. Alhora, mostra la dificultat per fugir d’estereotips quan es presenten 
altres cultures o religions.

Distingeix conceptes: àrab, 
musulmà, i islamista.

Obre el debat per a valorar altres 
models polítics existents.

1.  La perspectiva multicultural valora a totes les cultures des d’un plànol d’igualtat, i considera que no es poden valorar altres cultures des del propi 
sistema de valors, perquè seria una valoració etnocèntrica, i per això defensa el relativisme cultural. La perspectiva intercultural, en canvi, es basa en la 
consideració que no totes les manifestacions culturals són acceptables per se, sinó que hi ha d’haver uns mínims, relatius al respecte de la dignitat de 
les persones i els drets humans, i en certa forma, reivindica una mirada a les altres cultures des del punt de vista dels propis valors.

Mostra una referencia positiva de persones 
d’altres cultures que va inspirar moviments 
a altres continents (Primavera àrab-15M i 
altres moviments d’indignats).

Per acabar d’incloure la perspectiva intercultural 
es podria:
· Distingir l’islamisme de l’integrisme.
· Diversificar exemples, aportant exemples 
de països musulmans seculars (una vintena) 
o d’Estats musulmans confessionals amb 
democràcia representativa consolidada.
· Comparar amb exemples d’estats confessionals a 
Europa (Dinamarca, Islàndia, Grècia, Malta, RU...).
· Revisar la visió que es transmet de la religió i la 
cultura islàmica. 

Imatge 12. Com reflectir les relacions de poder entre cultures en context colonial?

No tots els relats sobre la colonització fan una reflexió d’aquest fenomen des de la perspectiva cultural. 
L’exemple escollit fa una descripció de l’explotació colonial europea a diferents continents mostra els efectes 
d’aquesta sobre la població autòctona, incloent reflexions sobre la dominació racial, el supremacisme i 
l’aculturació.

#4 Perspectiva intercultural
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Les imatges humanitzen 
a les persones 
colonitzades.

Reconeix efectes negatius de la colonització, com 
la desaparició de la organització social indígena, la 
imposició de fronteres artificials i l’aculturació.

Denuncia la visió de 
supremacia blanca basada 
en el Darwinisme.

Fa relacionar amb  el 
colonialisme actual.

Per acabar d’incloure la perspectiva intercultural es podria...
· Fer notar la desigualtat de poder que transmeten les imatges entre 
colonitzadors blancs i les altres poblacions, i preguntar com això els fa sentir i 
què els fa pensar. 
· Reflectir com la convivència entre cultures diferents ha generat noves 
expressions culturals mestisses.

Imatge 13. Com tractar els reptes de la convivència intercultural?

La convivència de persones de diferents cultures, com tota convivència entre persones diferents, implica 
un repte alhora d’articular la relació entre grups. Al llarg de la història, han existit molts moments de 
relació entre diferents cultures, amb diferents models. L’exemple escollit mostra la convivència entre 
cristians, musulmans i jueus a la Corona d’Aragó als s.XIII i XIV i permet relacionar amb els models de 
convivència actuals a la nostra societat.

#4 Perspectiva intercultural
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Per acabar d’incloure la perspectiva intercultural es podria:
Incorporar relats i imatges de persones de les diferents 
cultures, per a humanitzar-les.

Reflecteix que els musulmans i els 
jueus portaven decennis vivint al 
país amb un rol econòmic i social 
rellevant, que es tractava d’una 
societat diversa.

Ressalta el caràcter 
majoritàriament pacífic de les 
relacions.

Fa reflexionar sobre els encerts i els reptes la 
convivència pacífica entre diferents cultures.

Per saber-ne més... 

Generalitat de Catalunya. Educació intercultural: conceptes bàsics. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya (2018). Orientacions sobre el tractament de la igualtat de gènere i la diversitat 
cultural en el material didàctic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Merrifield, Merry i Wilson, Angene (2005). Social Studies and the World. Teaching Global 
Perspectives. Maryland: National Council for the Social Studies.  

Ortiz, Alexander; Arias, María Isabel; Pedrozo, Zaira (2018) Hacia una pedagogia decolonial en/desde el 
sur global. Revista de nuestrAmérica, v.6, nº12, pp-195-222 

UNESCO (2017). 15 Claves de Análisis para Apuntalar la Agenda Educativa 2030. Paris: UNESCO. 

#4 Perspectiva intercultural



#5 Perspectiva de temes 
controvertits 
Tractar problemes reals que afecten la vida de les persones, de 
qüestions socialment vives i complexes, la solució de les quals 
passa per entendre les visions, els interessos i les necessitats de 
tots els agents implicats.

A la vida no ens enfrontem a disciplines, sinó a problemes (Pagès, 
2019). La formació de la ciutadania ha de permetre entendre el món 
en el que vivim, per tal de poder ubicar-nos-hi i actuar-hi. I això implica 
que aprenem a entendre els problemes socials analitzant-los des de les 
diverses visions, interessos i necessitats dels diferents agents que hi 
participen.  

La finalitat principal de l’aprenentatge de les ciències socials és “dotar 
els nois i les noies de les eines i els coneixements per interpretar el 
present, enfrontar-se als problemes socials del nostre món i poder 
participar en la construcció del seu futur personal i social” (Pagès 
i Santisteban, 2011).   La formació de la competència social i ciutadana 
passa, doncs, per aprendre a entendre i a analitzar els problemes socials 
que enfrontem com a persones i com a col·lectius.  

Segons l’Observatori de llibres de text (ICIP-ECP, 2013 i 2017), la 
presència de conflictes és força remarcable en els manuals analitzats. 
Són, però, conflictes sobretot bèl·lics i polítics que fan referència 
a èpoques passades. El treball de la història recent i present (Jara, 
2010) és poc concurrent a les aules de secundària. Problematitzar les 
temàtiques que tractem és una bona manera de formar els pensaments 
crític i creatiu. Però partir de temes controvertits va més enllà: es 
refereix a la selecció dels continguts, uns continguts que tinguin a 
veure amb problemes socials actuals, qüestions socialment vives 
(Legardez i Sommoneaux, 2006; Tutiaux, 2011) o situacions complexes. 
Requereixen entendre una varietat d’interessos i punts de vista, causes i 
conseqüències a curt i llarg termini i demanen d’una cerca de solucions 
que posin en relació diferents coneixements i competències. Segons el 
mateix Observatori, només un 4% de les activitats demana relacionar 
els continguts tractats amb l’actualitat (ICIP-ECP, 2017).

Poder partir dels problemes reals de les persones (Fontana, 2013) 
afavoreix el vincle dels alumnes amb allò que aprenen, en tant que s’omple 
de significat i sentit i els permet entendre el món en el que viuen. També 
ens permet abordar els continguts de ciències socials de manera més 
transversal, a partir dels conceptes socials clau (Benejam, 1997). 

Valorar  problemes  socials  rellevants  interpretant-ne  les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur és una competència 
dels currículums de primària i secundària obligatòria. Cal que ens 
plantegem: estem formant a la ciutadania perquè pugui entendre i 
resoldre problemes socials i actuals? 

Què podem fer?

• Abordar els continguts a partir de 
problemes socials rellevants i de 
qüestions socialment vives 

• Tractar temes actuals 
• Reflectir la complexitat dels fac-

tors socials 
• Abordar qüestions socials des 

dels conceptes socials clau, de 
manera interdisciplinària i amb 
multiperspectiva 

Com ho podem fer?

• Escollint els continguts del currí-
culum que puguin relacionar-se 
amb temes d’incidència actual i/o 
d’especial interès pel jovent

• Problematitzant el contingut fent 
preguntes controvertides i plante-
jant dilemes morals/ètics 

• Treballant a partir de notícies de 
mitjans de comunicació

• Analitzant els diferents interessos 
econòmics, polítics i socials que 
poden tenir diferents persones i 
organismes davant d’una situació 
concreta 

• Generant espais de debat i diàleg 
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A tall d’exemple

Imatge 14. Com partir de problemes reals?

Molts materials didàctics que reflexionen sobre l’economia mundial introdueixen l’Index de Desenvolupament 
Humà (IDH), que, com el seu nom indica, té una dimensió més humana que altres indicadors macroeconòmics 
com el PIB. Com presentar aquest indicador d’una forma que sigui significativa per l’alumnat?

 

Per incloure la perspectiva de temes controvertits 
caldria…
· Partir de preguntes rellevants per l’alumnat.
· Problematitzar l’activitat plantejant preguntes 
relacionades amb el per què de les diferències 
d’IDH entre països i amb les causes i 
conseqüències de tenir un IDH més elevat o 
menys.

Permet introduir el  tema de les 
desigualtats i com afecten alguns 
joves.

Explica perquè les famílies enviaven els seus fills a 
treballar malgrat les dures condicions de vida a la feina.
Explica una realitat d’infants i joves en un context històric 
diferent (qüestió  presumiblement rellevant per l’alumnat).

Aporta informació visual per a comparar les condicions de 
vida d’infants proletaris i burgesos.

Imatge 15. Com dotar d’eines per interpretar el 
present?

El treball infantil és un tema que permet tractar 
realitats rellevants per l ‘alumnat, des d’una 
perspectiva de drets. A l’exemple escollit, es mostren 
algunes de les causes i de les conseqüències 
històriques d’aquest fet, que es va iniciar durant la 
revolució industrial i que encara és vigent.
 

#5 Perspectiva de temes controvertits 
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Per acabar d’incloure la perspectiva de temes controvertits es podria…
· Identificar en quins països es dóna l’explotació laboral infantil actualment, i quins són els 
motius actuals que fan que encara hi hagi treball infantil.
· Valorar en quin sentit és un problema i en quin sentit és una oportunitat, i fer pensar en 
quines alternatives podria haver-hi actualment.

L’activitat inclou les visions de diferents actors (l’activitat n’inclou 5 en total), representant 
visions contraposades d’actors governamentals i també d’actors de la societat civil.

Imatge 16. Com reflectir la visió dels diferents actors?

Aquesta és l’última activitat de la sessió final d’una seqüència didàctica en la qual es treballa el concepte 
de mur i s’analitzen diferents murs del món i de la història. Finalment, es fa un debat en grups, els quals 
adopten diferents posicionaments sobre la possible construcció d’un mur, per així arribar a prendre una 
posició reflexiva i argumentada sobre l’existència de murs  al món.
 

#5 Perspectiva de temes controvertits 
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L’activitat parteix d’un problema 
vigent i permet reflexionar sobre 
les diverses perspectives per tal de 
donar un judici propi i pensar en 
possibles accions per resoldre’l.

Per saber-ne més...
 
Caireta, Marina; Barbeito, Cécile (2018). Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg 
controvertit a l’aula. Bellaterra: Escola de Cultura de Pau. 

Ho, Li‐Ching; McAvoy, Paula; Hess, Diana; Gibbs, Paula (2017) Teaching and Learning about 
Controversial Issues and Topics in the Social Studies. A Meghan McGlinn Manfra i Cheryl Mason Bolick 
(ed.). The Wiley Handbook of Social Studies Research. Hoboken: John Wiley & Sons.

Pagès, Joan i Santisteban, Antoni (coords.) (2011). Les qüestions socialment vives i l’ensenyament de 
les ciències socials. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Santisteban, Antoni i Pagès, Joan (2019). Els temes controvertits a l’escola. Perspectiva Escolar, 408, 7-12. 

#5 Perspectiva de temes controvertits 



#6 Perspectiva de pensament 
crític

Potenciar les capacitats d’anàlisi d’informació i per a la 
construcció de criteri propi, per aprendre a llegir les línies però 
també rere les línies. Afavorir la relació entre el pensament i 
l’acció.

“Sense pensament crític no hi ha educació. Sense pensament crític no 
hi ha cultura democràtica”. Així de contundent ho manifesta Antoni 
Santisteban, que defensa la formació del pensament crític com un pilar 
fonamental de l’educació i la formació dels ciutadans i les ciutadanes. 
Com avançava Morin (2001), hem de buscar que els alumnes tinguin 
el cap clar, no ple.  

El pensament crític és un pensament interrogatiu (Torralba, 2019). 
És una actitud d’alerta, dubte i reflexió davant de qualsevol tipus 
d’informació i davant dels problemes socials locals i globals. També és 
la construcció i la revisió permanent d’uns criteris propis fonamentats 
en els coneixements socials i en els valors democràtics. Finalment, és 
una pràctica social quotidiana de diàleg, participació, apoderament i 
treball per la justícia global (Castellví, 2019).  

La formació del pensament crític és un dels principals reptes de 
l’educació. Des de la didàctica de les ciències socials és especialment 
rellevant ja que ha de servir per resoldre els problemes de les persones i 
de la societat. Interpretar la història, la geografia, l’economia, la política 
o la justícia des d’una mirada crítica és un dels requisits fonamentals 
per seguir construint una ciutadania democràtica i responsable capaç 
de  treballar per un futur compartit. 

Tot i ser una competència curricular bàsica, la invitació al pensament 
crític en els llibres de ciències socials analitzats s’aplica de forma 
diferenciada en funció dels continguts (ICIP-ECP, 2017), contrastant 
i sospesant més els models del passat que no els del present. El 
pensament crític també és gairebé inexistent en les activitats: només 
un 4% dels exercicis demanen a l’alumnat que aporti la seva opinió 
personal. 

La falta de formació en el pensament crític es fa evident entre els infants 
i joves tant en etapes d’educació obligatòria com post obligatòria, amb 
les dificultats de diferenciar fets i opinions, detectar mentides o formar 
opinió pròpia (Castellví, et al., 2019; Wineburg et al., 2016). 

Una formació del pensament crític des de la infància es preveu clau 
per afrontar els nous reptes que ens planteja el present i el futur. És 
important partir de preguntes; contrastar fonts i preguntar-nos per la 
credibilitat d’aquestes; identificar intencions i ideologies en els textos i 
les imatges;  fomentar el debat, la formació d’opinió personal i l’acció. 
Cal que ens preguntem: els continguts, les activitats i els enfocaments 
afavoreixen unes actituds reproductives i memorístiques o, per contra, 
animen els i les alumnes a pensar per sí mateixos?

Què podem fer?

• Partir de problemes socials relle-
vants

• Enfrontar diferents punts de vista 
i diferents opinions per elaborar 
arguments complexos  

• Adquirir consciència del conei-
xement, la ideologia i els va-
lors propis  

• Redefinir les relacions de poder
• Treballar per l’apoderament i 

la participació social

Com ho podem fer?

• Començant les unitats a partir de 
preguntes

• Utilitzant fonts diverses que pre-
sentin discursos diferents

• Problematitzant definicions, con-
ceptes i models aportats

• Investigant i reflexionant so-
bre els valors, les creences i 
el coneixement propis i de la so-
cietat

• Convertint els problemes socials 
locals i globals en els temes a 
partir dels quals treballar els 
continguts

• Transformant les relacions edu-
catives 

• Incrementant les activi-
tats que demanin construc-
ció d’opinió mitjançant dilemes 
morals, debats, diàlegs... 

• Incloent activitats que convidin a 
la presa de decisions i a l’ac-
ció en aspectes quotidians
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A tall d’exemple

Imatge 17. Com qüestionar els relats oficials amb l’ús de les fonts i preguntes reflexives?

En el capítol sobre indústria, una doble pàgina sobre les multinacionals espanyoles presenta les empreses 
de l’Ibex 35. Tot i que les pàgines següents permeten reflexionar sobre l’explotació laboral i la debilitat de 
les legislacions per a protegir els treballadors, es troben a faltar, en aquesta doble pàgina, elements per a 
la reflexió sobre el paper de les multinacionals.

Per acabar d’incloure la perspectiva de pensament crític es podria:
· Contrastar diferents fonts, mostrant persones de diferents empreses i incloent vídeos no corporatius amb visions 
diferents.
· Anar més enllà de la informació descriptiva i aportar elements per a la reflexió (impacte de les multinacionals en 
els efectes de la distribució desigual del treball i del comerç, en la utilització de paradisos fiscals, en l’explotació 
laboral, en el poder de decisió de les multinacionals enfront dels Estats) i/o contrastar visions favorables i crítiques 
sobre l’acció de les empreses de l’Íbex 35.

Apunta que les multinacionals suposen un 
repte pels estàndards de drets laborals i 
regulacions ambientals.

Pregunta que permet relacionar el model 
de producció i d’oferta amb el  model de 
consum.

#6 Perspectiva de pensament crític
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Per acabar d’incloure la perspectiva de pensament crític es podria:
· Demanar la opinió personal sobre com rebre a les persones refugiades.
· Fer propostes de possibles accions respecte de l’acollida de persones refugiades.

Permet interpretar el problema dels 
refugiats des d’una varietat de mirades

Permet contrastar informacions, identificar 
intencions i ideologies en els textos.

Imatge 18. Com transmetre la importància de qüestionar les fonts?

Aquesta activitat forma part d’una unitat didàctica que pretén treballar els refugiats i refugiades (què vol 
dir, què implica i quins posicionaments existeixen) a través de l’anàlisi de la informació que presenten 
els diferents mitjans de comunicació tenint en compte la fiabilitat, els silencis i buits, la manipulació, la 
denúncia i la diferenciació entre fets i opinions.

Imatge 19. Com promoure debats des de la diversitat d’arguments?

El pensament crític requereix analitzar qüestions a partir de diferents perspectives. L’exemple seleccionat 
posa a debat la continuïtat de la Seguretat social mitjançant arguments interdisciplinaris, i dades i models 
que faciliten la comparació entre països.

#6 Perspectiva de pensament crític
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Per acabar d’incloure la perspectiva de pensament crític es podria:
· Mostrar models de gestió dels serveis socials més diferenciats (Estats sense SS, i també Estats amb major 
cobertura de serveis socials).
· Incloure activitats que facin entendre a l’alumnat que són agents de canvi i que estiguin enfocades al compromís 
amb el futur i a l’acció.

Interdisciplinarietat: Reflexiona sobre l’Estat 
del benestar amb arguments  històrics, de 
drets i econòmics

Convida a fer un debat sobre la seva sostenibilitat 
en el futur, plantejant dues posicions i demanant a 
l’alumnat que es prepari els arguments

Per saber-ne més... 

Cassany, Daniel (2006). Rere les línies. Empúries: Barcelona.  

De Alba, Nicolás; García-Pérez, Francisco F. i Santisteban, Antoni (2012). Educar para la participación 
ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Sevilla: Díada Editora. 

Santisteban, Antoni (2017). Educació política i mitjans de comunicació. Perspectiva Escolar 395, 12-16.

#6 Perspectiva de pensament crític



#7 Perspectiva de pau

Abordar els conflictes des la comprensió d’aquests i la seva 
resolució mitjançant la no violència, la convivència i la 
justícia.  Incloure experiències i continguts que permetin 
desenvolupar una cultura de pau.

La cultura de pau és un “conjunt de valors, actituds i comportaments 
que reflecteixen el respecte a la vida, a l’ésser humà i la seva dignitat” 
(UNESCO, 1999). La cultura de pau posa en primer plànol el rebuig a la 
violència en totes les seves formes i l’adhesió als principis de llibertat, 
justícia, solidaritat i tolerància, així com el respecte pels drets humans 
i la comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones. 

Educar en i per a la pau passa, sobretot, per una cultura escolar 
democràtica i pacífica, on les relacions siguin horitzontals, hi hagi espai 
pel diàleg i la participació i es resolguin els conflictes treballant-los 
amb la voluntat de resoldre’ls de manera justa. No és, només, un rebuig 
a la violència i a la cultura bèl·lica, sinó que passa per la defensa de la 
justícia social i la dignitat humana. Requereix del treball de continguts 
i competències que permetin “desaprendre la guerra per construir 
la pau” (Bastida, 1994) i també entendre  la vessant transformadora 
dels conflictes no violents i conèixer models de convivència pacífics.  

L’ensenyament de les ciències socials i molt particularment de la 
Història, es va estructurar durant molts anys en la formació de “ciutadans 
obedients disposats a morir per la pàtria” (Pagès, 2019). La formació 
de la ciutadania democràtica, crítica i compromesa amb la construcció 
d’un món més just ens demana el contrari. I, per fer-ho, a més de la 
cultura escolar ens calen també coneixements, referents i discursos que 
ens permetin pensar i vivenciar la pau, no sols com a utopia sinó com a 
model viable de convivència humana. 

Els continguts curriculars i dels materials de les ciències socials 
escolars segueixen donant un pes molt important a les guerres i als 
militars, de manera que els continguts històrics queden altament 
bel·licitzats i la violència queda naturalitzada en el si de les 
relacions humanes. En els manuals analitzats, el protagonisme dels 
episodis bèl·lics i de revoltes violentes (72%) és molt superior al 
dels tractats de pau i els moviments no violents (26%). Sovint, i 
especialment en els continguts d’història, la guerra és el fil conductor 
que articula el relat (ICIP-ECP, 2017) i estructura els capítols dels 
llibres. No es reflecteixen de manera suficient les conseqüències 
dels enfrontaments armats ni els esforços diplomàtics per prevenir 
o acabar amb les guerres i són poques les valoracions critiques 
respecte la proliferació d’armes i altres formes de militarisme (ICIP-
ECP, 2017). 

La Pau és un dels objectius d’agenda 2030 plantejats per la 
UNESCO, però no pot assolir-se sense la construcció d’una cultura 
de pau sòlida. Cal “generar informació lúcida i transparent per crear 
opinió pública que pugui generar canvis” (Banda, 2019). Cal que 
ens preguntem: l’estudi dels conflictes afavoreix la construcció 
d’una cultura de pau?

Què podem fer?

• Mostrar les conseqüències nega-
tives de la violència

• Reflectir que els conflictes es 
poden resoldre sense violència

• Mostrar exemples de conflictes, 
en diferents moments de la his-
tòria, que han permès assolir 
avenços en els drets socials, ci-
vils, laborals, etc. 

• Incrementar la presència d’ex-
periències de situacions de pau 
i convivència, d’esforços diplo-
màtics, així com de resistències i 
lluites pacifistes

Com ho podem fer?

• Reflectint els impactes humans 
i sobre l’entorn de la violència, 
en particular de les guerres i de 
les violacions dels drets humans 
i del dret internacional humani-
tari que suposen 

• Problematitzant el militarisme: 
l’ús de la guerra com a mecanis-
me de respondre als conflictes, 
la despesa d’armament, etc.

• Abordant els conflictes armats no 
només des de la presència sinó 
des de la reflexió i l’anàlisi de 
causes multifactorials 

• En el cas d’imatges o textos 
que mostren violacions de drets 
humans, formulant preguntes 
per a no banalitzar la violència 
mostrada

• Mostrant més experiències de di-
plomàcia, negociacions de pau, 
experiències noviolentes i actors 
de pau locals i internacionals 

• Incrementant les activi-
tats d’aprenentage cooperatiu 
i  de pensament creatiu en la 
cerca de solucions pacífiques i 
justes a conflictes i temes con-
trovertits 
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A tall d’exemple

Imatge 20. Com problematitzar el militarisme?

Si el currículum oficial diu que s’ha de defensar el valor de la pau, és compatible amb justificar una 
elevada despesa en armament? Una pàgina sobre la cursa d’armaments i les aliances militars durant 
la guerra freda es fa amb un llenguatge que transmet connotacions positives (“ajuda”, “aliances”, “va 
permetre estendre la seva influència”), sense fer preguntes que permetin problematitzar el militarisme. 

Imatge 21. Com mostrar el dany a les víctimes?

Els conflictes armats solen comportar monstruoses violacions dels drets humans, com genocidis, assassinats 
massius i desplaçaments forçats col·lectius, entre altres. Es poden tractar aquests fet a l’aula, o es tracta 
d’una violència massa explícita? Des de quin nivell o de quines formes? L’exemple escollit és un document 
d’un llibre de 3r d’ESO que tracta de forma una mica literària, una agressió sexual durant la Guerra dels 
Trenta Anys.

Reflecteix la violència sexual que succeeix als 
conflictes armats des d’un format literari.

El text permet il·lustrar de forma molt concreta els 
diferents impactes econòmics sobre les persones 
dels escorcolls dels soldats (saqueig, destrucció).

#7 Perspectiva de pau

Per incloure la perspectiva de pau es podria...

· Permetre observar la dimensió de la cursa 
d’armaments amb algun document que mostri 
dades de la despesa militar.
· Incloure els EUA i Canadà al mapa.
· Demanar la opinió sobre quina seria una 
despesa militar “raonable” i sobre com gastarien 
el dividend de la pau.
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Les preguntes qüestionen l’impacte humà de la guerra.

Fa analitzar les causes i les conseqüències del fenomen.Mostra l’impacte dels conflictes armats 
actuals sobre la població civil, i en 
especial sobre les persones refugiades i 
desplaçades.

Mostra l’exemple de què està fent una 
organització de cara a la crisi de les 
persones refugiades i convida a l’acció.

Utilitza el recurs d’un vídeo que permet 
empatitzar amb un infant en situació de 
conflicte armat.

Aprofita el fet històric per fer 
reflexionar sobre els impactes de 
les guerres actuals.

Per acabar d’incloure la perspectiva de pau es podria:
 Incloure alguna pregunta o reflexió sobre els moviments de 
resistència i l’organització de la població afectada.

Per acabar d’incloure la perspectiva de pau, es podria…
Aportar eines per a fer reflexionar sobre quins actors es beneficien dels conflictes armats i de l’existència de 
persones refugiades.

Imatge 22. Com reflectir la pau?

Equilibrar l’espai que es dedica a tractar els conflictes armats, les seves causes i conseqüències és molt 
superior al que es dedica a explicar les diplomàcies preventives de pau, la celebració i els continguts 
dels tractats de pau i les altres iniciatives de pau de les societats organitzades. En l’exemple escollit 
s’analitza una problemàtica actual lligada als conflictes armats i es mostren també possibles accions a fer 
al respecte. 
 

#7 Perspectiva de pau
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Per saber-ne més...
 
Escola de Cultura de Pau. Enfocament sociocrític de l’educació per a la pau. Belaterra: Escola de 
Cultura de Pau. https://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo19.pdf 

Santisteban, Antoni; Pagès, Joan (2008). ¿Es posible la paz? Los conflictos internacionales en el mundo 
actual, a Joan Pagès i Antoni Santisteban (coord.). Educación para la ciudadanía. Madrid: Wolters 
Kluwer. Guías para Educación Secundaria Obligatoria.

VVAA (2014). Eckert 14: Focus: Conflicts and Interventions. Braunschwieg: Georg Eckert Institute 
for International Textbook Research. http://www.gei.de/publikationen/eckert-bulletin/eckert-
bulletin-14-2014.html 

#7 Perspectiva de pau



#8 Perspectiva d’economia 
sostenible

Explorar la relació entre els humans i l’entorn i els models 
d’explotació econòmica i ecològica per a la recerca d’un sistema 
que permeti entendre que el sosteniment de la vida humana 
només pot desenvolupar-se en un marc de sosteniment de la vida 
ecològica i de justícia social

Un dels majors reptes que hem d’enfrontar les societats del segle 
XXI és  socioambiental.  Fer-hi front requereix del desenvolupament de 
competències, coneixements, aprenentatges i valors que permetin 
prendre accions individuals i col·lectives que optin per models de 
vida més sostenibles.  

Creure en un creixement infinit en un món finit no és possible (Meadows et 
al., 1972-2012).  Quan enfrontem els continguts de les ciències socials des 
de l’anàlisi de problemes socials o temes controvertits i ho fem amb projecció 
de futur, no podem eludir la mirada de sostenibilitat. Una sostenibilitat que 
ha de ser doble: ecològica i social. L’explotació dels recursos naturals té una 
vessant ambiental però també econòmica, filosòfica, política. Va lligada als 
models d’explotació social i laboral, la distribució del temps i les formes de 
vida.   El model econòmic actual porta a l’extrem tant l’explotació de 
recursos i l’agressió a la natura com l’accentuació de les desigualtats, 
l’explotació d’éssers humans i la mercantilització de la vida humana, 
processos que es desenvolupen en paral·lel i formen part de la mateixa 
lògica del sistema capitalista (Taibo, 2010). 

En els llibres de text analitzats, la reflexió sobre l’impacte del sistema 
econòmic en la sostenibilitat ecològica és  força present, sobretot a 
les unitats de geografia. Tot i així, a nivell social sovint s’atribueix la 
mateixa responsabilitat de la pobresa i les desigualtats d’ordre mundial 
als països del nord que als del sud. No es donen prou elements per a la 
valoració crítica dels models econòmics existents (ICIP-ECP, 2017:102) 
i falten referències a models econòmics alternatius, com podria ser el 
del decreixement (ICIP-ECP, 2017:114). Aquesta presència de models 
alternatius és imprescindible per a poder imaginar nous futurs possibles 
(Guldi i Armitage, 2016; Anguera i Santisteban, 2012) i imaginar-los 
és imprescindible per a poder fer-los realitat.  

La perspectiva d’economia sostenible necessita del diàleg amb 
coneixements i competències ambientals. Requereix d’una presa de 
consciència crítica per analitzar la relació entre els humans i l’entorn, la 
dialèctica entre les necessitats i els recursos, els models econòmics, les 
prioritats polítiques i l’explotació social i laboral. Aquesta perspectiva 
ha de fer entendre que el sosteniment de la vida humana només 
pot desenvolupar-se en un marc de sosteniment de la vida ecològica 
(Picchio, 2015)  i posar en relació les característiques dels models 
socioeconòmics que tenim amb les de l’entorn ecològic i social en el 
que vivim. 

La preocupació social i educativa per la sostenibilitat és innegable avui 
en dia. Cal que ens preguntem: els models socioeconòmics es plantegen 
amb paràmetres de justícia social i sostenibilitat ambiental? 

Què podem fer?

• Treballar de manera explícita pro-
blemes socials com la pobresa 
i les desigualtats mundials derivats 
del model d’explotació econòmica 
i ecològica actual

• Fer reflexionar sobre la importàn-
cia de garantir que les necessitats 
bàsiques de les persones estiguin 
cobertes, explicitant que es tracta 
de drets fonamentals

• Ampliar la visió econòmica amb la 
valoració d’aspectes com l’econo-
mia de les cures, la mobilitat o el 
temps

• Avaluar els efectes dels models 
socioeconòmics a curta i llarga du-
rada, evidenciant-ne els col·lectius 
beneficiats i perjudicats

• Incorporar nous conceptes i pers-
pectives sobre la relació dels hu-
mans amb l’entorn, fent visibles 
alternatives econòmiques, de vida i 
de consum

Com ho podem fer?

• Relacionant models de producció 
amb el compliment o la violació de 
drets humans

• Evidenciant les conseqüències 
ecològiques, socials i humanes de 
diferents models de producció

• Identificant responsabilitats indi-
viduals i col·lectives (ciutadania, 
empreses, estats, organismes in-
ternacionals, etc.) dels factors eco-
lògics i econòmics estudiats

• Incloent altres ítems d’anàlisi en 
indicadors econòmics i d’IDH que 
contemplin el benestar, la cobertu-
ra de les necessitats i la reducció 
de les desigualtats 

• Posant en entredit termes com 
“desenvolupament”, “països de-
senvolupats” o “progrés” 

• Treballant la petjada ecològica i el 
cicle dels productes

• Incloent experiències personals i 
col·lectives de models de vida al-
ternatius

• Incorporant perspectives com la de 
la sobirania alimentària o el de-
creixement

• Treballant de manera més transver-
sal aspectes ambientals de ciènci-
es naturals i aspectes socials
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A tall d’exemple

Imatge 23. Com reflectir el dilema entre el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental?

Molts recursos didàctics exposen alguns dels efectes nocius de l’economia sobre el medi ambient 
(sobrepesca, sobreexplotació de recursos naturals, contaminació, etc.), però pocs arriben a qüestionar el 
model de creixement econòmic, com si fa l’exemple seleccionat.

Per acabar d’incloure la perspectiva d’economia sostenible es podria:

· Visibilitzar actors responsables de la contaminació i de la sobreexplotació de recursos.
· Donar a conèixer i potenciar l’ús d’alternatives econòmiques, de vida i de consum.
· Relacionar les qüestions ambientals amb les lleis que les regulen.

Reconeix la 
dependència respecte 
de la naturalesa.

Vincula els problemes derivats de la relació 
de la natura i la societat amb el model 
econòmic existent.

Parla de consciència 
ecològica i de 
desenvolupament sostenible.

#8 Perspectiva d’economia sostenible
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Imatge 24. Com fer reflexionar sobre les responsabilitats de diferents actors en la (in)sostenibilitat social?

Les desigualtats del món globalitzat sovint s’expliquen des d’una visió macroeconòmica que desdibuixa 
responsabilitats. Una activitat per a treballar competències permet debatre reptes de l’economia sostenible, 
contraposant la perspectiva d’una empresa multinacional amb la de les treballadores de les fàbriques 
tèxtils.

Mostra un instrument de rendiment de 
comptes de les empreses pel seu compliment o 
no dels drets humans.

Mostra una conseqüència humana de la 
deslocalització (mort de 300 treballadores a 
l’esfondrament de ‘tallers de la misèria’ a Daca).

Activitat d’aprenentatge cooperatiu sobre 
la responsabilitat social de  l’empresa i les 
condicions laborals  de les treballadores.

Aporta arguments macro -econòmics sobre pobresa i desigualtat. 

Per acabar d’incloure la perspectiva 
d’economia sostenible, es podria:
· Presentar el testimoni de dones 
treballadores a maquiles.
· Aportar dades i arguments per tractar la 
petjada ecològica de la deslocalització.
· Fer reflexionar sobre la responsabilitat 
del consum en les condicions laborals a 
l’altra punta del món i convidar a un canvi 
d’actituds sobre el consum.
· Mostrar alternatives de producció 
responsable (Roba neta, comerç just, 
productes kilòmetre 0…).

Imatge 25. Com fomentar el canvi d’actituds a favor d’una economia més sostenible?

Les competències actitudinals no són massa presents als materials curriculars, excepte en referència al 
medi ambient. A l’exemple seleccionat, la unitat parteix del canvi actitudinal per a fomentar la recerca en 
ciències socials.

#8 Perspectiva d’economia sostenible
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Per saber-ne més... 

Claverol, Mireia, Polo, Ferran, Etxezarreta, Miren, Silva, Santi, Riera, Arnau i Farré, Jordi (2019). 
Economia crítica a l’aula. Propostes per a l’ensenyament secundari. Seminari d’Economia Crítica TAIFA. 
Barcelona: Rosa Sensat. Col. Materials per a l’acció educativa. Dossiers, 81.

D’Alisa, Giacomo; Demaria, Federico i Kallis, Giorgios (2015). Decreixement. Vocabulari per a una nova 
era. Barcelona: Icaria.

Herrero, Yayo; Cembranos, Fernando i Pascual, Marta (2011). Cambiar las gafas para mirar el mundo. 
Madrid: Libros en acción.

The Worldwatch Institute (2017). Educación ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica. 
Barcelona: FUHEM Ecosocial-Icaria.

Per acabar d’incloure la perspectiva d’economia 
sostenible es podria:
· Fer extensible la reflexió a altres actors 
(industries, transports, supermercats...) i pensar 
en accions que incideixin sobre altres actors. 
· Reflexionar sobre els models socioeconòmics 
tant a partir de la sostenibilitat ambiental com de 
justícia social.

Permet plantejar accions reals per reduir la 
petjada ecològica basades en el context.

#8 Perspectiva d’economia sostenible



#9 Perspectiva de futur  

Treballar el futur com a element temporal clau. Pensar, aprendre 
i imaginar futurs possibles, probables i desitjables, més justos i 
inclusius. 

La construcció dels futurs individuals i col·lectius hauria de ser una 
de les principals finalitats de l’ensenyament de les ciències socials 
(Anguera i Santisteban, 2012). El futur com a element temporal clau, ha 
de ser present de manera explícita i que es pugui pensar-lo, d’imaginar-
lo i valorar-lo des del compromís i l’esperança de que esdevingui més 
just i inclusiu. 

Educar per al futur requereix, per una banda, reconèixer la seva condició 
d’incert, la impossibilitat de conèixer-lo o endevinar-lo però ressaltant la 
possibilitat de projectar-lo, preveure’l, imaginar-lo i, sobretot, construir-
lo. Per altra, vincular-lo a la formació per a l’acció i la participació. 

En els manuals analitzats per l’Observatori de llibres de text, apareixen 
projeccions de futur sobretot en els continguts relacionats amb 
les matèries primeres i el medi ambient. Caldria també projectar la 
perspectiva de futur en totes les altres temàtiques, posant el focus en 
models socials, econòmics i ideològics, entre d’altres (ICIP-ECP, 2017). 
També és important treballar la relació entre els futurs individuals i 
els col·lectius, ja que sovint els i les joves els projecten de manera 
totalment desvinculada. 

La consciència històrica, que relaciona el passat, el present i el futur, 
no és suficient per poder tenir una perspectiva de futur. Cal abordar-lo 
de manera explícita, imaginant futurs possibles, probables i desitjables 
(Slaughter, 1988), facilitant models imaginatius que permetin crear 
nous futurs possibles (Guldi i Armitage, 2016). Futurs que no siguin una 
continuació del present i que no reprodueixin les distopies mostrades en 
pel·lícules, llibres, sèries i altres mitjans: que siguin futurs inimaginats 
(Sardar i Sweeney, 2016) construïts a partir del compromís i la defensa 
dels drets humans, i que lluitin contra “l’experiència que tot és possible 
però que no podem fer res” (Garcés, 2002). En aquest sentit, és 
important que els continguts tinguin perspectiva de futur, però també 
que les activitats estiguin enfocades a l’acció. 

L’educació ha de permetre als alumnes entendre que són agents de 
canvi i que el futur es construeix conjuntament. I que, per construir-lo, 
primer cal imaginar-lo. Cal que ens preguntem: fins a quin punt aquests 
materials permeten a l’alumnat comprometre’s en la construcció d’un 
futur més just?

Què podem fer?

• Treballar la consciència històrica 
• Tenir en compte els futurs del passat
• Incloure models alternatius (soci-

als, econòmics, familiars, polítics, 
ets) que permetin imaginar nous 
futurs possibles

• Incrementar les activitats de pen-
sament creatiu i d’imaginació i 
construcció de futurs probables, 
possibles i desitjables

Com ho podem fer?

• Començant les unitats a partir de 
preguntes sobre els reptes de futur

• Utilitzant fonts diverses que projec-
tin models de futur diferents

• Investigant i reflexionant so-
bre els valors, les creences i el co-
neixement propis i de la societat

• Convertint els problemes socials 
locals i globals en els temes a par-
tir dels quals proposar canvis de 
models 

• Transformant les relacions educa-
tives 

• Incrementant les activitats que de-
manin construcció d’opinió 

• Incloent activitats que requerei-
xin discussió i debat sobre models 
de futur

• Incloent activitats que convidin a 
la presa de decisions i a l’acció en 
aspectes quotidians 
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A tall d’exemple

Imatge 26. Com projectem el futur del planeta?

Si hi ha un camp des del qual s’han treballat amb molta profunditat les projeccions de futur és des de la 
perspectiva ambiental, projectant, per exemple, els impactes del canvi climàtic en una infinitat de factors. 

Per acabar d’incloure la perspectiva de futur es podria:
· Mostrar dades amb projeccions d’emissions, de pujada de les 
temperatures, de pujada del nivell del mar, etc.
· Convidar a imaginar models diferents de producció, de consum i 
de vida per revertir els danys infringits al planeta.

Descriu la 
dimensió del 
problema.

Recull les obligacions dels estats envers 
les emissions  de gasos contaminants 
(perspectiva de drets).

Descriu diverses 
conseqüències del 
canvi climàtic.

Identifica els països 
que més contaminació 
generen.

Demana identificar propostes 
d’acció per mitigar les 
emissions.

Imatge 27. Com passar de l’anàlisi de la realitat actual al futur desitjat?

Són pocs els casos en que es demana pensar en el futur d’un sistema polític. En el cas de la Unió 
Europea, però, diferents manuals es plantegen els reptes del present i del futur. 

#9 Perspectiva de futur 
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Per acabar d’incloure la perspectiva de futur es podria…
· Afegir articles amb opinions contrastades que proposin canvis en 
el model de la UE.
· Proposar activitats imaginatives per pensar quines podrien ser les 
prioritats de la UE del futur.

Inicia la unitat 
amb preguntes que 
identifiquen els reptes.

Identifica reptes com la crisi econòmica, les 
creixents desigualtats la desconfiança entre els 
països-membre com a reptes a tenir en compte.

Anticipa una possible 
ampliació a nous 
membres de la UE.

Imatge 28. Com imaginar futurs alternatius?

•	 Quina de les imatges penses que serà el nostre futur?
•	 Tal i com ha evolucionat la teva ciutat en el passat i com està canviant en el 

present, quin dels futurs sembla que tindrà?
•	 Penses que hi ha un altre futur que no estigui contemplat a les imatges?
•	 Quina o quines de les imatges són futurs possibles? Quina o quines són futurs 

probables? Quina o quines són futurs desitjables?
•	 Sobre el futur desitjable, què és el que hauria de fer la ciutadania per aconseguir-

lo? I què hauria de fer el poder polític? I què hauries de fer tu?

Permet veure 
quin és el futur 
que es vol i què 
s’ha de fer per 
aconseguir-lo.

#9 Perspectiva de futur 
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Per saber-ne més... 

Anguera, Carles (2016). Recursos para el aula: Rueda de futuros. Íber. Didáctica de las ciencias 
sociales, geografía e historia,  82. 77-78.

Anguera, Carles and Santisteban, Antoni (2016). Formación de la conciencia histórica y educación para 
el futuro. Clio & Asociados.18 y 19. Santa Fe / La Plata, República Argentina.

Hicks, David (2006). Lessons for the future. The Missing Dimensions in Education. Oxford: Trafford 
Publishing.

Sardar, Ziauddin (2015). Postnormal times revisited. Futures 67. 

Fomenta la presa de 
consciència sobre 
les conseqüències, 
tant positives com 
negatives, de les 
accions que es 
duen a terme. 

Permet valorar 
diferents escenaris 
de futur en funció 
de diferents models 
de producció.

#9 Perspectiva de futur 



#10 Perspectiva transformadora 

Fomentar la participació i l’acció a partir de la presa de 
decisions crítiques i  fonamentades. Educar per entendre el món i 
poder actuar, transformar-lo des del compromís perquè sigui més 
just i humà.  

L’acte educatiu pot prendre dos camins: el de la reproducció del sistema 
i les desigualtats, o el de la transformació social. Aquest segon necessita 
de la formació del pensament crític, l’educació en valors democràtics i 
en defensa dels drets humans i una pràctica constant de l’acció. 

La projecció de futur en l’acció i la transformació és un element clau 
i definitori dels estudis socials crítics. Comprendre el món per tal 
d’actuar-hi de manera crítica i compromesa per fer-lo “menys lleig, 
menys malvat, menys deshumanitzat” (Freire, 1997) és la finalitat 
bàsica de l’ensenyament de les ciències socials. Qualsevol perspectiva 
de promoure un canvi social requereix d’un diagnòstic de la situació 
present -entendre el món i els seus problemes-; d’un horitzó utòpic –
basat en els drets humans i l’esperança en un món més just i on tothom 
hi tingui cabuda-, i d’una estratègia per transitar de la situació actual 
a la societat desitjada (Aguirre i Schugurensky, 2017). Per fer-ho, es fa 
imprescindible la pràctica de l’acció a través de la participació.  

Practicar l’acció és fonamental en la formació de la ciutadania. La 
participació democràtica, raonada i constructiva, s’ha d’educar a partir 
de la seva pràctica. Aquesta és una de les assignatures pendents 
més importants que tenim a les aules i és especialment rellevant en 
la formació de les competències socials i ciutadanes. En contextos 
educatius, la participació s’entén de tres maneres diferents: orientada 
a l’estabilitat, orientada a la millora del benestar individual i col·lectiu, 
i orientada al canvi i a la justícia social (Sant, 2013). Són poques les 
seqüències didàctiques que acabin amb accions reals que no siguin 
participacions simulades sinó accions socials transformadores. Tampoc 
els llibres de text ho afavoreixen: sols un 1% de les activitats conviden 
l’alumnat a emprendre una acció (ICIP-ECP, 2017).  

Una perspectiva transformadora comporta educar el pensament crític, 
els valors ètics i l’avaluació d’alternatives i, sobretot, la participació. Els 
llibres analitzats qüestionen poc els límits del sistema i poques vegades 
expliquen els canals de participació de la ciutadania (ICIP-ECP, 2017). 
Els factors econòmics i socials no s’acostumen a explicar des d’una 
perspectiva de drets, ni s’emfatitza la importància del conflicte a l’hora 
de conquerir drets socials i polítics.

Si el coneixement social no s’aplica a la realitat que vivim i permet 
millorar la vida de les persones a partir de defensar els drets i la dignitat 
humanes, de què serveix? (Jara i Santisteban, 2018). Els materials 
afavoreixen la participació ciutadana i l’acció social dels alumnes? 
Cal que ens preguntem fins a quin punt afavorim l’empoderament de 
l’alumnat per tal que actuï i doni forma, amb les seves accions, “al món 
que ha de venir, que no està determinat prèviament (...), sinó que serà 
el resultat del que tots nosaltres sapiguem i vulguem fer” (Fontana, 
1997: 204).

Què podem fer?

• Tractar problemes socials rellevants 
amb solucions complexes

• Explicar els fenòmens de forma 
que s’entenguin les conseqüències 
econòmiques, socials i humanes 
de cada model econòmic i polític, 
identificant les responsabilitats de 
prendre unes decisions o altres

• Visibilitzar models socials, econò-
mics i polítics alternatius

• Augmentar els continguts relacio-
nats amb la formació de la ciutada-
nia democràtica i explicitar meca-
nismes de participació ciutadana

• Incorporar visions positives dels 
conflictes

• Incrementar els continguts i activi-
tats que interpel·len l’alumnat i fan 
que es posicioni i prengui decisions

• Incrementar les activitats que deri-
ven en accions

Com ho podem fer?

• Presentant els models polítics, eco-
nòmics i socials com models muta-
bles i perfectibles

• Augmentant els exemples de perso-
nes i col·lectius que siguin model 
de participació i transformació 

• Incorporant fonts que refereixin a 
moviments socials

• Incloent activitats vinculades a la 
comunitat propera

• Incorporant fragments de la Decla-
ració Universal dels Drets humans i 
altres tractats internacionals i lleis 
per tal que l’alumnat conegui els 
seus drets i comprengui el valor de 
defensar-los

• Augmentant les activitats que re-
quereixin diàleg i debat

• Incloent activitats que comportin 
canvis d’actituds (en la relació amb 
altres persones, en el consum, en 
la participació a l’escola, barri o 
societat)
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A tall d’exemple

Imatge 29. Com transmetre que les realitats són mutables?

Sense una perspectiva temporal, els factors econòmics, socials i polítics semblen més immutables que el 
que són en realitat. Per transmetre la possibilitat de transformació, cal mostrar, també, que l’estat dels 
factors evolucionen i que les realitats dels factors socials i econòmics generalment no es donen a fatalitats, 
sinó a decisions conscients en base a uns models determinats. 

Per acabar d’incloure la perspectiva transformadora es podria…
· Esmentar factors del país que obrin la porta a la transformació de la situació de pobresa, com el fet de ser  un país 
extremadament ric en minerals.
· Mostrar una visió al llarg del temps que copsi la millora (o empitjorament) dels indicadors estudiats.

Analitza algunes causes i conseqüències 
(econòmiques, socials i humanes - endògenes i 
exògenes) de la pobresa del país.

Identifica nombrosos indicadors per descriure 
el país, la majoria negatius, fet que justifica la 
necessitat de canvi de situació.

Imatge 30. Com lligar el pensament crític amb l’actitud transformadora?

L’anàlisi i la reflexió respecte de les perversitats del sistema implica el risc de portar a un excés de 
negativitat, o a desmotivar a l’alumnat a esdevenir ciutadans i ciutadanes actives, perquè “està tot perdut”. 

#10 Perspectiva transformadora 
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Per aquest motiu, la perspectiva de pensament crític ha d’anar lligada a la perspectiva transformadora 
i convidar a pensar críticament com a primer pas per al compromís ciutadà. En el següent exemple,  es 
convida a la transformació des de lo relacional (canvi d’actitud envers les persones pobres) fins a lo social 
(col·laboració amb entitats solidàries).
         

Permet conèixer els moviments socials 
internacionals (condonació del deute).

Analitza algunes de les causes de la pobresa

Convida a l’acció, des de la col·laboració amb 
ONG solidàries, i des de l’actitud de respecte a 
les persones pobres.

Denuncia la desigualtat, amb una perspectiva evolutiva.           

Per acabar d’incloure la perspectiva 
transformadora es podria:
· Problematitzar la utilització de certs termes 
(“Tercer món”/països empobrits)
· Analitzar les causes de la pobresa i la 
desigualtat de forma més complexa
· Fer reflexionar sobre el model econòmic i 
polític.

Imatge 31. Com promoure la transformació del centre educatiu?

El plantejament per competències és una bona motivació per a plasmar els aprenentatges sobre economia 
i sistemes democràtics. En l’exemple escollit es convida a l’alumnat a portar a la pràctica els seus 
aprenentatges i organitzar una assemblea de classe com a forma de practicar la democràcia.

#10 Perspectiva transformadora 
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Per saber-ne més... 

De Alba, Nicolás; García-Pérez, Francisco F. i Santisteban, Antoni (2012). Educar para la participación 
ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Sevilla: Díada Editora.

Gutierrez, M. C. y Pagès, Joan. (2018). Pensar para intervenir en la solución de las injusticias sociales. 
Pereira. Ediciones de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Sant, Edda (2013). ¿Qué enseño cuando enseño a participar críticamente a mi alumnado? Enseñanza de 
las Ciencias Sociales, 12, 63-76.

Permet conèixer i dur a terme una assemblea amb tot el 
que implica: organització, planificació, recollida d’opinions 
de tot l’alumnat, reunions, plantejar solucions...

És una activitat que porta a l’acció real a partir d’una problemàtica que s’ha de resoldre mitjançant una assemblea.

Per acabar d’incloure la perspectiva 
transformadora es podria:
· Partir d’un problema real de l’escola.

#10 Perspectiva transformadora 



49Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració 
i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials 

BIBLIOGRAFIA

Aguirre, Arecia i Shugurensky, Daniel. (2017). La 
participación como elemento clave en las 
escuelas democráticas. Revista Reflexao e Açao, 
v.25,n.2. 65-83.

Álvarez, Mari; Nuño, Teresa i Solsona, Núria (2003). 
Las científicas y su historia en el aula. Madrid: 
Editorial Síntesis.

Anguera, Carles i Santisteban, Antoni (2012). El concepto de 
futuro en la ensenanza de las Ciencias Sociales 
y su influencia en la participacion democratica. 
A Nicolás de Alba, Francisco F. Garcia i Antoni 
Santisteban (Eds.), Educar para la participación 
ciudadana en la enseñanza de las ciencias 
sociales. Sevilla: Diada.

Bastida, Anna (1994). Desaprender la guerra. Una visión 
crítica de la educación para la paz. Barcelona: Icaria. 

Benejam, Pilar (1997). La selección y secuenciación de 
los contenidos sociales. En Pilar Benejam i Joan 
Pagès (Coords.) Enseñar y aprender ciencias 
sociales, geografía e historia en la educación 
secundaria. Barcelona: ICE y Horsori.

Botey, Jaume (Coord.) (2013). Observatori de llibres de 
text. Barcelona: ICIP-ECP.

Barbeito, Cécile (Coord.) (2017). Observatori de llibres de 
text. Anàlisi de la didàctica de les ciències socials 
des d’una perspectiva de Pau. Barcelona: ICIP-ECP.

Brugeilles, Carole i Cromer, Sylvie (2009). Promoting 
gender equality through textbooks: A 
methodological guide. Paris: UNESCO. 

Cabezudo, Alicia; Christidis, Christos; Carvalho da 
Silva, Miguel; Demetriadou-Saltet, Valentina; 
Halbartschlager, Franz; Mihai, Georgeta-Paula 
(2008). Pautas para una educación global. 
Conceptos y metodología sobre educación global 
para educadores y responsables de políticas en 
materia educativa. Lisboa: Consell d’Europa.

Castellví Jordi; Díez M. Consuelo; Gil, Francisco; González 
Valencia; Gustavo; Jiménez, M.Dolores; 
Tosar, Breogán; Vidal Emma D.; Yuste, 
Monterrat y Santisteban, Antoni (2018).  ¿Verdad 
o mentira? Una investigación en formación del 
profesorado. En López Torres, E.; García Ruiz, C. 
R. y Sánchez Agustí, M. (eds.). Buscando formas 
de enseñar. Investigar para innovar en Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Valladolid: Universidad de 
Valladolid y AUPDCS.

Castellví, Jordi (2019). Literacitat crítica digital en els 
Estudis Socials. Estudis de cas en educació 
primària (Tesi doctoral). Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Fontana, Josep (1997). Introducció a l’estudi de la 
història. Barcelona: Crítica.

Fontana, Josep (2013). La historia de los hombres: el siglo 
XX. Barcelona: Editorial Planeta.

Freire, Paulo (1997). Pedagogía de la esperanza. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno.

Garcés, Marina (2002). En las prisiones de lo posible. 
Barcelona: Editorial Bellaterra.

GREDICS (2015). Com ens pensem? Protagonistes 
de l’ensenyament de les ciències socials i la 
formació del pensament històric, geogràfic i 
social. Dossier de les XII Jornades Internacionals 
de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. 

Guldi, Jo i Armitage, David (2016). Manifiesto por la 
Historia. Madrid: Alianza Editorial.

Jara, Miguel Ángel (2010). Representacions y enseñanza de 
la historia reciente-presente. Estudio de casos de 
estudiantes en formación inicial y en su primer año 
de docencia (Tesi Doctoral). Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Jara, Miguel Ángel i Santisteban, Antoni (2018). Los 
retos de futuro en la enseñanza de las ciencias 
sociales, la historia y la geografía. A Miguel 
Ángel Jara i Antoni Santisteban (Coords.). 
Contribuciones de Joan Pagès al desarrollo de 
la didáctica de las ciencias sociales, la historia 
y la geografía en Iberoamérica (pp. 273-284). 
Universidad Nacional de Comahue y Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Legardez, Alain i Simonneaux, Laurence (2006). L’école à 
l’épreuve de l’actualité. Enseigner les questions 
vives. Issy les Moulineaux: édition ESF.

Lozano, Julián (2009). ¿Qué educación para qué 
desarrollo? Pistas de reflexión para la sexta 
generación de Educación para el Desarrollo. 
Edición digital: Universidad Pablo de Olavide. 

Massip, Clara; Barbeito, Cécile; Egea, Alex i Flores, 
Mariano (2018). Competències per a transformar 
el món. Barcelona: Graó.

Massip, Mariona i Pagès, Joan (2016). Humanos frente a 
humanos. La necesidad de humanizar la historia 
escolar. A Carmen Rosa García; Aurora Arroyo i 
Beatriz Andreu (Eds.). Deconstruir la alteridad 



Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i 
l’elaboració de materials curriculars de ciències socials 

50

desde la didáctica de las ciencias sociales: 
educar para una ciudadanía global (pp.447-457). 

Massip, Mariona; Santisteban, Antoni (2019). Educant 
en la igualtat. XXV Audiència Pública als nois i 
noies de Barcelona. Barcelona: Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona. 

Meadows, Donella; Meadows, Dennis; Randers, Jorgen i Behrens, 
William W. (1972). The limits of the growth: A report 
for the Club of Rome’s project on the predicament of 
mankind. Washington: Potomac Associates.

Meadows, Donella; Meadows, Dennis i Randers, Jorgen 
(1992). Beyond the limits. Vermont: Chelsea 
Green Publishing. 

Meadows, Donella; Randers, Jorgen i Meadows, Dennis 
(2006). Los límites del crecimiento. 30 años 
después. Barcelona: Galaxia Gutemberg. 

Meadows, Donella; Randers, Jorgen i Meadows, Dennis 
(2012). Los límites del crecimiento. Edición 
2012. Madrid: Aguilar.

Mesa, Manuela (2000). La educación para el desarrollo: 
entre la caridad y la ciudadanía global. Papeles 
para la Paz, núm 70. 

Morin, Edgar (2001). Tenir el cap clar. Barcelona: La Campana.

Renner, Adam (2009). Teaching Community, Praxis, and 
Courage: A Foundations Pedagogy of Hope and 
Humanization. Educational Studies, 45:1, 59-79.

Pagès, Joan (2019). Els reptes de l’ensenyament de les ciències 
socials, la geografía i la història. Quin professorat, quina 
ciutadania, quin futur? (Lliçó magistral). Recuperat de: 
https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2018/201167/llico-
magistral-joan-pages-2018.pdf

Pagès, Joan i Santisteban, Antoni (Coords.) (2011). Les 
qüestions socialment vives i l’ensenyament de les 
ciències socials. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona. Recuperat de: https://ddd.uab.cat/pub/
llibres/2011/197111/quesocvivensciesoc_a2011.pdf

Picchio, Antonella (2015). Economía feminista. En 
Giorgos Kallis, Federico Demaria i Giacomo 
D’Alisa (Coords.) Decrecimiento. Vocabulario para 
una nueva era. Barcelona: Icaria Editorial.

Pupio, Alejandra; Alcalde, Rodolfo; De la Fuente, Laura 
(2019). ¿Qué nos hace humanos? Un manual 
para pensarnos en las aulas. Buenos Aires: 
Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

Sant, Edda (2013). L’ensenyament i l’aprenentatge de la 
participació: com es pot ensenyar i aprendre a parti-

cipar críticament en el context de les audiències pú-
bliques als nois i noies de Barcelona? (Tesi Docto-
ral). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

 Sant, Edda i Pagès, Joan (2011). ¿Por qué las mujeres son 
invisibles en la enseñanza de la historia? Historia y 
Memoria nº 3, pp. 129-146.

Santisteban, Antoni (2009). Cómo trabajar en classe 
la competència social y ciutadana. Aula de 
Innovación Educativa, 187, 12-15.

 Santisteban, Antoni i González-Monfort, Neus (2019). 
Education for Citizenship and Identities. Handbook 
of Research on Education for Participative 
Citizenship and Global Prosperity. IGI Global.

Sardar, Ziauddin i Sweeney, John A. (2016). The three 
Tomorrows of Postnormal Times. Futures. 75: 1-13.

 Slaughter, Richard A. (1988). Futuros. A David Hicks 
(comp). Educación para la paz. Madrid: Ed. 
Morata.247-262.

 Solsona, Núria (2016). Ni princeses ni pirates. Per educar 
nenes i nens en llibertat. Vic: Eumo Editorial. 

Soriano, Encarnación (coord.) (2008). Educar para la ciudadanía 
intercultural y democrática. Madrid: La Muralla.

Spillmann, Kati i Spillmann, Kurt (1991). La imagen del 
enemigo y la escalada de los conflictos. RICS. Revista 
Internacional de Ciencias Sociales, 127, 59-79.

Stanley, Jason (2018). How Fascism Works: The Politics of 
Us and Them. London: Penguin Random House.

Taibo, Carlos (2010). En defensa del decrecimiento. Sobre 
capitalismo, crisis y barbarie. Madrid: Catarata.

Torralba, Francesc (2019). Fonaments del pensament 
crític, des d’una mirada filosófica [Vídeo]. 
Recuperat de:  https://www.fbofill.cat/videos/
fonaments-del-pensament-critic-des-duna-
mirada-filosofica-francesc-torralba

Tosar, Breogán (2017). Llegir la paraula I el món: 
literacitat crítica en els estudis socials a 
l’educació primària (Tesi Doctoral). Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Tutiaux-Guillon, Nicole (2011). Les qüestions socialment 
vives, un repte per a la història i la geografia 
escolars?. A Joan Pagès i Antoni Santisteban 
(Coords.) Les qüestions socialment vives i 
l’ensenyament de les ciències socials (pp.25-
39). Recuperat de: https://ddd.uab.cat/pub/
llibres/2011/197111/quesocvivensciesoc_
a2011.pdf



51Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració 
i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials 

Tutiaux-Guillon, Nicole (Coord.) (2018). Enseigner 
l’histoire en contexte de pluralité identitaire. La 
revue française d’éducation comparée. nº17.

UNESCO (2017). 15 Claves de Análisis para Apuntalar la 
Agenda Educativa 2030. https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000259069_spa  

United Nations Population Fund Agency (2019). Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Recuperat de: 
https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/
citrefapa_a2016.pdf

Villalón, Gabriel; Pagès, Joan (2013). ¿Quién protagoniza 
y cómo la historia escolar?. La enseñanza de la 
historia de los otros y de las otras en los textos 
de estudio de Historia de Chile de educación 
primaria. Clío&Asociados, 17, 119-136.

Walsh, Catherine (2011). Etnoeducación e interculturalidad 
en perspectiva decolonial. Lima: Bellido.

Wineburg, Sam; McGrew, Sarah; Breakstone, Joel i Ortega, 
Teresa (2016). Evaluating Information: The 
Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford: 
Stanford History Education Group.

Yuste, Montserrat (2017). L’empatia i l’ensenyament-
aprenentatge de les ciències socials a l’educació 
primària a Catalunya: un estudi de cas (Tesi Doctoral).  
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.



Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i 
l’elaboració de materials curriculars de ciències socials 

52

FONTS DELS EXEMPLES CITATS

Els materials utilitzats provenen d’una varietat de materials 
curriculars, publicats per diferents actors (editorials de 
llibres de text, universitats i entitats socials). Els exemples 
escollits no sempre es corresponen amb les últimes edicions 
dels llibres de text, perquè el criteri prioritzat ha estat 
el d’exemplificar millor els temes tractats. Els fragments 
que s’han fet servir per a aquesta publicació s’inscriuen 
en la legalitat establerta per l’article 32 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

#1 perspectiva humanitzadora: 
Com humanitzar les persones vençudes? Edebé (2008) 
Ciències socials Història, 4t ESO, p.192-193; Com 
humanitzar les víctimes d’una catàstrofe natural? Materials 
per a una didàctica de la història de Terrassa, ESO, nº9, 
p.32; Com humanitzar civilitzacions antigues? Vicens Vives, 
2n ESO, p. 180-181.

#2 perspectiva de gènere: 
Com equilibrar les presències de dones i d’homes? Text-
LaGalera (2015) Ciències Socials-Atòmium, 3r ESO, p.280; 
Com trencar els estereotips de gènere? Massip, Mariona; 
Santisteban, Antoni (2019) Educant en la igualtat. XXV 
Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Barcelona: 
Institut Municipal d’Educació de Barcelona. p.44-47; Com 
fer visibles els processos d’assoliment de drets per part de 
les dones? Barcanova (2008) Socials. Ciències Socials, 
geografia i història, 4t ESO, p.110-111.

#3 perspectiva d’alteritat: 
Com visibilitzats els col·lectius esborrats del relat? Text-
La Galera (2008) Ciències Socials, 4t ESO, p.38-39; Com 
mostrar l’Altre des de referents positius? VVAA (2013) 
Enseñar África. Las Palmas de Gran Canaria: ULPGC.  p.174-
175; Com reconeixem el dany de la colonització en l’altre? 
Cruïlla (2008) Ciències Socials, Historia, 4t ESO, p.92-93.

#4 perspectiva intercultural: 
Com representar altres cultures i religions? Santillana 
(2016) 4t ESO p. 326; Com reflectir les relacions de poder 
entre cultures en context colonial? Edebé (2008) 4t p.108-
109; Com tractar els reptes de la convivència intercultural? 
GREDICS (2008) Podem conviure persones de diferents 
cultures? Bellaterra: GREDICS. https://ddd.uab.cat/
pub/recdoc/2007/203399/dossier-convivenciamedieval-
2006ARIE10022.pdf p. 24-25.   

#5 perspectiva de temes controvertits: 
Com partir de problemes reals? Teide (2015) 3r ESO p. 19; 
Com dotar d’eines per interpretar el present? Cruïlla (2008) 
Ciències Socials, Historia, 4t ESO,  p.50; Com reflectir 
la visió dels diferents actors? GREDICS (2012) Límits, 

fronteres i murs. Bellaterra: GREDICS. p.41-48. https://
ddd.uab.cat/pub/recdoc/2010/203386/dossier-murs-
gredics-micinn-EDU2009-10984.pdf 

#6 perspectiva de pensament crític: 
Com qüestionar els relats oficials amb l’ús de les fonts 
i preguntes reflexives? Vicens Vives (2015) Geografia 
i Història, 3r ESO, p.130-131; Com transmetre la 
importància de qüestionar les fonts? GREDICS (2015) 
Refugiats i refugiades. Informació i manipulació als mitjans 
de comunicació. Bellaterra: Gredics-UAB. https://ddd.uab.
cat/pub/recdoc/2012/201464/Dossier-refugiats-refugiades-
EDU2012-37668-Como_se_forma_el_pensamiento_
historico_social.pdf p.15-16; Com promoure debats des de 
la diversitat d’arguments? Teide, 3r ESO p.22-23. 

#7 perspectiva de pau: 
Com problematitzar el militarisme? Barcanova, 3r ESO, 
p.211; Com mostrar el dany a les víctimes? Edebé (2015) 
Ciències Socials Bloc I: Història, 3r ESO p.74-75; Com 
reflectir la pau? Caireta, Marina; Barbeito, Cécile (2018) 
Barcelona, ciutat de pau. XXIV Audiència Pública als nois i 
les noies. Dossier per al professorat. Barcelona: IMEB. http://
ajuntament.barcelona.cat/educacio/sites/default/files/
material_bcn_ciutat_de_pau_xxiv_ap_professorat.pdf p.51.

#8 perspectiva d’economia sostenible:
Com reflectir el dilema entre el creixement econòmic i la 
sostenibilitat ambiental? Vicens Vives (2016) Geografía e 
Historia, 3º ESO, p.206-207; Com fer reflexionar sobre les 
responsabilitats de diferents actors en la (in)sostenibilitat 
social? Santillana, 3r ESO, p.270; Com fomentar el canvi 
d’actituds a favor d’una economia més sostenible? Anna 
Garrido Espeja, Montserrat Roca Tort (2012) La petjada 
ecològica: quin és el nostre impacte en el planeta? Edició 
digital: Centre de Documentació i Experimentació en 
ciències-ARC. http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/
files/petjada%20ecologica_ESO_alumnes.pdf

#9 perspectiva de futur: 
Com projectem el futur del planeta? Cruïlla, 3r ESO, p.262-
263; Com passar de l’anàlisi de la realitat actual al futur 
desitjat? Teide (2015) 3r ESO p. 19; Com imaginar futurs 
alternatius? Hicks, David. (2006). Lessons for the Future: 
The missing dimension in education. Victoria, Canada: 
Trafford Publications.

#10 perspectiva transformadora: 
Com transmetre que les realitats són mutables? Vicens 
Vives (2016) Geografía e Historia, 3º ESO. P.239-240. 
Com lligar el pensament crític amb l’acció transformadora? 
Text-La Galera (2008) Ciències Socials, 4t ESO, p.124; 
Com promoure la transformació del centre educatiu? Vicenç 
Vives (2015) Geografia i Història, 3r ESO. P.42.  
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