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OBJECTIUS  
Concienciar l’alumnat de la necessitat d’incloure l’educació en valors en el currículum 
ordinari.  
Reflexionar sobre la importància de l'educació en valors a l'Educació Primària.  
Elaborar un referent d'educació en valors aplicable al nostre context educatiu.  
Integrar en el currículum de l’Educació primària els diferents eixos transversals: educació 
per la pau, educació ambiental, multiculturalitat, educació pel consum, educació per la 
salut...  
TEMARI  
A. Intervenció educativa.  
1. L’acte didàctic com a intervenció educativa.  
2. Intervenció educativa en el nostre context. Alguns models.  
B. La intervenció en l'educació en valors.  

1. L’educació en valors com a suport de la convivència, la tolerància i la democràcia.  
2. Els continguts d’actituds, valors i normes en el currículum d’Educació Primària.  
3. L’educació en valors i el binomi família-escola.  
4. L’educació en valors en el Projecte Educatiu de Centre, en el Projecte  

Curricular i en la Programació d'aula.  
4.1. Objectius  
4.2. Continguts  
4.3. Estratègies metodològiques.  
4.4. Recursos didàctics  
4.5. Avaluació.  
C. Els eixos transversals del currículum.  
1. Educació per la pau.  
2. Educació ambiental.  
3. Educació multicultural.  
4. Educació pel consum.  
5. Educació per la salut.  
METODOLOGIA  
Exposicions teòriques per part del professor de la part més conceptual del temari.  
A partir de la bibliografia de l’assignatura es faran comentaris de textos, activitats de 
síntesi, d’anàlisi i estudis comparatius.  
Cada grup de treball (quatre alumnes) plantejarà un tema de l’educació en valors com a eix 
transversal del currículum.  
Exposició a classe dels diferents temes d’educació en valors, de forma que quedin coberts 
tots els eixos transversals i les estratègies metodològiques per a portar-lo a terme.  
 
AVALUACIÓ  
L’avaluació vindrà donada per la valoració de:  
Les activitats d’anàlisi, de síntesi i de comentari de textos.  
Els treballs en grup i la seva exposició sobre els diferents eixos transversals del currículum.  
Participació i implicació a les sessions de classe.  



L’examen de la part conceptual del temari.  
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