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Opinió

Educació per la Ciutadania

Una de  les  novetats  de la  nova  Llei  d'  Educació 
(LOE)   que  s'implementa  aquest  curs,   és 
l'assignatura  d'Educació  per  la  Ciutadania,   que 
s'imparteix a 3r d'ESO. 

En el marc horari aquesta matèria té assignada una 
hora setmanal.

Però,  que  hi  ha  darrera  d'aquest  nom  tant 
ambiciós? 

De fet, un dels objectius més importants d'aquesta 
matèria  és  la  formació  de  ciutadans  actius,  ben 
informats,  crítics  i  solidaris.  Uns  objectius  força 
interessants  per  l'estímul  del  desenvolupament 
personal.

Els  continguts  d'aquesta matèria no són nous, de 
fet,  des  de  diferent  matèries  d'una  manera 
interdisciplinar, han estat incorporats en el sistema 
educatiu  i en la pròpia metodologia educativa.

A grans trets, els continguts d'aquesta matèria són 
en el camp de conceptes:

✔ la ciutadania, 

✔ drets i deures, 

✔ els drets humans, 

✔ les institucions nacionals i internacionals, 

✔ la sostenibilitat, 

✔ el subdesenvolupament, 

✔ els models polítics, 

✔ la participació política, etc.

En l'àmbit dels procediments s'impulsa  la lectura 
comprensiva, l'exposició coherent de les idees tant 
a nivell oral com escrit, les tècniques del debat, el 
treball  de les  habilitats  socials  i  de l'autoestima, 
etc.  

Pel que fa als valors, cal destacar: 

✔ el respecte, 

✔ la solidaritat, 

✔ l'impuls  de  la  filosofia  de  la   resolució 
pacífica de conflictes, 

✔ la sensibilitat envers una major situació de 
justícia , tant a nivell més proper com més 
llunyà, etc..

És evident, doncs, que en major o menor mesura 
aquests  continguts  han  estat  treballats 
anteriorment en el marc educatiu: De fet,  és difícil 
desvincular  l'educació  de  l'impuls  de  continguts 
amb els valors que s'estimulen des de l'assignatura 
d' Educació per la Ciutadania.

El  fet  que hi  hagi  un espai  específic  per  tractar 
aquests temes implicarà poder treballar amb més 
profunditat aquest contingut, que, sembla evident, 
poden contribuir a afavorir el procés educatiu i la 
convivència.


