
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CURRÍCULUM 
ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS: 

 
EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 

 
 



 

ÀREA D'EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 

APRENDRE A SER I A PENSAR DE MANERA AUTÒNOMA (PERSONAL) 

Competències 
1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes. 

2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal. 

3. Qüestionar-se i usar l'argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

- Identificació de les emocions 

i els sentiments propis. 

- Rebuig de comportaments  

i actituds discriminatòries. 

 

 
 
 
 
 
 

- Identificació de les emocions 
i els sentiments propis. 
- Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 

 

- Identificació de les emocions 
i els sentiments propis. 
-Estratègies per a 
l'autoconeixement i 
l'autoestima. 
- Estratègies per al diàleg 
- Expressió d'opinions i judicis 
de forma assertiva mitjançant 
la conversa, la discussió i el 
debat. 
- Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 

 

 
 

- Identificació de les emocions 
i els sentiments propis. 
-Estratègies per a 
l'autoconeixement i 
l'autoestima. 
-Identificació dels trets 
personals d'identitat. 
- Estratègies per al diàleg 
- Expressió d'opinions i judicis 
de forma assertiva mitjançant 
la conversa, la discussió i el 
debat. 
- Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries 

- Identificació de les emocions 
i els sentiments propis. 
-Estratègies per a 
l'autoconeixement i 
l'autoestima. 
-Identificació dels trets 
personals d'identitat. 
-Estratègies per al diàleg 
-Expressió d'opinions i judicis 
de forma assertiva mitjançant 
la conversa, la discussió i el 
debat. 
-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries 

 
 

-Identificació de les emocions i 
els sentiments propis. 
-Estratègies per a 
l'autoconeixement i 
l'autoestima. 
-Identificació dels trets 
personals d'identitat. 
-Estratègies per al diàleg 
-Expressió d'opinions i judicis 
de forma assertiva mitjançant 
la conversa, la discussió i el 
debat. 
-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

- Mostrar un novell de gestió emocional adequat en la relació 
amb els altres en les activitats quotidianes. 

- Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un 
novell adequat d'autoestima. 
- Argumentar i defensar les pròpies opinions. 

 

- Mostrar motivació per la millora personal i respondre als 

reptes i les dificultats amb esforç i motivació. 

 

 
  



 

 

APRENDRE A ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA I COHERENT ( INTERPERSONAL) 

Competències 
4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen. 

5.Aplicar el diàleg com a eina d'entesa i participació en les relacions entre les persones. 

6. Adoptar hàbits d'aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

-Habilitat personal: 
autonomia 
- Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
realitzats intencionadament o 
no. 
- Autogestió de les emocions i  
els sentiments propis. 

 
 
 
 
 

-Habilitat personal: 
autonomia 
- Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
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els sentiments propis. 

 

- Habilitat personal: 
Autonomia. 
-Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
realitzats intencionadament o 
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- Autogestió de les emocions i 
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conducta. 
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- Habilitat personal: 
Autonomia. 
-Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
realitzats intencionadament o 
no. 
- Autogestió de les emocions i 
els sentiments propis. 
-Autoregulació de la 
conducta. 
-Valoració de l'esforç i la 
motivació. 

 

-Habilitats personals: 
autonomia i resiliència 
-Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
realitzats intencionadament o 
no. 
- Autogestió de les emocions i 
els sentiments propis. 
-Autoregulació de la 
conducta. 
- Valoració de l'esforç i la 
motivació. 
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autonomia i resiliència 
-Actituds de responsabilitat i 
coresponsabilitat: 
acompliment dels deures 
propis i acceptació de les 
conseqüències dels actes 
realitzats intencionadament o 
no. 
- Autogestió de les emocions i 
els sentiments propis. 
-Autoregulació de la 
conducta. 
- Valoració de l'esforç i la 
motivació. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar 
les seves opinions. 

 

- Expressar-se i actuar d'acord amb un pensament ordenat, clar i 
objectiu.  

- Actuar amb creativitat i capacitat crítica.  

 
 

 

 



 

 
APRENDRE A CONVIURE (SOCIAL) 

Competències 
7. Analitzar l'entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.  
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

-Identificació de les emocions i 
els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats socials: agraïment i 
disculpa. 
-Valoració de l'amistat. 

-Identificació de les emocions i 
els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats socials: agraïment i 
disculpa. 
-Valoració de l'amistat. 

-Identificació de les emocions i 
els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats social: agraïment, 
disculpa, elogi i assertivitat. 
-Actituds de cooperació, 
solidaritat i altruisme. 
-Valoració de l'amistat. 
-Respecte pels drets i deures 
dels infants i dels adults. 
-Actituds que contribueixen al 
benestar emocional del grup. 

-Identificació de les emocions i 
els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats social: agraïment, 
disculpa, elogi i assertivitat. 
-Actituds de cooperació, 
solidaritat i altruisme. 
-Valoració de l'amistat. 
-Respecte pels drets i deures 
dels infants i dels adults. 
-Actituds que contribueixen al 
benestar emocional del grup. 

-Identificació de les emociona 
i els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats social: agraïment, 
disculpa, elogi i assertivitat. 
-Actituds de cooperació, 
solidaritat i altruisme. 
-Valoració de l'amistat. 
-Respecte pels drets i deures 
dels infants i dels adults. 
-Actituds que contribueixen al 
benestar emocional del grup. 

-Identificació de les emociona 
i els sentiments dels altres: 
empatia. 
-Gestió de normes i límits. 
-Habilitats social: agraïment, 
disculpa, elogi i assertivitat. 
-Actituds de cooperació, 
solidaritat i altruisme. 
-Valoració de l'amistat. 
-Respecte pels drets i deures 
dels infants i dels adults. 
-Actituds que contribueixen al 
benestar emocional del grup. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

- Acceptar i practicar les normes de convivència i 
els hàbits cívics. 

- Participar amb responsabilitat en l apresa de 
decisions del grup. 

- Intervenir en situacions de conflicte amb 
estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i 
comprensiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APRENDRE A SER CIUTADANS RESPONSABLES EN UN MÓN GLOBAL 

Competències 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant d eles situacions d'injustícia. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 
-Valoració de la igualtat de 
drets d'homes i dones en 
qualsevol àmbit.  
-Actituds i estratègies 
personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 
-Valoració de la igualtat de 
drets d'homes i dones en 
qualsevol àmbit.  
-Actituds i estratègies 
personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
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personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
-Drets i deures que regulen 
l'ús dels béns comuns i dels 
serveis públics i 
responsabilitat en la seva 
utilització. 

-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 
-Valoració de la igualtat de 
drets d'homes i dones en 
qualsevol àmbit.  
-Actituds i estratègies 
personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
-Drets i deures que regulen 
l'ús dels béns comuns i dels 
serveis públics i 
responsabilitat en la seva 
utilització. 
 

-Mecanismes de participació 
democràtica 
-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 
-Valoració de la igualtat de 
drets d'homes i dones en 
qualsevol àmbit.  
-Actituds i estratègies 
personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
-Drets i deures que regulen 
l'ús dels béns comuns i dels 
serveis públics i 
responsabilitat en la seva 
utilització. 

-Mecanismes de participació 
democràtica 
-Rebuig de comportaments i 
actituds discriminatòries. 
-Valoració de la igualtat de 
drets d'homes i dones en 
qualsevol àmbit.  
-Actituds i estratègies 
personals i col·lectives de 
consum responsable del medi. 
-Drets i deures que regulen 
l'ús dels béns comuns i dels 
serveis públics i 
responsabilitat en la seva 
utilització. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

-Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades 
amb el medi ambient i el consum responsable. 

- Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic. 
- Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de 
marginació, discriminació, injustícia social i violació dels drets 
humans. 
- Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, 
cultural, religiosa i de gènere.  

- Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir 
un paral·lelisme amb els mecanismes de participació a l’aula i a 
l’escola. 
- Identificar els drets i els deures més importants que es deriven 
de les declaracions universals. 
- Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels 
mitjans de comunicació i les xarxes socials. 
- Emprar la tecnologia desenvolupant valors socials i cívics en 
entorns segurs.   


