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Escola Colors 
 
Una proposta d'educació en valors 
Justificació del projecte d'educació en valors socials i cívics a l'escola 
 
L'escola actual està immersa en un món de canvis i reptes, de diversitat i globalitat,               
d'individualisme i col·lectivitat... En la societat actual i en el nostre entorn més proper,              
complex, canviant i divers, entenem l'escola com l'espai acollidor on els ciutadans            
del demà visquin aquesta diversitat amb tolerància i respecte, on la integritat            
individual faciliti les relacions socials de la pròpia col·lectivitat i millori les condicions             
de vida de tota la comunitat. 
 
Creiem que educar en valors és entendre aquesta realitat i desenvolupar des de             
l'àmbit pedagògic estratègies que permetin als nens i nenes, doncs, desenvolupar           
totes aquelles capacitats i habilitats d'alt component ètic i moral que els ajudi a              
conviure en llibertat i en pau. 
Proposem, així, desenvolupar un treball en valors en tots els àmbits escolars            
(nens/es, docents, famílies, entorn) que es fonamentin en: 
 

● L'autonomia personal. 
● El diàleg. 
● La tolerància. 
● El respecte. 
● La justícia. 
● L’equitat. 

 
Després de reflexionar com a equip docent i assessorats pels experts de la formació              
en centre rebuda el curs 2009-10 ( Educació en valors a l'Educació Infantil i Primària .              
Formadores: Joana Cifre i Mercè Mora del Grup d'Educació en Valors de la             
Universitat de Barcelona) el model d'educació en valors que volem desenvolupar i            
que ha de ser la font de la que brolli el projecte posterior, no és en absolut un model                   
relativista en què l'escola no intervé en les conductes ètiques i morals del nens i les                
nenes, sense modificar-les o optimitzar-les. Considerem que l'escola ha de millorar           
les competències morals i socials dels alumnes per tal que aquests millorin a la              
vegada en les seves condicions de vida i les dels altres. 
 
Proposarem basar el nostre projecte d'educació en valors en un enfocament           
educatiu que entengui l'educació en valors com a l'eix central de l'educació. Així, en              
aquest enfocament, cada nen o nena estableix relacions amb altres que a la vegada              
modelen el seu comportament ètic i moral i amb els que interacciona col·lectivament.             
És a dir, la personalitat moral dels nens es construeix en l'àmbit de l'educació des de                
cada individu, des de cada situació comunicativa, des de cada interacció entre            
iguals, entre el docent i l'alumne, entre la comunitat escolar... És aquest un model              
socioconstructivista. 
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                                                                       L'Escola Colors i l'educació en valors 
 
Els nens i nenes en els seus primers anys d'escolarització comencen tot un procés              
formatiu en què es poden continuar consolidant hàbits, rutines i valors que la família              
com a agent educatiu ha començat a construir però que a partir d'aquest moment ja               
no serà l'únic(escola, amistats,...). És en aquest espai en el que molts nens i nenes               
conviuran per primera vegada amb altres persones completament diferents a ells i el             
seu entorn, amb valors diferents i maneres de pensar diferents, amb procedències,            
llengües, cultures i expectatives diferents.  
 
És en aquesta escola diversa on creiem que s’han de desenvolupar valors propis             
d’una escola democràtica en la que els perfils morals dels seus nens i nenes s’han               
d’educar cap a una ciutadania activa. 
 
Així, ens proposem desenvolupar aquesta consciència ètica i moral a través           
d’estratègies i activitats que permetin no només l’aprenentatge dels valors          
democràtics sinó el seu exercici pràctic i quotidià: 
 

● Creació de dinàmiques de discussió democràtiques i col·lectives que portin a           
acords consensuats i que formin part de l’organització pròpia del centre: En            
Roc!, tutoria (d’aula i individualitzada), assemblea de classe... 

● Disseny d’activitats de col·laboració entre iguals i també entre diferents àmbits           
de la comunitat (padrinatge, tallers, tallers inter-cicles, activitats en benefici          
d’uns a altres, col·laboració famílies,...) 

● Foment de la participació i la presa de decisions de la comunitat educativa en              
els diferents òrgans de participació amb els que comptem (Claustre, Consell           
escolar, AFA, assemblees, tutories,...) 

● Col·laboració, participació i presència de la família a l’escola. 
● Relacions de col·laboració i ajuda amb organismes i entitats de l’entorn proper            

a l’escola ( Ajuntament, Projecte Educatiu Comunitat i Escola (PMCEIJ),          
Patronat d’esports, escoles, instituts, altres centres educatius d’educació        
formal i no formal, entitats, associacions,...) 

● Intercanvis educatius amb altres organitzacions i comunitats educatives        
forànies (APS, e-twinning, escoles europees,... 
 

En definitiva l’escola, creiem, ha de constituir-se en l’espai on les relacions entre els              
diferents components de la comunitat sigui exemple per al futur ciutadà i que en ella               
es faci competent socialment a través d’experiències que li permetin aprendre, en la             
pràctica diària, de la convivència amb els altres.  
 
Sigui remarcable, per nosaltres obvi, que l’escola no és ni ho deu ser l’únic agent               
educatiu en valors dels nostres ciutadans futurs, per això tota la proposta compta             
amb la comunitat educativa (pares, mares, famílies extenses, entorn, mitjans de           
comunicació...) per aconseguir aquesta fita. L’escola es constitueix, en l’àmbit de           
l’acció educativa reglada, en una guia, un acompanyament, un agent de referència. 
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                                       Procés en l’aprenentatge i exercici dels valors a l’escola 
 
És evident que cada etapa cognitiva comporta una capacitat pròpia a l’hora d’anar             
adquirint els valors. Cada nen o nena segons la seva edat i les seves vivències o                
experiències vitals va adquirint els valors que la família, l’escola o l’entorn            
transmeten, treballen o exerciten. 
 
Observació 
Així a edats molt primerenques els nens i nenes aprenen per observació del seu              
entorn. En aquest moment no apareix el concepte de bo o dolent en les seves               
apreciacions o conductes, sinó allò que li satisfà o no les seves necessitats i allò que                
els seus referents li poden valorar com a positiu o negatiu en les seves situacions               
més quotidianes. 
L’escola es constitueix en agent de models i patrons positius de comportament que             
van conformant valors en els infants. 
 
Modelació 
A partir d’aquests primers moments la canalla va experimentant i modelant amb la             
seva pròpia conducta el seu criteri moral. Els límits que vagin marcant els diferents              
agents (escola, família, entorn...) incidiran en les primeres preses de decisions dels            
nens i el seu apropament a la valoració de conductes positives o negatives. 
En aquest moment és importantíssim que l’escola clarifiqui quins són els valors            
compartits entre tots, quins són els que defensarem en tot moment i de quina              
manera s’avaluarà la conducta i l’actitud que l’infant tingui respecte a aquests.            
Aquestes decisions s’han d’explicar amb claredat als nens perquè aquests vagin           
formant el seu criteri moral i la seva pròpia autoregulació de conductes envers ells i               
el grup. 
 
Regulació  
Finalment, i en funció del seu grau de maduresa i capacitat d’abstracció i raonament,              
les criatures van construint els seus primers criteris morals al voltant del que hi ha de                
correcte o incorrecte en les seves accions. 
 
En definitiva en tot aquest procés l’escola acompanyarà a l’infant mitjançant la            
reflexió i el diàleg a anar conformant el seu propi criteri moral en bé d’ell i en bé de la                    
convivència col·lectiva. 
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                                              La competència moral dels nens i nenes de l’escola 
 
El principal objectiu que persegueix l’escola en l’àmbit de l’educació en valors és             
formar persones competents des d’un punt de vista ètic i moral. 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu haurem de desenvolupar en l’infant les           
competències que desenvolupen la competència moral en última instància:  
 

● Competència emocional. 
Ajudant al nen i la nena a aconseguir un equilibri emocional suficient que els              
permeti anar construint els seus propis sentiments. 
L’infant, l’individu, emocionalment competent serà capaç de conèixer el seu          
propi jo (autoconeixement, autoregulació, autoestima) per tal de conèixer a          
l’altre i prendre consciència de si mateix i la col·lectivitat o el grup (empatia,              
relacions interpersonals, assertivitat) . 
 

● Competència ètic-cognitiva. 
Donant a l’infant eines i exemples que li permetin construir els seus propis             
referents ètics i ajudar-los així a prendre posició davant de situacions de            
rellevància moral per ell i pel grup del que forma part. 
És evident que aquesta competència es desenvolupa en funció també del           
desenvolupament cognitiu del nen i el seu grau de maduresa (competència           
intra-personal), però l’escola pot ajudar-lo, ha d’ajudar-lo, a construir i a anar            
formant els seus referents ètics. 
 

● Competència social. 
Desenvolupant en els infants habilitats socials, comunicatives, d’empatia i de          
superació de les frustracions que li permetin afrontar situacions poc positives           
que es donin en el seu propi entorn. Ser competent socialment també            
permetrà que els futurs ciutadans tinguin sensibilitat cap a situacions d’un           
món global exigent, canviant i complex (medi ambient, responsabilitat envers          
la salut pròpia i dels altres, responsabilitat ciutadana,...). 

 
 
 
  
  


