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Aquest curs... 

tenim un nou projecte per a l’ESO!

Hem trigat perquè ens hi hem mirat molt, però ja 
estem preparats per presentar-vos l’              , 
el nou projecte de Text-La Galera per a l’ESO.

COMPLET, renovem 9 matèries.

INNOVADOR, pel plantejament i pels materials  
que l’integren.

CURRICULAR, recull les novetats en els currículums 
oficials.

COMPETENCIAL, garanteix l’assoliment de les 
competències bàsiques.

POTENT I RIC, format per materials en suports 
diferents, tant per a l’alumne com de suport al docent.

VERSÀTIL, permet adaptar-se a les diferents  
situacions i necessitats educatives.
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EL PROJECTE de 
Cultura i valors ètics
Formen el projecte diversos materials, tant en suport 
paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, potent 
i versàtil.

MATERIALS PER A L’ALUMNE
   LLIBRE DE CURS

El llibre en paper per a l’alumne té 30 sessions i és la peça 
central del projecte.

MATERIALS PER AL PROFESSORAT
   GUIA DIDÀCTICA

En paper. Amb orientacions didàctiques i gran quantitat 
de recursos.

   ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al professorat usuari 

dels nostres materials.



Programació de continguts
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DIMENSIÓ PERSONAL

1 Les lleis i les seves implicacions ètiques i socials. 

2 Drets i deures en l’àmbit escolar i familiar.

3 El concepte de llibertat i els seus límits.

4 Els criteris com a fonament de la presa de decisions.

5 Les conseqüències de la presa de decisions.

6 Origen i evolució de la Declaració Universal dels Drets Humans.

7 Àmbits d’aplicació dels drets humans: la no-discriminació en 
funció de gènere, religió, ètnia...

8 La dignitat humana. Consideració de la igualtat. 

9 La pluralitat cultural, política, religiosa i altres.

10  Poder i violència: formes (psicològiques, econòmiques...).

11  Imaginació i creativitat aplicades a les situacions ètiques.

12  La resolució de conflictes: els dilemes.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

1 El diàleg com a forma privilegiada de comunicació d’idees  
i de sentiments, de relació. 

2 Les normes del diàleg: ordre, claredat, atenció, intencionalitat.

3     La formulació de les bones preguntes com a identificació dels 
problemes i les situacions. 

4 L’origen i la construcció de prejudicis.

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

1 La cultura grecoromana, la judeocristiana i la il·lustrada europea 
a l’entorn de les cosmovisions a) món, b) ésser humà.

2 Els principis que es desprenen de les tres cultures.

3 Els grans relats i la seva aportació en: literatura, pintura, escultura, 
música, arquitectura, dansa, teatre, cinema.

4 Els criteris com a fonament de la presa de decisions.

5 Diferència entre fins i mitjans. 

6 La relació entre pensament i acció.

7 Ciència i tecnologia com a àmbit de debat ètic (bioètica...).

8 El medi natural i les seves aplicacions (ètica del consum, medi 
ambient). 

9 Les normes i els criteris del treball en grup i en equip.

10  Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic: solidaritat,    
1bé comú, compromís, diàleg.

Al final del llibre trobareu el text de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per 
l’Assemblea de les Nacions Unides el 10 de desembre 
de 1948.

DIMENSIÓ PERSONAL

1 Drets i deures en l’àmbit escolar, familiar i social.

2 Ètiques materials i ètiques formals com a fonament del principi 
de llibertat i autonomia.

3 Fonamentació ètica dels drets humans.

4 Àmbits d’aplicació dels drets humans: no-discriminació en funció 
de gènere, religió, ètnia...

5 Aplicació de la diferència i causes de la diferència.

6 Àmbits d’actuació de poder i violència. Actituds de tolerància, 
solidaritat, compromís i les seves manifestacions externes.

7 La millora i la innovació com a estímul de l’avenç col·lectiu.

8 Codis deontològics professionals i empresarials com a concreció 
de l’ètica aplicada.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

1 Els valors del diàleg: comprensió, exclusió de la violència, 
cooperació, participació.

2 La cultura de la pau. Models i exemplificacions de la cultura de 
la pau.

3 La resolució de conflictes. Estratègies: mediació, conversa, negociació. 

4 El dubte com a inici de la reflexió per a la recerca de la veritat.

5 Les fases del mètode argumentatiu: percepció, pregunta, anàlisi, 
relació, síntesi, projecció.

6 Els prejudicis més habituals en el nostre context.

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

1 La  cultura  grecoromana,  la  judeocristiana  i  la  il·lustrada  europea  
a l’entorn  de  les cosmovisions: a) món, b) ésser humà, c) història, 
d) divinitat.

2 Els principis que es desprenen de les tres cultures. 

3 Els principis i valors que perviuen en els nostres dies.

4 Les diferents teories ètiques i els criteris de vida a Occident.  
Ètiques materials: eudemonisme, hedonisme, cristianisme.  
Ètiques formals: kantiana, existencialista, equitativa.

5 L’exercici de la política i les seves repercussions ètiques.

6 Els mitjans de comunicació: tractament de la informació.

7 Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic: solidaritat, 
bé comú, compromís, diàleg.

8 Àmbits de cooperació: voluntariat, ONG, centres d’assistència 
comunitària.

9 La xarxa educativa en el territori: escoles, museus, sales d’art, 
centres artístics, biblioteques, esplais.
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Dimensió personal
Ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser 
responsables dels propis actes, i a mostrar actituds de respecte actiu envers 
les altres persones, cultures, opcions i creences.

El color blau indica que la sessió 
pertany a la dimensió personal.

En qualsevol moment l’alumne sap 
quina sessió està treballant  
i a quin bloc o dimensió pertany.

Les activitats proposen buscar 
solucions innovadores i generar 
possibles alternatives davant 
situacions ètiques i filosòfiques.

La sessió sempre acaba amb 
un contrapunt de reflexió.

El llibre de l’alumne s’estructura 
en 30 sessions de treball (a raó 
d’una setmanal durant el curs), 
que pertanyen a una de les tres 

dimensions del currículum.

La informació s’exposa de 
manera clara.

Amb preguntes de reflexió, 
s’ajuda els nois i les noies 

a ser més crítics.
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Dimensió interpersonal
En aquesta dimensió es fomenta el diàleg com a reconeixement de l’altre  
per a l’exercici d’actituds intel·lectuals (d’exploració, de recerca de criteris,  
de racionalitat, d’acceptació de la pluralitat, de flexibilitat) i afectives  
(de consideració, de confiança, d’autocontrol).

El color taronja indica que la 
sessió pertany a la dimensió 
interpersonal.

Les activitats i preguntes 
proposades permeten que els 
nois i les noies es qüestionin 
els temes i aprenguin a fer 
servir l’argumentació per  
a superar prejudicis i consolidar 
el pensament propi.

Sempre s’acaba la sessió amb 
una reflexió o conclusió.

La sessió comença amb una 
breu introducció al tema.

Els alumnes aprendran a aplicar 
el diàleg i a exercitar totes les 

habilitats que comporta per 
a resoldre conflictes i per a 

propiciar la cultura de la pau.
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Dimensió sociocultural

Igual que en les altres dues 
dimensions, després d’una 

breu introducció o presentació, 
la informació s’exposa 

estructuradament i clarament.

El color verd indica que la 
sessió pertany a la dimensió 
sociocultural.

El coneixement de les activitats 
de diferents organitzacions 
els pot portar a participar en 
activitats de servei comunitari 
i de col·laboració, i a fomentar 
actituds de compromís 
i democràtiques.

Cada doble plana es tanca 
amb una conclusió o reflexió 
final.

El llibre està curosament il·lustrat 
i documentat.

En les sessions d’aquesta dimensió, els alumnes aprendran a comprendre i 
a valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat,  
i a analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític) 
des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
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Les guies contenen 
varietat de recursos.  
Per a cada sessió i bloc, 
disposeu de:

ORIENTACIONS
DIDÀCTIQUES

ENLLAÇOS

DOCUMENTS SOLUCIONS

PROGRAMACIONS 
(WORD I PDF)

VÍDEOS  
I INTERACTIUS

Una eina que t’ajuda 
en la teva tasca docent
Les guies didàctiques del projecte ATÒMIUM es publiquen en paper 
(acompanyades d’un CD per al treball OFF LINE) i estan disponibles també  
a l’Àrea d’Educadors.

12  GUIA DIDÀCTICA  MATERIAL PER AL PROFESSORAT

Amb orientacions 
didàctiques per 
a cada sessió.

Amb les solucions 
argumentades.

S’hi reprodueixen les pàgines 
del llibre de l’alumne.
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Un espai on trobaràs 
tots els teus recursos

L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat 
usuari dels materials de Text-LaGalera.

Contacte directe amb  
l’editor del teu llibre per  
aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca  
i a tots els recursos i serveis exclusius.

Biblioteca 
personal 

amb accés 
directe a tots  

els teus llibres.

Un web viu  
que incorpora 

regularment  
recursos nous 

vinculats 
a l’actualitat.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

ENTRA I MIRA EL VÍDEO 

DE PRESENTACIÓ



PER A MÉS INFORMACIÓ:

Un segell del Grup Enciclopèdia Catalana

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat


