
LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 
 

Si seguim a Xus Martin Garcia i Josep Mª Puig Rovira,1 educar en valors és 
important per a alumnes i educadors. Però també que suposa que, al professorat i 
educadors en general,  li cal un cert domini d’un conjunt de competències i que aquest 
domini es pot millorar. Ara bé, també és cert que, en certa manera, tot el professorat està 
capacitat per educar en valors pel sol fet de ser persona i ciutadà.  

 
En el plantejament que pretenem llançar en aquesta sessió queda implícit que cal 

es produeixca un canvi en el model educatiu, tot i propiciant un model basat en 
l’educació. Aquest ha de treballar amb tota la població i ha d’aconseguir l’èxit tant en la 
transmissió de coneixements com en la formació personal i social de l’alumnat. És per 
això que l’educació s’ha de proposar tant la formació com la instrucció2. A més a més, 
pel que fa a la regulació de la convivència, és important, perquè s’ha de fer una tasca 
preventiva.  

 
En definitiva el que hom pretén és ajudar els nois i noies a aprendre a viure de 

manera integral i de manera que viure no supose que es perjudica altra vida. És a dir, 
que busque la felicitat i la justícia. Açò comporta com a mínim:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 MARTIN GARCIA, X. (Xus) i PUIG ROVIRA, J.M. (Josep Maria)(2007): Les set competencies 
bàsiques per educar en valors. Graó. 
2 ZABALA A. (Antoni) i ARNAU L. (Laia) (2008): 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar 
competencias. Barcelona, Graó. “Quan  optem per la formació integral o per a la vida, ja no sols s’entén 
que el coneixement ha de ser aprés funcionalment, sinó que, a més, ha de ser competent en altres àmbits 
de la vida, inclòs l’acadèmic, i es precisament a l’àmbit escolar, ates la seua història, on una formació en 
competències es converteix  en una vertadera revolució. [...] Açò obliga a una redefinició de d’allò que 
s’entén per sistema educatiu-tot i diferenciant-lo del sistema escolar-  de manera que integre  de manera 
interrelacionada els diferents agents educadors ja siguen formals, informals i no formals. Aquests duen 
també dos apartats titolats: Ser competente en la dimensión social: en qué i para qué; i Ser competente en 
la dimensión interpersonal: en qué i para qué; i  Ser competente en la dimensión personal: en qué i para 
qué. Pg 91-95. 
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- aprendre a ser: construir una manera de ser i assolir el major grau 
d’autonomia i de responsabilitat. 

o Prendre consciència d’un mateix 
o Clarificació personal 
o Integració de les experiències biogràfiques i projecció cap al futur. 
o Capacitat d’autoregulació 
o Iniciativa personal 
o Autonomia personal 

 
- aprendre a conviure: per superar la tendència a la separació i l’aïllament 

o acollir els companys i acceptar-los sense condicions 
o comprendre la personalitats dels altres: la seua manera de ser, de 

pensar, de sentir i de viure. 

- aprendre a participar:  l’aprenentatge de la vida en comú. Arribar a formar 
part d’una col·lectivitat assolint un bon nivell de civisme i esdevenir un 
ciutadà actiu i democràtic. 

o El sentit de formar part d’un grup i el treball en equip 
o Els projectes de treball 
o Reinventar la classe com a espai de diàleg.  
o L’alumnat participa en els diversos àmbits de la comunitat escolar 

 Gestió del centre (a través del Consell Escolar, Consell de 
Delegats, etc.) 

 Elaboració de projectes (Projectes educatius en sentit ampli) 
 El treball acadèmic  (avaluacions) 
 La regulació de la convivència (Aules de convivència i 

Mediadors) 

- i aprendre a habitar el món: implantar en cada jove una ètica universal de 
la responsabilitat pel present i pel futur de les persones de la Terra. 

 
o Començant per la pròpia escola. 

 A l’escola hi ha moltes situacions de gran potencialitat des 
del punt de vista moral i dels valors i que no han estat 
pensades per a aquesta funció. L’alumnat aprenen pel sol fet 
de participar-hi. Els valors s’aprenen per osmosi. 

 
o Fins arribar al món. 

 Paper important d’internet. 
 L’aprenentatge servei: activitats complexes que combinen 

processos d’aprenentatge curricular i de servei a la 
comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els 
participants es formen treballant sobre necessitats reals de 
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 
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És possible ensenyar a viure? 
 

El què està clar és que no és possible aconseguir que algú adquireixca virtuts i 
valors mitjançant les explicacions que li ofereixen els adults, ni tampoc mitjançant la 
memorització. Ensenyar a viure no és transmetre sabers, sinó un “saber fer” (concepte 
proper a les competències). És així perquè el que es requereix és el domini d’un conjunt 
de destreses, capacitats o virtuts. I tot això no s’aprén amb  discursos i de memòria, sinó 
mitjançant l’observació, la pràctica, l’exercici i l’esforç. Ensenyar a viure no només 
transmet un “saber fer”, sinó també estimació i passió per aquest “saber fer”. Les 
capacitats i disposicions només esdevenen valors vitals quan algú, en aprendre-les, 
arriba a apreciar-les i es compromet a utilitzar-les correctament. 
 

Aleshores, la manera més senzilla d’arribar a apreciar un coneixement és 
aconseguir que l’ajude a adquirir-lo una persona que l’alumne considere apreciable.  
 
 

 
És a dir, no és possible ajudar en l’aprenentatge de la vida si l’educador no 

aconsegueix esdevenir una persona apreciada. El vincle afectiu entre el professor i 
l’alumne és una condició imprescindible per influir en l’aprenentatge d’una manera de 
viure. Tot i que els efectes de l’acció dels educadors en la formació individual dels joves 
són difícilment mesurables i resulta difícil establir relacions directes entre les 
intervencions dels docents i les reaccions dels alumnes, si que sembla demostrada la 
importància de la figura del mestre en el procés de desenvolupament personal dels joves 
en la mesura que, l’exposició a models personals, convida els alumnes a apropiar-se, 
mitjançant processos d’imitació, d’algunes de les actituds que perceben en l’acció de 
l’adult. 

 
Així, la capacitat d’exercir influències no depén tant del caràcter del 

educador com de que aquest siga una persona autèntica, que mostra nivells de 
coherència entre les idees que transmet i la seua conducta diària3, i que és capaç 
d’acceptar i valorar altres punts de vista. Açò li permetrà tenir ascendent sobre els 
joves i augmentar les seues possibilitats d’exercir-hi una influència significativa.  

 
 
 

De tot açò es desprèn que, per tal d’influir en l’aprenentatge d’una manera de 
viure, els educadors han de desenvolupar un conjunt de competències professionals, que 
els permeten desenvolupar correctament les tasques pròpies dels diferents àmbits en els 
que intervenen. Observem que hi ha un paral·lel amb el que havem proposat per 
l’alumnat perquè allò que es demana d’ells són també capacitats nostres. 

 
 
 
 

                                                 
3 REDÓN PANTOJA, S. (Silvia) Ciudadanía: utopías y contradicciones en los 
procesos de formación del profesorado.. Realitza una reflexió, que inclou una investigació, sobre 
les limitacions per impartir la matèria que té el professorat. Arriba a la conclusió de les contradiccions i 
de la incapacitat de connectar el que es declara i es realitza, l’escissió entre pensament i acció. 
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ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 
 

 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

UN MATEIX Ser un mateix. 

LA RELACIÓ INTERPESONAL Reconèixer l’altre. 

EL GRUP CLASSE Facilitar el diàleg i regular la participació. 

ELS EQUIPS DOCENTS Treballar en equip. 

EL CENTRE EDUCATIU Fer escola. 

L’ENTORN SOCIAL Treballar en xarxa. 

 
 
 

 
MOLT IMPORTANT: SÓN TASQUES QUE EL PROFESSORAT JA CONEIX I 
PORTA A TERME. PER TANT, NO ES TRACTA DE PENSAR COM 
INCORPORAR-LES A LA PRÒPIA ACTIVITAT PROFESSIONAL, SINÓ 
D’AVALUAR COM LES ESTEM REALITZANT I DE TENIR PRESENT QUE 
D’ENTRE LES FEINES COMPARTIDES PER TOT EL PROFESSORAT, DESTACA 
LA FORMACIÓ EN VALORS DE L’ALUMNAT. 
 
 
 

D’una manera semblant, MARINA, J.A. i BERNABEU, R. 4 parlen de un seguit 
de factors que generen els continguts de les competències socials. Aquest són: 

 

1. Consciència de la vinculació social 
2. Autonomia personal. 
3. Comunicació, comprensió i empatia 
4. Cooperació i col·laboració. 
5. Resolució de conflictes. 
6. Sentiments prosocials. 
7. Respecte a tot allò valuós. 
8. Conductes de participació democràtica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 MARINA, J.A. (José Antonio); BERNABEU, R. (Rafael): Competencia social y 
ciudadana. Ed. Alianza. Madrid, 2007 
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Des d’on es treballa i quins tipus de participació es possible per part de l’alumnat? 
 

 
D’entre les possibilitats de treballar aquests valors podem destacar-hi 
 

- l’Educació per a la ciutadania 
- Tutoria 
- Temes transversals 
- Continguts actitudinals de totes les àrees (ací te cabuda la nostra pràctica) 
- Clima del Centre 
- Pràctiques de ciutadania. 
 

  

Pel que fa a la participació  (aplicable a l’activitat que anem a programar ací) cal 
diferenciar diversos tipus: 
 

- la participació simple: l’alumnat realitza una activitat dissenyada i proposada 
pel professorat. 

- La participació consultiva: el professorat demana a l’alumnat el seu parer i 
l’anima a fer propostes. 

- La participació activa: l’alumnat passa de ser usuari a ser agent del projecte. 
Es comprometen a tirar endavant un projecte des del començament fins al 
final 

- La metaparticipació: són els alumnes qui demanen, exigeixen o generen 
espais nous de participació. 

 
Convindria tenir en compte dos aspectes més: 
 

- que la participació es més aviat un procés que no un fet i com a tal 
evoluciona amb el temps, molt sovint des de pràctiques senzilles fins a altres 
més complexes. 

- que aprendre a viure de manera democràtica només es pot fer vivint 
democràticament5. Pot passar que els idearis que es volen ensenyar no es 
“practiquen en el propi centre”6 

                                                 
5 TONUCCI F. (Francesco) .La ciudadanía no se enseña, se aprende viviéndola. Posa de 
relleu que “l’educació és més eficaç per immersió que per transmissió 
 
6 FEITO ALONSO, R.: Educación para la ciudadanía: mucho más que una 
asignatura..  Parla de l’extensió de la democràcia a l’escola ja que “la ciudadanía no se enseña se 
practica” Segons l’autor democratitzar l’escola passaria per tres punts: 

1. Garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat millorant la qualitat,  
2. Centrar la vida escolar entorn al que aprén no al que ensenya. “Allò fonamental és que la gent 

ixca de l’escola amb la capacitat per a preguntar-se sobre allò que l’envolta, per a analitzar amb 
criteris propis la realitat, per a ser algú disposat a seguir aprenent al llarg de la vida.” Pp39 

3. Participació del professorat, de l’alumnat, de pares i mares, més enllà del Consell Escolar. Cita 
l’exemple: Open Classroom a  Salt Lake City. 

A més el format democràtic hauria d’estendre’s a totes les assignatures, no sols a EpC debats, arguments, 
torns de paraula, treball en equip, etc. 
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El paper del diàleg 
 
 Situar el diàleg en el centre de la vida escolar requereix implantar un seguit de 
pràctiques afavoridores del debat i del contrast d’opinions. Facilitar el diàleg vol 
dir, com a mínim, impulsar-lo com a mètode i com a finalitat moral.  
 
 El diàleg com a mètode exigeix un aprenentatge. Considerar un tema i debatre 
entre punts de vista diferents fa necessari desenvolupar unes capacitats procedimentals –
com ara escoltar, reconèixer els arguments dels altres, contrastar-los amb els propis i 
elaborar missatges clars. Aprendre a dialogar suposa l’entrenament de procediments 
dialògics. Però el diàleg també és una finalitat moral que requereix conviccions 
profundes sobre el seu valor i sobre els hàbits d’usar-lo habitualment en situacions 
controvertides. Finalment, facilitar el diàleg implica reconèixer el grup com a 
protagonista. Dialogar consisteix a abordar col·lectivament qüestions significatives per 
als nois i les noies de la classe, qüestions que poden ser molt controvertides i sobre les 
quals es discuteix amb la voluntat de trobar junts una millor comprensió. 
 

Pel que fa al paper del professorat en aquests diàleg cal tenir en compte que 
les opcions, la jerarquia de valors, les creences i els posicionaments ideològics del 
professorat-alumnat són elements complicats d’usar en la vida quotidiana de l’escola. El 
tema molt sovint es polaritza entre el posicionament o l’abstenció d’opinió del 
professorat. Ara bé, de fet, la pràctica a l’escola posa de manifest que la majoria del 
professorat assumeix un cert relativisme cultural, respectuós amb la diversitat d’opcions 
alhora que es defensen valors irrenunciables i necessaris per a la convivència en comú. 

 
Per altra part la funció del professorat com a facilitador del diàleg requereix una 

certa sensibilitat per aprofitar la quotidianitat de la vida diària i endegar debats a 
propòsit del temes que de manera espontània apareixen en el decurs de les activitats 
educatives (com el que es demana ara).  

 
Però també requereix una acció que garanteixca el treball sistemàtic dels 

elements que es concreten en l’exercici de la paraula, de l’escolta a l’altre i del contrast 
d’opinions. Aquests elements tenen a vore amb: 
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- Les actituds personals. 

o Tarannà constructiu que facilite l’entesa i la recerca de solucions. 
o Evitar la prepotència, l’agressivitat, la coerció, l’autoritarisme. 
o Fer intervencions sinceres. 

 
- Les condicions formals del diàleg. 

o Cal treballar l’aportació d’informació, l’estructuració d’aquesta de 
manera ordenada, les exposicions clares, respectar els torns de 
paraula.... 

 
- Els procediments morals implicats. 

o Cal posar en joc la voluntat de justícia i correcció 
o Cal tenir interés per formar-se opinions raonades, objectives i 

imparcials 
o Atendre a la diversitat cultural –en sentit ampli- creixent als I.E.S. 

 
- El treball en equip també suposa unes habilitats personals que cal conrear 

 
o Tenir disposició per canviar d’opinió quan siga necessari. 
o Ser capaç de relativitzar algunes discrepàncies en l’equip. 
o Reconéixer que altres en saben més d’un tema. 
o Expressar assertivament les idees. 
o Saber demanar ajut sense que això supose infravalorar-se. 
o Dirigir les crítiques a les idees i no a les persones. 
o Usar el coneixement mutu en benefici del treball en equip. 

 
 
 
 
Tema dels llibres de text7 
 
 

En relació a açò, un tema que considere important i que, sense cap mena de 
dubte, apareix en qualsevol debat o en les relacions professorat-alumnat és el de les 
situacions controvertides i quina ha de ser l’actitud dels primers. 
                                                 
7 GARCÍA GÓMEZ. T. (Teresa)¿Qué ciudadanía enseñan los libros de texto? Analitza 
en profunditat els diferents aspectes que inclouen o no els llibres de text i si s’ajusten o no la llei. Es 
podria resumir en: 
- El tractament dels temes  es caracteritza per la descripció i l’enunciació, portant de vegades a una falta 
de rigor. 
- Absència d’alguns temes com la participació en el centre, la Constitució i autonomies, els impostos, 

els drets del consumidor. 
- Ús sexista del llenguatge i de les imatges. 
- Etc. 
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 En aquestes relacions controvertides, la creació de vincles afectius mitjançant el 
reconeixement de l’altre per part del professorat, el que el porta a una actitud permanent 
d’acollida i una voluntat de comunicació por ajudar molt. Al mateix temps confiar en 
les possibilitats de cert alumnat i comunicar-los-ho por tenyir d’optimisme el procés 
educatiu8. A més d’aquest reconeixement de l’altre també l’humor pot ajudar a salvar 
les situacions més compromeses, bé relativitzant comentaris fora de to freqüents a 
determinades edats, animant els alumnes a participar en una activitat davant la qual es 
mostren passius, augmentant l’autoestima dels xiquets i xiquetes o davant una malifeta 
posar-la en evidència mitjançant una resposta enginyosa. 
 
 Respecte a aquest aspecte és molt interessant el capítol que li dedica Elena Cano 
en el seu llibre9 i on analitza el paper del professorat en aquestes situacions. L’autora 
analitza des de la definició de conflicte i el tipus de conflictes fins a propostes i passos 
concrets per a la intervenció i resolució d’un conflicte, com ara l’ús de la mediació. 
 

Però en realitat les competències les va utilitzar anteriorment Noam Chomsky 
qui va equiparar el terme de competències a la capacitat potencial  segons l’edat, 
maduresa ... y el va diferenciar de l’acció que era la realització efectiva d’eixa 
competència. 
David McClelland “el padre de las competencias” (psicólogo) en 1973 exposa en un 
article com definir les característiques d’una persona per desenvolupar un treball be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8.  La psicologia evolutiva posa de manifest la importància del context social en el desenvolupament 
emocional, social y moral. D’ací la Psicologia contextual, interaccionista, sistèmica per tal de solucionar 
problemes socials, fracàs escolar, comportaments de risc, violents, falta de consciència cívica i mala 
relació familiar. 
9 CANO, E. (2005): Com millorar les competències dels docents. Barcelona. Graó. 
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