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L’educació en valors va…

...d’aprendre a viure

Inacabats 

S’aprèn amb dedicació. 

L’educació
mai està acabada del tot, 

sempre es pot refer.

Repetició i 
invenció moral



Panorama dels darrers 80 anys 
d’educació en valors al nostre país

1. Dictadura ( 1939-1975). Estat i ensenyament confessionals. Formación Espíritu
Nacional (FEN) i Religió (Nacional-catolicismo). Obligatòries i reglades.

2. Transició (Constitución 1978, Acords amb la Santa Seu 1979, LOECE 1980). Estat 
aconfessional: llibertat de consciència, però religió catòlica equiparable assignatures 
fonamentals –oferta obligatòria centres i elecció voluntària alumnat–, amb alternativa 
forta. Religió o Convivència en Democràcia/Ètica.

3. Governs F. González del 1982-1996 i LOGSE 1990. Religió o estudi assistit. Educació en 
valors: temes transversals; actituds, valors i normes; i....

4. Governs J.M Aznar del 1996-2004 i LOCE 2002 (no es va aplicar). Religió o fet religiós.

5. Governs J. L. Rodríguez Zapatero del 2004-2011 i LOE 2006. Religió o Història 
Religions, estudi o biblioteca. Educación para la Ciudadanía i los Derechos Humanos.

6. Governs M. Rajoy des del 2011 i LOMCE 2013. Religió o Valores Culturales y Sociales i 
Valores éticos.



Balanç dels darrers 80 anys 
d’educació en valors al nostre país

Encerts Sortir del model de valors absoluts de la dictadura.

Bastir un model d’educació en valors per una 
societat plural i democràtica.

Limitacions 
No haver superat el conflicte amb la jerarquia de 
l’Església Catòlica i amb algunes postures 
polítiques. Separació alumnat i EpC.

Implantació i entusiasme irregulars, i avui cert 
oblit de l’Educació en Valors.



Simultàniament, 
des de finals dels anys 70, 
idees que s’han imposat 

i ho han capgirat tot. 

Revolució conservadora: neoliberalisme. 

“L’economia és el mètode, però l’objectiu és canviar 
l’ànima” M.Tatcher



Neoliberalisme, 
una antropologia individualista

Homo economicus: 
interès + competició + mercat 

(llibertat d’emprendre)



Neoliberalisme, 
una educació en valors de llibertat repressiva

+
Mercat com educador moral

Educació és inversió en capital humà 

“Empresari de sí mateix”

Esforç insaciable, èxit i premi (consum)

Elecció lliure i individual dels valors 

que més convenen o desitja cadascú



Fets que s’han agreujat 
i fan impossible la forma de vida actual



Desigualtat, 
origen de moltes 

patologies socials.



Antropocé, 
l’edat dels humans 

fora de control.



Diversitat, 
dificultats per passar 
de la uniformitat al 

pluralisme.



Democràcia, 
la racionalitat 

econòmica substitueix 
la deliberació.



…i violència de gènere, consum 
compulsiu, desinformació....

...aquesta “forma vida” està en crisi 
i és insostenible. 



Ceguesa i paràlisi

L’Educació en Valors, 
eina per obrir els ulls i...



Aprendre una altra forma de vida

Requereix... 

un aprenentatge moral creatiu,

impulsat per joves i grans, 

amb sentit glocal i gradual

i cultivant l’esperança.



De l’interès a l’ajuda mútua

Antropologia per l’Educació en Valors

De l’homo economicus
(interès+competició+mercat)

a
Homo Politicus (Ciutadà): 

do + reconeixement +democràcia 
(llibertat: acció conjunta) 



Pedagogia del comú: 

“Ser amb altres i 
pensar i actuar junts” 

Finalitats de l’Educació en Valors



3. Per reconèixer donar la paraula i fer de l’aula un àgora.

4. Per reconèixer donar opcions a cooperar dins i fora de l’aula. 

Principis de l’Educació en Valors

5. Per una educació democràtica mirar el present –el que passa i el 
que ens passa– llegir-lo a la llum de les humanitats i buscar 
informació, i pensar, imaginar i actuar junts.

2. Per reconèixer donar oportunitats de tenir cura dels altres.

1. Fer una pedagogia del doble do 



Tutoria i cultura 
moral centre

Mentoria 
formativa

Educació 
Ciutadania

Servei 
Comunitari/ApS

Temes de valor 
arreu

Religions i 
conviccions

Espais i pràctiques de l’Educació en Valors



Desenvolupar la personalitat moral

Crear comunitat 

Impulsar el canvi de forma de vida

Resultats de l’Educació en Valors



Com promoure l’Educació en Valors? 

• Reconèixer-los com a 
ciutadans que han 
d’aportar a la 
comunitat i han 
d’imaginar una altra 
forma de la vida.

• Xarxa local per l’ApS

• Àgores de reflexió 
intercentres. Compartir 
experiències de valor amb 
professorat i alumnat.

• Ser agents de canvi 
aliats amb l’alumnat

• Idear pla cultura moral 
de centre

• Intercanviar amb 
companys/es i apuntar 
al 90%

• Educació Ciutadania

• Revisar Acords Santa Seu

• Religions, conviccions i 
cultures

• Plans cultura moral centre

• Impulsar l’ApS

Política 
educativa

Professorat 
i Centres

Alumnat
Serveis de 

suport



Gràcies




