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L’assignatura Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 1 , a l’Educació
Secundària Obligatòria, té com a objectiu el desenvolupament, entre d’altres, de les
capacitats següents que coincideixen amb els plantejaments de l’Acció Educativa de
SIDA STUDI Prevenir x Gaudir:
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
Conèixer i acceptar críticament la pròpia identitat, les característiques i experiències
personals, desenvolupar l’autoestima, l’autogestió de les emocions i conductes i la
presa de decisions, respectant les diferències amb els altres i desenvolupant la
capacitat de diàleg i l’empatia.
Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els
altres, des del respecte, la confiança i la igualtat, rebutjant els prejudicis, els
estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre. Reconèixer i desenvolupar
actituds saludables, identificant les pràctiques de risc.
Reconèixer els valors de l’esforç personal, aprenent dels propis èxits i assumint els
errors i els riscos amb la responsabilitat que implica l’ús de la llibertat d’elecció.
Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa personal, assumint les responsabilitats i
actuant amb autonomia en la vida quotidiana i en les relacions de grup, tot aplicant les
normes de convivència.
Aprendre a conviure
Aprendre a pensar i a comunicar els sentiments, emocions i les opinions tot exercitant
les habilitats assertives, des del respecte envers/cap a les diferències amb els altres.
Participar en activitats de grup amb una actitud solidària i respectuosa, usant el diàleg i
la mediació per abordar els conflictes.
Reconèixer les diferències de gènere com a un element enriquidor de les relacions
interpersonals. Valorar la igualtat dels drets dels homes i les dones en la família i en
qualsevol altre àmbit de relació.

1

Currículum de l’assignatura Educació per a la Ciutadania, segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, publicat en el
DOGC núm. 4915, 29/6/2007

2

Sinèrgies de les Accions Educatives de SIDA STUDI amb l’assignatura Educació per a la Ciutadania

Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global
Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació per raons de gènere o
d’origen o creences, dins i fora del propi entorn.
Identificar els trets bàsics del llenguatge publicitari i dels mitjans de comunicació i
interpretar críticament els seus missatges, valorant la incidència que tenen en la pròpia
presa de decisions.
Tots aquests aspectes, que formen part del currículum de l’assignatura Educació per a
la Ciutadania, es treballen al llarg de les tres sessions de l’Acció Educativa Prevenir x
Gaudir, de SIDA STUDI.

SIDA STUDI
Associació declarada d’utilitat pública
Bisbe Laguarda, 4 – 08001 Barcelona
Tel: +34 93 268 14 84 - Fax: +34 93 268 14 84
www.sidastudi.org

Llicència Creative Commons. Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5
Espanya

3

