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OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1.Potenciar el paper de 
l’escola com a espai de 
socialització i fomentar la 
participació ciutadana. 
2. Aprendre a ser ciutadans i 
ciutadanes en un món global. 

1.- Adoptar per part dels pares i 
dels educadors una actitud 
d’obertura davant les noves 
necessitats educatives dels fills i 
alumnes cercant conjuntament 
les respostes adequades. 
2.- Fomentar les relacions de 
col�laboració entre els pares i 
l’escola. 
3.- Participar en el Projecte 
“Escoles Verdes” 1 , i “Agenda 
21”. 
4.- Fomentar que els alumnes 
adquireixin les capacitats 
necessàries  per al seu 
desenvolupament personal i 
social. 
5.- Fomentar iniciatives de 
participació democràtica i 
responsable en el centre, com a 
eina per aprendre els deures 

1.- Participant en les activitats que proposa l’Ajuntament i altres 
entitats de la ciutat així com intercanviar experiències amb 
d’altres escoles.  
2.- Aplicant unes normes per a alumnes i unes pautes per a 
pares i professors que ens ajudin a crear un estil de convivència 
i de solidaritat amb la disciplina general del Centre.  
3.- Programant des de principi de curs un pla de col�laboració, 
en activitats i festes per tal de potenciar la socialització i la 
participació en la nostra comunitat educativa. 
4.- Reflexionant sobre el què és ciutadania i conèixer la 
importància del respecte als Drets Humans.  
5.- Participant en les preses de decisions de grup, fent servir el 
diàleg, afavorint els acords i assumint les obligacions. 
6. Sensibilitzant-nos i solidaritzant-nos envers els tractats 
injustament i ajudant als necessitats i grups desfavorits. 
7.- Esforçant-nos en escoltar les opinions dels altres de forma 
respectuosa i acceptar les seves argumentacions. 
8.- Analitzant les informacions que ens arriben des dels mitjans 
de comunicació, fer-ne una anàlisi i saber fer-nos-en una opinió 
9.- Fomentant de manera continuada les idees de consum 
responsable i desenvolupament sostenible. Realitzar campanyes 
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com a ciutadans i compromisos 
socials. 
6.- Identificar, analitzar i rebutjar 
les situacions d’injustícia i 
discriminació o marginació. 
7.- Desenvolupar la capacitat 
d’escolta de les pròpies opinions 
i respecte per les dels altres. 
8.- Valorar críticament els 
mitjans de comunicació per tal 
de construir-se una opinió 
pròpia. 
9.- Valorar i tenir cura del medi 
ambient i assumir 
comportaments de consum 
responsable que contribueixin a 
la sostenibilitat. 
 

informatives , tallers dins l’ Escola Verda, Educació 
mediambientals( C.S.), Agenda 21... 

 
 
 
 
 
 
 
 


