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1. L1. L´́HOME PENSA EN HOME PENSA EN SSÍÍ MATEIX,MATEIX,
EN EL MEN EL MÓÓN,N, EN ELS ALTRES EN ELS ALTRES ……

�� Des dDes d’’un principi lun principi l’’Home ha Home ha 
pensat en pensat en ssíí mateixmateix, , en el en el 
seu seu origenorigen, en el , en el seu seu 
paperpaper dins del mdins del móón.n.

�� LL’’Home,Home, des de des de 
sempre, ssempre, s’’ha plantejat ha plantejat 
preguntes i ha intentat preguntes i ha intentat 
trobar respostes; ha trobar respostes; ha 
intentat donar intentat donar 
explicacions, explicarexplicacions, explicar--
se, comprendre el se, comprendre el 
mmóónn que el rodeja, el que el rodeja, el 
que succeeix en que succeeix en ssíí
mateixmateix i al i al seu seu 
voltant.voltant.
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�� AixAixíí van comenvan començçar a ar a 
aparaparèèixer les primeres ixer les primeres 
explicacions sobre laexplicacions sobre la
NATURANATURA,, sobre sobre LL’É’ÉSSER SSER 
HUMHUMÀÀ,, sobre les sobre les 
RELACIONSRELACIONS amb els amb els 
altres. altres. 

�� En tot moment lEn tot moment l’’Home ha Home ha 
intentat explicarintentat explicar--se se la seva la seva 
existexistèènciancia, la idea d, la idea d’’un un 
éésser superiorsser superior, el m, el móón que n que 
el rodeja, la el rodeja, la naturanatura, les , les 
seves seves relacionsrelacions amb els amb els 
demdeméés individus o amb el s individus o amb el 
mmóón.n.
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LL’É’ÉSSER HUMSSER HUMÀÀ, principal objecte d, principal objecte d’’atenciatencióó
�� La primera realitat amb la que lLa primera realitat amb la que l’’Home va haver dHome va haver d’’enfrontarenfrontar--

se va ser el mse va ser el móón n FFÍÍSIC SIC –– NATURALNATURAL ( els animals, les ( els animals, les 
plantes, la terra, lplantes, la terra, l’’aigua, el sol, la pluja,aigua, el sol, la pluja,……) ) 

�� No obstant, enmig de la natura ens trobem nosaltres: No obstant, enmig de la natura ens trobem nosaltres: 
LL’É’ÉSSER HUMSSER HUMÀÀ..

�� LL’É’ÉSSER HUMSSER HUMÀÀ ha estat objecte dha estat objecte d’’atenciatencióó des de diversos des de diversos 
punts de vista: punts de vista: 

�� el seu aspecte el seu aspecte material o fmaterial o fíísicsic, , 
�� la seva la seva evolucievolucióó psicològica o mentalpsicològica o mental
�� el seu el seu comportamentcomportament
�� la seva la seva dimensidimensióó transcendenttranscendent

�� ( qui s( qui sóóc jo, dc jo, d’’on vinc, quon vinc, quèè éés la vida, qus la vida, quèè faig de la meva existfaig de la meva existèència, ncia, 
per quper quèè em poso malalt, quin serem poso malalt, quin seràà el meu destel meu destíí desprdespréés de la mort,s de la mort,…… ).).

�� El conjunt de coneixements que lEl conjunt de coneixements que l’’home ha anat home ha anat 
acumulant al llarg dels segles sobre aquests aspectes acumulant al llarg dels segles sobre aquests aspectes 
de la realitat humana han anat constituint les de la realitat humana han anat constituint les 
anomenades anomenades CICIÈÈNCIES DE LNCIES DE L’’HOME o C. HUMANES. HOME o C. HUMANES. 
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SOM SOM “É“ÉSSERS SOCIALSSSERS SOCIALS””

�� Però els homes mai han viscut sols, aPerò els homes mai han viscut sols, aïïllats, sinllats, sinóó convivintconvivint
amb els altres, formant part de comunitats humanes. Els amb els altres, formant part de comunitats humanes. Els 
homes shomes sóón n “é“éssers socialsssers socials””,, viuen en grups mviuen en grups méés s 
nombrosos anomenats nombrosos anomenats ““grups humansgrups humans”” o o ““societatssocietats””. . 

�� Dins dDins d’’un grup humun grup humàà ens relacionemens relacionem els uns amb els altres, els uns amb els altres, 
ens ajudem, colens ajudem, col··laborem o ens explotem, treballem, laborem o ens explotem, treballem, 
convivim, intercanviem productes, uns manen els altres convivim, intercanviem productes, uns manen els altres 
obeeixen... obeeixen... 

�� El conjunt de coneixements que hem anat acumulant El conjunt de coneixements que hem anat acumulant 
al llarg dels segles sobre aquests tipus de qal llarg dels segles sobre aquests tipus de qüüestions estions 
constitueixen les anomenadesconstitueixen les anomenades CICIÈÈNCIES SOCIALS.NCIES SOCIALS.
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2. LES CC.SS. DINS EL PGC2. LES CC.SS. DINS EL PGC

Relacions medi Relacions medi --
ambientalsambientals
Relacions Relacions 
interpersonals,interpersonals,
CivismeCivisme
Tradicions, Tradicions, 
MarginaciMarginacióó, ..., ...

Caract. fCaract. fíísiques, siques, 
Biològiques, Biològiques, 
AfectivesAfectives
CarCarààcter,cter,
Psicologia,Psicologia,
Mentalitat, Mentalitat, 
Comportament Comportament ……

Natura,Natura,
Fenòmens naturals,Fenòmens naturals,
Climatologia,Climatologia,
PaisatgesPaisatges
TerritoriTerritori
Edificis, Edificis, 
ContaminaciContaminacióó, , ……

MEDI SOCIAL MEDI SOCIAL 
I CILTURALI CILTURAL

INDIVIDU INDIVIDU --
PERSONAPERSONA

MEDI FMEDI FÍÍSIC SIC --
NATURALNATURAL

CIÈNCIES de la 
NATURA

CIÈNCIES de 
L’HOME

CIÈNCIES 
SOCIALS
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MMÓÓN   SOCIO N   SOCIO -- CULTURALCULTURAL

( ( ““societatsocietat”” i        i        ““culturacultura””))

Geografia fGeografia fíísica, humana, econòmica, Sociologia, Antropologia, Psicologia, .sica, humana, econòmica, Sociologia, Antropologia, Psicologia, .....Algunes ciAlgunes cièències ncies 
particularsparticulars

��LL’’individu ( com a organisme viu )individu ( com a organisme viu )
��Asp. FAsp. Fíísicsic
��Asp. Biològic Asp. Biològic 
��Asp. PsicoAsp. Psico--mentalmental
��Asp. ConductualAsp. Conductual

��Els individus com a membres dEls individus com a membres d’’una una ““societatsocietat””
�� Formes de vidaFormes de vida
�� Formes de relaciFormes de relacióó entre ellsentre ells
�� Com es relacionen amb lCom es relacionen amb l’’entornentorn
�� Grups socials existentsGrups socials existents

Relacions entre ellsRelacions entre ells
DivisiDivisióó de funcionsde funcions
Qui detente el Qui detente el ““poderpoder””

��Estructures i processos socials, econòmics, polEstructures i processos socials, econòmics, polííticstics

Aspectes concrets que Aspectes concrets que 
estudien destudien d’’aquests aquests 
objectesobjectes

��LL’’home com a home com a éésser sser ““individualindividual””
��La conducta, el comportament humLa conducta, el comportament humàà
��Els homes com a Els homes com a ééssers ssers ““socialssocials””

OBJECTE DOBJECTE D’’ESTUDIESTUDI
(domini o (domini o ““classeclasse””
dd’’objectes que estudien )objectes que estudien )

C. DE LC. DE L’’HOME I SOCIOCULTURALSHOME I SOCIOCULTURALS
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3.QU3.QUÈÈ SSÓÓN I QUN I QUÈÈ ESTUDIENESTUDIEN

�� Les Les CICIÈÈNCIES HUMANES I SOCIALSNCIES HUMANES I SOCIALS
tenen per objecte dtenen per objecte d’’estudi el coneixement de estudi el coneixement de 
LL’’HOMEHOME,, tant en la seva tant en la seva dimensidimensióó
individualindividual com com socialsocial..

�� LL’É’ÉSSER HUMSSER HUMÀÀ el podem contemplar des el podem contemplar des 
de 3 grans punts de vista:de 3 grans punts de vista:

�� com a com a ééssersser individualindividual ( com a ( com a éésser  original, sser  original, 

irrepetible, irrepetible, úúnic dins la seva espnic dins la seva espèècie);cie);

�� en les seves en les seves relacions amb els demrelacions amb els demééss individus  individus  
�� en les seves en les seves relacions amb el seu entornrelacions amb el seu entorn..

Anteriorment hem vist com lAnteriorment hem vist com l’É’Ésser humsser humàà éés ls l’’element  melement  méés important, la s important, la 
pepeçça essencial, fonamental de la Realitat; i per tant , dins da essencial, fonamental de la Realitat; i per tant , dins d’’aquesta aquesta 
realitat, realitat, el principal objecte del principal objecte d’’atenciatencióó..
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�� Les Les CICIÈÈNCIES HUMANES I SOCIALSNCIES HUMANES I SOCIALS tracten dtracten d’’esbrinar, de esbrinar, de 
descobrir, ddescobrir, d’’aprofundir en el coneixement de aprofundir en el coneixement de LL’É’ÉSSER SSER 
HUMHUMÀÀ:: ququèè ééss ll’É’Ésser humsser humàà i i com aquest es relacionacom aquest es relaciona
amb el seu Entorn amb el seu Entorn ( amb l( amb l’’entorn natural o amb lentorn natural o amb l’’entorn social ).entorn social ).

�� Anomenem Anomenem ““CICIÈÈNCIES HUMANES I SOCIALSNCIES HUMANES I SOCIALS”” al conjunt al conjunt 
de sabers i de coneixements que lde sabers i de coneixements que l’’home ha anat acumulant al home ha anat acumulant al 
llarg de la història sobre aquestes qllarg de la història sobre aquestes qüüestions.estions.

�� Per això podem dir que les Per això podem dir que les CICIÈÈNCIES HUMANES I SOCIALSNCIES HUMANES I SOCIALS
giren entorn 3 grans eixos:giren entorn 3 grans eixos:

�� El coneixement deEl coneixement de ll’’INDIVIDUINDIVIDU
�� LL’’estudi de estudi de ll’’ENTORN ENTORN ( natural i social )( natural i social )
�� Les Les RELACIONSRELACIONS de lde l’’individu amb el seu entorn individu amb el seu entorn 

INDIVIDU

RELACIONS (Influència mútua)

ENTORN

Què són les cc.ss.
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Qui sóc?

Ser 
home?

Per què em 
poso malat?

Cap on vaig?

Estic 
desorientat!

L’ENTORN NATURAL I 
SOCIAL

L’ÉSSER HUMÀ

LA INTERACCIÓ AMB 
L’ENTORN

… i la mort?
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�� En tot moment els homes han tractat En tot moment els homes han tractat dd’’explicar la seva explicar la seva 
existexistèènciancia, , la seva idea dla seva idea d’’un un éésser superior, el deteriorament del sser superior, el deteriorament del 
seu cos i de la seva ment, la mort, les seves relacions amb els seu cos i de la seva ment, la mort, les seves relacions amb els altres altres 
i amb el seu entorn. i amb el seu entorn. 

�� Per altra part, Per altra part, no vivim solsno vivim sols.. Vivim junts amb altres ( grup humVivim junts amb altres ( grup humàà, , 
societat ). Entre els individus societat ). Entre els individus convivimconvivim,, éés a dir, establim s a dir, establim relacionsrelacions
uns amb els altres a fi duns amb els altres a fi d’’ajudarajudar--nos mnos múútuament; ningtuament; ningúú no pot viure no pot viure 
aaïïllat , necessitem de la colllat , necessitem de la col··laboracilaboracióó dels demdels deméés.s.

�� A mA méés, tot individu o conjunt ds, tot individu o conjunt d’’individus viuen en un individus viuen en un territoriterritori
concret, en un espai geogrconcret, en un espai geogrààfic, en un escenari natural concret amb el fic, en un escenari natural concret amb el 
que estableixen relacions molt diverses, però entre les que que estableixen relacions molt diverses, però entre les que 
destaquen les de subsistdestaquen les de subsistèència. ncia. 

�� Tot individu, doncs, viu enmig dTot individu, doncs, viu enmig d’’un un medi natural i social concretsmedi natural i social concrets
amb els que estamb els que estàà en permanent relacien permanent relacióó..

��Les Les CICIÈÈNCIES HUMANES i SOCIALSNCIES HUMANES i SOCIALS estudien:estudien:
�� Les relacions de lLes relacions de l’’Individu amb Individu amb ssíí mateixmateix
�� Les Les relacions de lrelacions de l’’home amb els demhome amb els demééss individusindividus
�� Les Les relacions de lrelacions de l’’home amb el medihome amb el medi que ens rodejaque ens rodeja

… en resum:
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4. EL MEDI AMBIENT HUM4. EL MEDI AMBIENT HUMÀÀ
�� Tota espTota espèècie tcie téé el seu propi medi ambient ( el ocells, el medi aeri; els peixosel seu propi medi ambient ( el ocells, el medi aeri; els peixos, el medi , el medi 

aquaquààtic; els rtic; els rèèptils, el medi terrestre, etc. ).ptils, el medi terrestre, etc. ).

�� TambTambéé ll’’espespèècie humana tcie humana téé el seu propi el seu propi ““medi ambientmedi ambient””..

MEDI              AMBIENT            HUMÀ

MEDI SOCIAL I CULTURALINDIVIDUMEDI FÍSIC - NATURAL

Tot el que l'Home és capaç de 
fer, pensar, crear: idees, 
formes de viure, tradicions, 
mentalitat, normes de 
conducta, ètica, tecnologia, 
religió, idioma, l'art, el saber,…

La gent, el conjunt de 
persones que ens rodegen, les 
seves interrelacions i tot el que 
són capaços de pensar, crear, 
fer, produir,…

El món material, les coses que 
ens rodegen: paisatges, 
edificis, instal·lacions, 
mobiliari, objectes materials, la 
natura, muntanyes, 
vegetació,…

MEDI   CULTURALMEDI   SOCIALMEDI   FÍSIC

El “medi ambient” de l’espècie humana està format: pel mateix 
individu, pel medi físic-natural que ens rodeja; pel medi social i 
cultural en què vivim immersos.
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�� El medi humEl medi humàà éés s ll’’escenari escenari on es desenvolupa la nostra on es desenvolupa la nostra 
vida; estvida; estàà constituconstituïït pel Medi ft pel Medi fíísic, pel Medi social i el sic, pel Medi social i el 
Medi cultural.Medi cultural.

�� El nostre El nostre éés un s un medi medi ““enriquit culturalmentenriquit culturalment”” i amb i amb 
possibilitat dpossibilitat d’’esdevenir enormement esdevenir enormement ““enriquidorenriquidor””..

�� En ell transcorre la nostra vida, la nostra existEn ell transcorre la nostra vida, la nostra existèència; ncia; 
amb ell ens relacionem per satisfer les nostres amb ell ens relacionem per satisfer les nostres 
necessitats: necessitats: 

�� per satisfer les nostres per satisfer les nostres necessitats bnecessitats bààsiquessiques recorrem als recorrem als 
recursos que ens ofereix el territori on vivim, recursos que ens ofereix el territori on vivim, 

�� per satisfer les per satisfer les necessitats socialsnecessitats socials ens relacionem els uns ens relacionem els uns 
amb els altres, amb els altres, 

�� per per desenvolupardesenvolupar--nos com a humansnos com a humans ens nodrim de la ens nodrim de la 
““culturacultura”” humana.humana.

EL MEDI HUMÀ, el nostre escenari
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Medi Medi ““degradatdegradat”” Medi Medi ““enriquidorenriquidor””

El nivell de El nivell de El nivell de El nivell de desenvolupament individualdesenvolupament individualdesenvolupament individualdesenvolupament individual i sociali sociali sociali social dependrdependrdependrdependràààà de de de de 
la la la la ““““riquesariquesariquesariquesa”””” material i humanamaterial i humanamaterial i humanamaterial i humana dddd’’’’aquest medi i de la aquest medi i de la aquest medi i de la aquest medi i de la capacitat capacitat capacitat capacitat 
individual i colindividual i colindividual i colindividual i col····lectivalectivalectivalectiva per per per per aprofitar aprofitar aprofitar aprofitar la la la la diversitat de recursosdiversitat de recursosdiversitat de recursosdiversitat de recursos
que aquest medi natural i social ens ofereix.que aquest medi natural i social ens ofereix.que aquest medi natural i social ens ofereix.que aquest medi natural i social ens ofereix.
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5. DIVERSITAT DE CI5. DIVERSITAT DE CIÈÈNCIES SOCIALSNCIES SOCIALS

��Les desigualtatsLes desigualtats
��La marginaciLa marginacióó
��La convivLa convivèènciancia
��El civismeEl civisme
��El poderEl poder
��LL’’organitz. polorganitz. polííticatica
��LL’’organit. econòmicaorganit. econòmica
��LL’’encarim. de la vidaencarim. de la vida
��La llengua, modes, ...La llengua, modes, ...

�� Estat saludableEstat saludable
��HomeòstasisHomeòstasis
��MalaltiaMalaltia
��Desequilibris psicosomDesequilibris psicosomààticstics
��Equilibri psEquilibri psííquic, emocional,quic, emocional,
��Facultats psFacultats psííquiques quiques 
��Pensa, sent, somia, Pensa, sent, somia, 
��Imagina, recorda, anhela, Imagina, recorda, anhela, 
��MotivacionsMotivacions
��……

��Forces telForces tel··llúúriquesriques
��Fenòmens naturalsFenòmens naturals
��ClimatològicsClimatològics
��GravetatGravetat
��ContaminaciContaminacióó
��……

Fenòmens físic -
naturals

Fenòmens biològics, 
psíquics, …

Fenòmens socio -
culturals

CIÈNCIES de la 
NATURA

CIÈNCIES de 
L’HOME

CIÈNCIES 
SOCIALS

Conjunt de disciplines Conjunt de disciplines 
que estudien les que estudien les 
estructures i caracterestructures i caracterííss--
tiques dels grups tiques dels grups 
humans, els processos humans, els processos 
socials, econòmics, socials, econòmics, 
polpolíítics, culturals, etc.tics, culturals, etc.

SS’’ocupen de locupen de l’’individu com individu com 
a organisme vivent, a organisme vivent, 
ll’’estructura i propietats del estructura i propietats del 
cos, la seva evolucicos, la seva evolucióó
pspsííquica, la seva conducta, quica, la seva conducta, 
......

SS’’ocupen de fenòmens ocupen de fenòmens 
directament relacionats directament relacionats 
amb lamb l’’experiexperièència ncia 
sensible: El msensible: El móón material, n material, 
la seva estructura, la seva estructura, 
propietats, ...propietats, ...

Geografia, demografia, Geografia, demografia, 
economia, antropo. cultural, economia, antropo. cultural, 
sociologia, c. polsociologia, c. políítiques, psicol. tiques, psicol. 
social, història, dret,  lingsocial, història, dret,  lingüíüística, stica, 

Medicina, psicologia, antropologia, Medicina, psicologia, antropologia, 
etologia, pedagogia, filosofia, ...etologia, pedagogia, filosofia, ...

FFíísica, qusica, quíímica, geologia, biologia, mica, geologia, biologia, 
botbotàànica, zoologia, nica, zoologia, ……
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6. L6. L’À’ÀREA DE CIREA DE CIÈÈNCIES SOCIALS EN LA NCIES SOCIALS EN LA 
FBPAFBPA
�� Les ciLes cièències socials tracten dncies socials tracten d’’aprofundir en aprofundir en elel coneixement dels coneixement dels 

aspectesaspectes anteriorment esmentats, anteriorment esmentats, éés a dir, de la realitat humana s a dir, de la realitat humana ( ( 
ququèè éés ls l’É’Ésser humsser humàà )) i de les relacions dels individus amb el seu i de les relacions dels individus amb el seu 
Entorn Entorn ( relacions amb el medi natural  i amb el medi social ).( relacions amb el medi natural  i amb el medi social ).

�� LL’à’àrea sociocultural trea sociocultural téé com a objecte lcom a objecte l’’estudi de estudi de ll’’HOME:HOME: les seves les seves 
formes de vida,formes de vida, les les formes dformes d’’agruparagrupar--sese, les relacions , les relacions 
econòmiques, socials, poleconòmiques, socials, políítiquestiques, interpersonals, les seves , interpersonals, les seves 
aspiracions i inquietuds,aspiracions i inquietuds, ll’’expressiexpressióó artartíística i religiosa,stica i religiosa, etc. etc. 

�� ÉÉs a dir, les cc.ss. estudien els fets i fenòmens socials que enss a dir, les cc.ss. estudien els fets i fenòmens socials que ens
afecten com aafecten com a individusindividus o com a o com a membres dmembres d’’una societat.una societat.

L’àrea de “Ciències socials”, al nivell de la Formació Bàsica, tracta 
d’oferir a tots els ciutadans i ciutadanes els coneixements bàsics 
sobre  aquests aspectes de la realitat, és a dir, tracta de 
proporcionar a tots els ciutadans un coneixement bàsic sobre què
és l'Ésser humà (coneixement de sí mateix) i les relacions que 
estableix amb el seu entorn natural (relacions ecològiques ) i social
( relacions socials ).
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OBJECTIUSOBJECTIUS
�� 1. Formar1. Formar--se una idea ajustada d'un mateix, de les pròpies se una idea ajustada d'un mateix, de les pròpies 

caractercaracteríístiques i possibilitats, per desenvolupar un nivell stiques i possibilitats, per desenvolupar un nivell 
d'autoestima, valorar l'esford'autoestima, valorar l'esforçç i la superacii la superacióó de les dificultats.de les dificultats.

�� 2. Relacionar2. Relacionar--se amb altres persones i participar en activitats de se amb altres persones i participar en activitats de 
grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, intergrup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interèès i s i 
tolertoleràància i rebutjar tot tipus de discriminacincia i rebutjar tot tipus de discriminacióó..

�� 3. Analitzar els mecanismes b3. Analitzar els mecanismes bààsics que regeixen i condicionen el sics que regeixen i condicionen el 
medi fmedi fíísic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i sic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i 
contribuir activament a la seva conservacicontribuir activament a la seva conservacióó..

�� 4. Comprendre el funcionament de les societats i analitzar 4. Comprendre el funcionament de les societats i analitzar 
crcrííticament els valors que hi regeixen; ser conscients dels drets iticament els valors que hi regeixen; ser conscients dels drets i
deures que tenim com a ciutadans i com a membres dels deures que tenim com a ciutadans i com a membres dels ààmbits mbits 
socials msocials méés immediats: fams immediats: famíília, escola, treball, ciutat, palia, escola, treball, ciutat, paíís.s.

�� 5. Identificar les caracter5. Identificar les caracteríístiques geogrstiques geogrààfiques, socials, fiques, socials, 
històriques, culturals de la societat; aixhistòriques, culturals de la societat; aixíí com tenir coneixement com tenir coneixement 
dels drets dels individus i dels pobles.dels drets dels individus i dels pobles.

�� 6. Identificar problemes en els diversos camps i elaborar 6. Identificar problemes en els diversos camps i elaborar 
estratestratèègies per a resoldre'ls.gies per a resoldre'ls.

�� 7. Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar cr7. Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar crííticament ticament 
informacions utilitzant fonts diverses.informacions utilitzant fonts diverses.

�� 8. Con8. Conèèixer les creences, les actituds i els valors bixer les creences, les actituds i els valors bààsics de la sics de la 
nostra tradicinostra tradicióó, valorant, valorant--los crlos crííticament i escollint aquells que ticament i escollint aquells que 
mméés afavoreixin el desenvolupament integral com a persones.s afavoreixin el desenvolupament integral com a persones.

En definitiva, es tracta de fomentar una En definitiva, es tracta de fomentar una En definitiva, es tracta de fomentar una En definitiva, es tracta de fomentar una actitud mactitud mactitud mactitud méééés oberta i positiva davant s oberta i positiva davant s oberta i positiva davant s oberta i positiva davant 
nosaltres mateixos i el nostre entornnosaltres mateixos i el nostre entornnosaltres mateixos i el nostre entornnosaltres mateixos i el nostre entorn a fi de descobrir la a fi de descobrir la a fi de descobrir la a fi de descobrir la necessitat de la necessitat de la necessitat de la necessitat de la 
formaciformaciformaciformacióóóó permanent perpermanent perpermanent perpermanent per tal d'esdevenir tal d'esdevenir tal d'esdevenir tal d'esdevenir ciutadans "competents"ciutadans "competents"ciutadans "competents"ciutadans "competents" en la nostra en la nostra en la nostra en la nostra 
societat, present i futura.societat, present i futura.societat, present i futura.societat, present i futura.
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A mA méés dels continguts s dels continguts ““tradicionalstradicionals”” proposats en els programes oficials, algunes proposats en els programes oficials, algunes 
altres possibles altres possibles ““qqüüestionsestions”” a desenvolupar dins la FBPAa desenvolupar dins la FBPA

REFLEXIREFLEXIÓÓ SOBRE LSOBRE L’’INDIVIDU:INDIVIDU:

�� QuQuèè éés ls l’“é’“ésser humsser humà”à”? ? 
�� El fonament de la dignitat  El fonament de la dignitat  

humana?humana?
�� Drets i obligacions fonamentals de Drets i obligacions fonamentals de 

tipus personal, ctipus personal, cíívic, polvic, políític, tic, 
econòmic, cultural, etc. econòmic, cultural, etc. 

�� Principals Principals ““rolsrols”” o funcions de o funcions de 
ll’’individu al llarg de la seva vida individu al llarg de la seva vida 
com a com a ““personapersona””, , ““membre dmembre d’’una una 
famfamíílialia””, , ““treballadortreballador””, o , o ““ciutadciutadà”à”. . 

�� FormaciFormacióó per a la per a la ““llibertatllibertat”” i la i la 
““responsabilitatresponsabilitat””??

�� El difEl difíícil camcil camíí cap a la cap a la ““felicitatfelicitat””
�� Els grans reptes per a lEls grans reptes per a l’’home del s. home del s. 

XXIXXI
�� Com ferCom fer--hi front?hi front?
�� La necessitat de FormaciLa necessitat de Formacióó

PermanentPermanent
�� I la convivI la convivèència... i el civisme?ncia... i el civisme?
�� Cultura de la pau, cultura de la Cultura de la pau, cultura de la 

violviolèència.ncia.
�� LL’’Individu enmig de la societat de Individu enmig de la societat de 

masses. El consumismemasses. El consumisme
�� TendTendèència a lncia a l’’uniformismeuniformisme
�� La societat de la informaciLa societat de la informacióó i del i del 

coneixement coneixement 
�� La interculturalitat...La interculturalitat...

RELACIONS AMB LRELACIONS AMB L’’ENTORN SOCIAL:ENTORN SOCIAL:
�� Rel. Interpersonals:Rel. Interpersonals:

�� FamiliarsFamiliars
�� VeVeïïnalsnals
�� AmistosesAmistoses
�� AfectivesAfectives
�� AmorosesAmoroses
�� SexualsSexuals
�� ……

�� Rel. EducativoRel. Educativo--formativesformatives
�� ParesPares--fillsfills
�� EducadorsEducadors-- educandseducands
�� ......

�� Rel. LaboralsRel. Laborals
�� EconòmiquesEconòmiques
�� SindicalsSindicals
�� PolPolíítiquestiques
�� Esportives, recreativesEsportives, recreatives
�� CulturalsCulturals
�� ArtArtíístiquesstiques
�� ReligiosesReligioses
�� HumanitHumanitààries ...ries ...

RELACIONS AMB EL MEDI GEOGRRELACIONS AMB EL MEDI GEOGRÀÀFIC:FIC:
�� De subsistDe subsistèènciancia
�� EcològiquesEcològiques
�� De transformaciDe transformacióó de lde l’’entornentorn
�� DD’’explotaciexplotacióó de lde l’’entornentorn
�� De preservaciDe preservacióó, conservaci, conservacióó de de 

ll’’entornentorn
�� ......



DISSENY I REALITZACIDISSENY I REALITZACIÓÓ::

Vicent MESEGUER CARDONAVicent MESEGUER CARDONA


