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L’ educació en valors i dels valors és un tema actual. I ho és, entre altres raons,
com una de les manifestacions en l’intent de superació del desconcert en el terreny de
l’ensenyament, expressió a la vegada de les llums i de les  ombres en la família i en la
societat. Serveix com a  referència, entre altres, Alasdair MacIntyre (1987) que
suggereix que en el camp de l’Ètica s’ha produït una catàstrofe semblant a una guerra
nuclear. Com si fóssim supervivents  d’una guerra atòmica, el nostre pensament moral
es compón  de restes inconnexes d’un paisatge aristotèlic que ha quedat devastat. Es
negen principis morals objectius, perquè es diu que en aquest  terreny es qüestió de
preferèncias personals, i pretendre altre cosa  seria un atemptat al veí. L’autor situa el
fracàs de construir una moral autosuficient, principalment des de la Ilustració,  en la
renúncia d’una antropologia fonamentada en la metafísica,  i en la repulsió  de la virtut
com  a habit que perfecciona  l’home.

La superació del desconcert actual està exigint tornar  a afirmar la realitat que es
descobreix des del seny, el coneixement i la rectitud, així com per la profundització des
de la filosofia, l’antropologia, la psicologia i la sociologia, entre altres  perspectives.
Illanes (�������) ho expresa amb les sigüents paraules: “OD�FRQFLHQFLD�GH�FULVLV�TXH�VH
H[SHULPHQWD�HQ�QXHVWURV�GtDV��QR�HV�VyOR�HO� UHIOHMR�GH�PRGLILFDFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�\
DPELHQWDOHV��VLQR�WDPELpQ�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�SpUGLGD�GH�ORV�YDORUHV�� OR�TXH�UHFODPD
QXHVWUR� PRPHQWR� KLVWyULFR� QR� HV� H[FOXVLYDPHQWH� XQD� DFWLWXG� GH� GLVSRQLELOLGDG� \
DXGDFLD�SDUD�DEULUQRV�D�OR�QXHYR��VLQR�D�OD�YH]��\�HQ�FLHUWR�VHQWLGR�SUHFHGHQWHPHQWH�
XQD� FDSDFLGDG� SDUD� LU� D� OR� KRQGR� GH� QXHVWUR� VHU�� \� GHO� VHU� GH� ODV� FRVDV�� D� ILQ� GH
UHGHVFXEULU� OD�YHUGDG�SURIXQGD�GHO�KRPEUH��HV�GHFLU�� VX�DSHUWXUD�QR�VyOR�D� OR� IXWXUR�
VLQR�D�OR�HWHUQR��D�OR�GLYLQR��D�'LRV��

Un enfocament  pot posar ordre inicial  en l’existència i en les relacions de
l’ésser  humà: afirmar la seva  dignitat originària: �KDEODU�GH�GLJQLGDG�GHO�KRPEUH�QR�HV
QLQJXQD�DFWLWXG�VREHUELD�� VLQR�HO� UHFRQRFLPLHQWR� UHVSHWXRVR�GH� OD� VXSHULRULGDG�GH� OD
QDWXUDOH]D�TXH�SRVHHPRV�QR�SRUTXH�QRV�KD\DPRV�HPSHxDGR�HQ�WHQHUOD�R�OD�KD\DPRV
JDQDGR� FRPR� SUHPLR� D� QXHVWUR� HVIXHU]R�� VLQR� TXH� HV� XQD� QDWXUDOH]D� TXH� KHPRV
UHFLELGR�� /D� DVSLUDFLyQ� DO� SURJUHVR� VH� HQFXHQWUD� GHQWUR� GH� ODV� H[LJHQFLDV� GH� WDO
QDWXUDOH]D��TXH�QRV�KD�VLGR�GDGD�SHUR�QR�KHFKD�������HO�KRPEUH�QR�QDFH�HQWHUR�VLQR
TXH�VH�YD�HQWHUDQGR�SRFR�D�SRFR��VH�YD�FRPSOHWDQGR�FRQ�HVIXHU]R�������1XHVWUD�YLGD
GHEH�UHVSRQGHU�D� OD�GLJQLGDG�TXH�DO�KRPEUH� OH�HV�SURSLD�� (Ibáñez Martín, "Dignitat i
Progrés", 1988)

El tema que ens ocupa es situa en l’àmbit de l’ensenyament dels valors des de
la clarificació de la dignitat de l‘ésser humà, amb les seves capacitats i potencialitats,
que, amb el seu desenvolupament, pot arribar a expressar-se en la realització de valors
humans.

En continuïtat amb la fonamentació expressada (qui és l’ésser humà: dignitat i
potencialitat del seu ésser)  es va  presentar a l’alumne el material d’exemplificació i
caracterització d’alguns valors, interpretats com a qualitats en les persones, en l’acció i
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en les coses. Que l’alumne descobreixi el realisme dels valors en situacions i ambients
diversos, que els raoni,  i que sigui capaç d’assumir la seva realització des de la
seva llibertat, el seu coneixement i intencionalitat.

La finalitat principal del projecte es va formular en el següent enunciat a mode
d’hipòtesi: /D� XWLOLW]DFLy� GH� PDWHULDOV� HVSHFtILFV� D� O¶DXOD�� GHV� GH� O¶HQIRFDPHQW
G¶H[LJqQFLHV�qWLTXHV�GH� O¶pVVHU�KXPj��DIDYRUHL[� VLJQLILFDWLYDPHQW�HQ� O¶DOXPQH�GH��W
FXUV� G¶(GXFDFLy� 6HFXQGjULD�� HO� GHVHQYROXSDPHQW� GH� OHV� FDSDFLWDWV� GH� UHIOH[Ly� L
DUJXPHQWDFLy� qWLTXHV�� DL[t� FRP� O¶DGTXLVLFLy� GH� FRQWLQJXWV� L� WUHWV� GH� FDUjFWHU� qWLF
SHUVRQDOV� L� D� OD� YLGD� GH� UHODFLy� �DIDELOLWDW�� KRQHVWHGDW�� UHVSHFWH��� UHVSRQVDELOLWDW�
DPLVWDW�� MXVWtFLD�������Hipòtesi que ha estat validada en els termes expressats en les
conclusions i que va permetre formular una proposta  metodològica i d’activitats per
l’educació en valors, com matèria a l’Educació Secundària i a Batxillerat, amb un
enfocament filosòfic.

La investigació, l’estructurem  en els següents capítols amb els seus
respectius apartats: 1/ INTRODUCCIÓ (tema, hipòtesi, marc referencial); 2/
TREBALL REALITZAT (proc’es de l’investigació: actualitata del tema, objectius,
diseny, metodologia, aplicació,  resultats, i estudi de la significació de les dades; 3/
CONCLUSIONS DE LA INVESTIGACIÓ; 4/ PROPOSTA DIDÀCTICA PER  A
L’ENSENYAMENT EN VALORS EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I EN
BATXILLERAT. Completa el contingut d’aquesta memòria l’ANNEX de material i la
BIBLIOGRAFIA.

���0DUF�UHIHUHQFLDO�SHU�D��O¶HQVHQ\DPHQW��HQ�YDORUV

Els valors, la seva naturalesa, la seva realització i transmissión, han estat
presents en totes les èpoques amb matisos i sensibilitat diverses. En l’antiguitat
clàssica es parlava de virtuds i en l’actualitat de valors com a expressió i realització
de les virtuds. Aristóteles, en la seva ÈWLFD� D� 1LFyPDF �,,���� ����D�� ����E��� va
escriure: ³DSDUWiQGRQRV�GH�ORV�SODFHUHV�QRV�KDFHPRV�PRGHUDGRV��\�XQD�YH]�TXH�OR
VRPRV� SRGHPRV� PHMRU� DSDUWDUQRV� GH� HOORV�� \� OR� PLVPR� � UHVSHFWR� D� OD� YDOHQWtD�
DFRVWXPEUiQGRQRV�D�GHVSUHFLDU�ORV�SHOLJURV�\�D�UHVLVWLUORV�QRV�KDFHPRV�YDOLHQWHV��\
XQD� YH]�TXH� OR� VRPRV� VHUHPRV�PiV� FDSDFHV�GH�DIURQWDU� ORV� SHOLJURV³��Concepció
superada per Tomás d’Aquino en  caracterizar la virtud com a qualitat i
desenvolupament de les potencialitats de l‘ésser humà, exercici del qual condueix a
aconseguir el fi últim natural i sobrenatural. Fi últim que, pel aquinat i en la  filosofia
de l‘sser i del bé, es situa en Déu.  Així, per exemple, Carlos Cardona (1987:96)
argumenta que el fi últim i la plenificació de l‘ésser humà consisteix en una relació
personal amb Déu��³/D�SHUVRQD�GHEH�DFWXDU�VHJ~Q�VX�VHU��6L�VX�VHU�SHUVRQDO�YLHQH
GDGR�SRU�HVH�DFWR�GH� VHU�� DPRURVDPHQWH�SXHVWR�HQ� UHODFLyQ� �SHUVRQDO� D�'LRV�� VX
REUDU� OLEUH� WLHQH� TXH� FRQVLVWLU�� SDUD� VHU� EXHQR�� HQ� XQ� DFWR� GH� DPRURVD� UHODFLyQ
SHUVRQDO�FRQ�'LRV��HQ�XQ�DFWR�GH�DPLVWDG��TXH�HV�OD�HVHQFLD�GH�OD�RUDFLyQ��³XQ�WUDWDU
GH� DPLVWDG� FRQ� TXLHQ� VDEHPRV� QRV� DPD´� �6DQWD� 7HUHVD��� (O� DFWR� GH� OD� SHUVRQD
KXPDQD� HV� YHUGDGHUDPHQWH� XQ� DFWR� SHUVRQDO� FXDQGR� HV� UDGLFDOPHQWH� XQ� DFWR� GH
$PRU�D�'LRV��DO�$PRU�TXH�GHVGH�WRGD�OD�HWHUQLGDG�\�KDFLD� OD�HWHUQLGDG� OR�UHTXLHUH�
&XDQGR� HVH� DFWR� VH� KDJD� WRWDO�� H[SOtFLWR� \� GHILQLWLYR�� HWHUQR�� HO� KRPEUH� KDEUi
DOFDQ]DGR�VX� ILQ��/D�SHUVRQD�HVWDUi�FXPSOLGD�� HQ�'LRV�� FRPR� µ� DOJXLHQ�GHODQWH�GH
'LRV�SDUD�VLHPSUH¶�´�
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Dèiem que els valors han estat presents al llarg de la història del pensament i
en les seves  manifestacions culturales, i  és així perquè són una resposta al deure
ésser  de l’home.  Si en l’època contemporània es parla de valors, en lloc de virtuts i
béns, és com a conseqüència dels  enfocaments de conèixer i de pensar s’han
prioritzat davant l’ésser i la realitat. Des d’una concepció de la primacia de l‘ésser,
els valors són els béns  en tant que coneguts i escollits per la voluntat. Són
concrecions i perfils d’allò bo, la veritat i la bellesa. També podríem caractertizar-les
com la realització de les virtuts, i com a qualitats en les persones, i en les seves
accions, i en les coses que les fan  millors. Els valors  són els bens coneguts i
realitzats. Cada ésser humà expressa les seves preferències, els seus valors, pel
seu sentir, conèixer i esccollir. Així, per exemple, pot conèixer que la vida i la salut
són un bé, que dir el que es pensa, oportunament, és ordenat (...), és a dir, que la
salut i la sinceritat són valors.

Les interpretacions que s’han donat respecte als  valors poden sintetizar-se en
tres corrents:  les interpretacions subjetivistes (per les quals el subjecte crea els valors
des del desig, l’interès, o la sociologia), la segona, en  què la font dels valors radica en
la seva objectivitat ideal  (innatisme, a priorisme), i una tercera, que els interpreta des
d’una síntesi de l’objectiu – subjectiu (naturalesa de les seres, coneixement de la
realitat, afectivitat, experiència, aprofunditzament en allò valuos). Interpretació que
expressaria un cert equilibri entre realitat – idealitat dels valors, i per la qual
mantendrem la denominació d’intel·lectualisme moderat.

Per a cada persona els valors ( els béns en tant que coneguts i preferits) moven
la seva sensibilitat, la seva intel·ligència, la seva  voluntat, el seu cor; la fan preferir i
orienten la seva acció. La vida, la salut, la sinceritat, la moderació, la valentia, la
generositat, l’alegria, l’amistat, la llibertat, la justícia, l’ ordre i l’harmonia, la pietat (...)
són valors que descobrim i realitzem amb la vida.

L’objetivitat – subjectivitat dels  valors ens situa davant d’una polaritat  que C.
Díaz ( 2001:58) sintetitza amb l’expressió: ³VH�DPD�D�ORV�YDORUHV�SRUTXH�VRQ�YDOLRVRV��R
VRQ�YDOLRVRV�SRUTXH�VH� OHV�DPD´; i que el mateix respon en un intent d’armonització
sustituint la disjunció per la conjunció, integrand les dues perspectives: ³/RV� DPR
SRUTXH�VRQ�EXHQRV�\�VRQ�EXHQRV�SRUTXH�ORV�DPR´�

Com en la veritat, el bé i el  el valor plantegen problemes que es clarifiquen si es
parteix i respecta la unitat de l’ésser, que,  al ser estudiat, es pot contemplar des de
diverses perspectives. L’ésser per a mi, conegut o valorat, parteix de la realitat que està
aquí, que se’m dóna, i amb qui em relaciono i fins i tot puc transformar-la,
desenvolupar-la, millorar-la. En aquesta relació, puc recrear, enllumenar la realitat, però
no crear-la, en sentit propi. Que la meva  vida, que m’ha estat donada, és valuosa, i
tambié la de l’enemic, encara, que a vegades, no ho reconeixem, no s’estableix per
convenció i acord, sinó que podem descobrir amb la intel·ligència i la recta raó, que és
un valor com  éssers vius i com éssers  humans.

Els  valors es descobreixen per l’experiència i el coneixement i es realitzen per
l’acció. En tal sentit, els valors remeten a la naturalesa dels éssers, al  seu bé , al seu fí
i a la seva  realització. Van més enllà d’allò  experimentat, d‘altre raons perque la
realitat supera a l’experiència, a la imaginació i a l’intel·ligència humanes. Des de la
concepció  aristotèlica (realisme – intel·lectualisme moderat) el bé i el valor, i la seva
realització són l’ordre que l’ésser humà pot  descobrir en la realitat. Realitat, ordre i
finalitat, que des de el creacionisme ens remeten a Déu como el seu fonament.

Són reduccionistes les interpretacions dels valors que els identifiquen amb
l’experimentació del plaer per part del subjecte (hedonisme i utilitarisme); com també
l’única explicació des de el sentiment (emotivisme), o des dels usos i preferències
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socials (sociologisme), i  també l’interpretació kantiana que els intenta fonamentar en el
sentiment del deure, i en la conciència. Empirisme i subjetivisme que Max Scheler no
va consiguir superar des de la seva explicació dels valors com  “cualitat irreal dels
objectes” i que es coneix per “intuició emocional” .

¿Quines característiques ajuden a descriure els valors? Quintana (cf. 1998: 126)
enumera els  trets següents, a partir de la coincidència en diversos autors.

$SHWLELOLWDW. Són apeteibles. Capaços de suscitar una apetència per la seva
excel·lència.
3RODULWDW. Tot valor té un antivalor que suscita rebuig.
-HUDUTXLD. Els valors no valen el mateix. Uns valen més que els altres segon la seva
excel·lència intrínseca.
6LVWHPD. Se’ns presenten en una certa unitat, amb  alguna relació de sentit.
5HTXHULPHQW. L’home no queda indiferent als valors, exerceixen certa pressió sobre la
llibertad  i la voluntat humanes.
5HIHUqQFLD�D�XQ�VXEMHFWH. El valor és sempre valor per a algú. El valor és una qualitat
relacional entre subjecte – objecte.

Respecte  la jerarquia dels valors, coincideixen els diversos autors a destacar, dins de
les seves escales específiques , un ordre, que Quintana (1998:204) el  concreta en la
sigüent escala:

LÒGICS
MORALS
RELIGIOSOS
ESTÈTICS
SOCIOCULTURALS
VITALS
COMUNITARIS
HEDÒNICS
ECONÒMICS

Per  la nostra  part adoptem la següent classificació:
valors VITALS, SOCIALS, MORALS,  ESPIRITUALS, a partir de les necessitats de
l‘ésser humà  i dins la seva unitat.

888111$$$���&&&///$$$666666,,,))),,,&&&$$$&&&,,,ÏÏÏ���'''(((///666���999$$$///222555666

9,7$/6�
&25325$/6�±�36Ë48,&6�±�'(��5(/$&,Ï

62&,$/6�
&8/785$/6�±�(&21Ñ0,&6�±�32/Ë7,&6���&,(17Ë),&6

025$/6�
7(03/$1d$�±�)257$/(6$�±�-867Ë&,$���358'Ê1&,$

(63,5,78$/6�
5(/,*,2626
(67Ê7,&6

,17(/Â/(&78$/6
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9,7$/6�

• &25325$/6: la vida,  salut,  desenvolupament físic, harmonia, habilitat.
• 36Ë48,&6: coneixements propi, aceptació de sí, afirmació de sí,  afecte,

equilibri, reflexió,  comunicació (...).
• '(� 5(/$&,Ï: abertura, amor, generositat, tendresa, pietat, fraternitat,

respecte, intimitat, agraïment, autenticitat, sinceritat, esperit de servei,
col·laboració, participació, lealtat, magnanimitat, solidaritat, compassió,
amistat, amabilitat, alegria (...).

62&,$/6�

• &8/785$/6: Educació, instrucció, formació,..
• (&21Ï0,&6: treball, laboriositat, propietat, bens, riquesa,...
• 32/Ë7,&6: llibertat, autoritat, solidaritat, participació, honradesa,

compromís.
• &,(17Ë),&6: veritat, ciència, técnica, habilitat,...

025$/6�

• 7(035$1d$:  Allò rectament raonable,  ordre, harmonia, respete
- ,QWHJULWDW�SHUVRQDO (ordre interior energías vitals)
��'RPLQL�GH�VL��GLVFLSOLQD  .............................................................. desordre
- 6REULHWDW..................................... desenfre (golafraria, gula, embriaguesa)
- &DVWLWDW��SXGRU��ILGHOLWDW�� ...............................................luxúria, infidelitat
- +XPLOLWDW��PRGHUDFLy��............superbia (orgull, vanitat, susceptibilitat)
- 0DQVHGXPEUH ............................................... ira, (rencor, desig vengansa, )
��(VWXGL�......................................................................................... negligència

• )257$/(6$: fermesa per a realitzar el bé i per a  superar les dificultats

-  0DJQDQLPLWDW: ànim gran
.............................. presunció (emprendre accions superiors a posibilitats)
.............................  ambició: desig desordenat d’ honors
.............................  glòria vana: desordre de le propia glòria
.............................  pusil·lanimitat: ànim retret
- 0DJQLILFqQFLD: ànim gran a utilitzar mitjans, diners.
.............................. sumptuositat, despilfarrament: fer despeses innecesaries
.............................  gasiutat: no fer despeses necesaris
- 3DFLqQFLD: aguant davant mals presents, sense tristesa
.............................  insensibilitat . incapac sentir contrarietats
.............................  impaciència: deixar-se dominar per les dificultats
- 3HUVHYHUiQFLD: resistència en el temp per aconseguir el bè
.............................. tossuderia: obstinació quan sería raonable cedi
.............................  inconstància: cedi amb facilitat davant els obstàcles
- +HURwFLWDW:  aposta per allò valuós
.............................. covardia, temeridat

• -867,&,$: donar a cada un el que li pertany................................................
��5HVSHFWDU�OD�YLGD

��$PRU
�&RPSUHQVLy
��%RQGDW
��&RPSDVVLy
��$PDELOLWDW
��*HQHURVLWDW

��*UDWLWXG
��2EHGLqQFLD
��)DPD
��+RQRU
��&RQILDQoD
��/OHLDOWDW�
��ILGHOLWDW

�&ROÂODERUDFLy
��6ROLGDULWDW
��'HXUH
��7UHEDOO
��(TXLWDW
��5HVSHFWH
��/OLEHUWDW
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- 

,QMXVWtFLHV: homicidi, suïcidi, escàndol, difamació, prostitució, mentida,
juicis temeràris, furt, frau, tirania,  corrupció, discriminació,...

• 358'Ê1&,$: ordre d‘obrar  conforme la veritat de l’ésser humà

��'HOÂOLEHUDFLy: UHFWLWXG���PHPzULD�SDVVDW��LQWHOÂOLJqQFLD�GHO�SUHVHQW�
GRFLOLWDW��FRQVHOO
...........Ignorància, falsabilitat record, falta docilitat, precipitació, astúcia
��-XLFL��UDRQDPHQW: VHQ\ (jutjar bé sobre allò deliberat), equitat
...........Inconsideració, precipitació, vacil·lació, vergonya, indecisió
��,PSHUL: SUHYLVLy��FLUFXPVSHFFLy (valorar circumstàncies), SUHFDXFLy
GDYDQW��REVWjFOHV
.......... Negligència, inconstància, peresa, indolència.

(63,5,78$/6�

• ,17(/Â/(&78$/6��objectivitat, esperit crític, saber
• (67Ê7,&6: harmonia, elegància, majestuositat, bellesa
• 5(/,*,2626� amor, bondat, pietad, santetat

127$��(OV��YDORUV�DFRPSDQ\HQ��OHV�FRVHV��OHV�DFFLRQV�L�HOV�pVVHUV��SHU�D�HOO��XQ
PDWHL[�YDORU�SRW�SUHVHQWDU�VH�DPE�SHUILOV�GLYHUVRV�L�HQ�GLIHUHQWV�jPELWV�

�����������������

(16(1<$0(17�'(/6�9$/256

Tota ensenyament i educació en valors parteix de la concepció i naturalesa
d’aquests, així com de l’esser humà. Dues respostes poden expressar les posicions
en aquest àmbit: 1/ la afirmació de valors objectius que el subjecte descubreix en les
éssers  i en les seves accions  i que pot conèixer i realitzar ;  2/ el subjetivisme dels
valors ( escepticisme, relativisme, empirisme, vitalisme, historicisme, ...). El punt de
partida d’una i altra interpretació serà decisiu en la fonamentació, finalitats,
continiguts, i aspectes metodològics.

6XSHUDFLy�GH�O¶HVFHSWLFLVPH�L�GHO�UHODWLYLVPH

Les interpretacions que afirmen el relativisme dels valors tenen el seu origen
en l’escepticisme del conèixer. I es refuta la seva  inconsistència de forma semblant
a aquest, per la seva  contradicció: si es nega que es pot conèixer la veritat, es
contradictori afirmar a la vegada el relativisme dels valors com a  veritata. Per a R.
Marín (1976) entre d’altres, el relativisme no és una explicació dels valors, sino el
fracàs de tota explicació.

La realitat i objectivitat dels valors s’ha afirmat des de l’intel·lectualisme
moderat que parteix de la consistència de la realitat i la capacitat de ser conrguda
per l’ésser humà. Descobrim el valor, els valors, al captar en els éssers i  en les
accions qualitats que les fan desitjables,  a quant que una perfecció, una qualitat, és
captada com a desitjable  per al subjecte. Per a Derisi (1963) el bé s’estima com a
valor amb relació al subjecte, i per això que l’objecte (el bé objectiu, les qualitats  i
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les perfeccions) es descobreix des de l’interès del subjecte. Diem que el valor és
descobert, no pusat pel subject. El valor es fa present al subjecte en tant que la
voluntad capta el bé conegut. Quintana (1998:133) expressa l’implicació objetce –
subjecte amb aquestes paraules: ³(O� REMHWR� HQ� FXDQWR� SXHGH� VDWLVIDFHU� ODV
QHFHVLGDGHV� GHO� VXMHWR�� VH� FRQYLHUWH� HQ� XQ� µELHQ¶�� <� HQ� FXDQWR� ±SRU� OR� PLVPR�� HO
VXMHWR�VH�LQWHUHVD�SRU�HVH�REMHWR��HV�GHFLU��pVWH�WLHQH�SDUD�pO�XQ�LQWHUpV���DSDUHFH�HO
YDORU��HO�YDORU�HV�HO�REMHWR�SHUR�SDUD�HO�VXMHWR�´�

(OV�  judicis de valor expressen la relació subjecte – objecte  i en ells intervé
tota la persona: coneixement, afectivitat, voluntat, medi cultural, experièncis,
comportamients, rectitud.

)RUPDFLy�HQ�YDORUV

La transmissió (descobriment, interiortizació, realització) dels valores es realitza amb
el procès de socialtizació i des de la llibertat.

En els primers anys, la família i els grups primàris són lels àmbits decisius en
la formació de la personalitat. És en la família on el nen adquireix  per experiència
les seves actituds, valoracions i normes bàsiques, en un ambient afectiu i el exemple
dels pares. Posteriorment, en els anys de l’adolescència ì la juventut,  els
conformarà (per el contrast y la llibertat) amb els valors vigents en la societat i en
àmbits culturals, de comunicació, del treball  i de l’oci.

La dinàmica en el desenvolupament  i creixement en valors pot sintetitzar-se
en el procés: percepció (experiència), reflexió (interiorització), i expressió –
realització. Moments que s’entrellacen amb la mateixa vida i el desenvolupament
personal, i que permeten la rectificació des del coneixement i la llibertat. Rectificació
i assumpció de valors que amb el pas dels anys resulta difícil per la a consolització
d’idees i estil de vida. Amb tot, es pot actuar des de l’educació afavorint un ambient
d’aceptació i confiança, de formació i de l’experiència dels valors.

¢4XLQV�YDORU�HQVHQ\DU�D�O¶HVFROD"

Superant plantejaments principalment sociològics (diàleg, respecte, solidaritat
responsabilitat, tolerància, justícia, generositat, (...), pensem que s’hauríem
d’incloure tots aquells valors que afavoreixen la realització de les potencialitats de la
persona. La nostra proposta, expressada anteriorment, inclou grups de valors vitals,
socials, morals, i espirituals, que ens permetren harmonizar-les per al seu
ensenyament en els blocs: 1/ valors vitals; 2/ valors en relació amb un mateix (valors
individuals); 3/ valors en relació  amb les  coses (valors tècnics); 4/ valors en relació
amb els altres (valors socials); 5/ valors en relació  amb  allò trascendent (valors
religiosos).

¢&RP�HQVHQ\DU�HOV�YDORUV�HQ�O¶HVFROD"

Com programa de intervenció puntual, les actuacions tenien com objetius:  1/
identificar i caracteritzar alguns valors preferents per els alumnes/alumnas de la
mostra (caracterització); 2/ Justificar, raonar la preferència dels valors estudiats
(anàlisis, reflexió, interiorització); 3/ aplicació (realització).

El tema introductori: “sobre la dignitat de l’ésser humà, les seves capacitats i
potencialitats”,  va ser  capital  per a la fonamentació dels valors humans.
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���75(%$//�5($/,7=$7

$��352&e6�'(�/$�,19(67,*$&,Ï

%�� $&78$/,7$7��'(/�7(0$��+,3Ñ7(6,�,�2%-(&7,86

���$&78$/,7$7�'(/�7(0$
L’ensenyament dels  valors ( i, amb caràcter més ampli, de continguts d’Ètica)

va ser pràcticament suprimit, com a materia específica,  en l’actual disseny curricular
d’Educació Secundària i del Batxillerat, mantenent la presència residual d’un bloc o
crèdit d’Ètica en 4t curs. Situació que, posteriorment, s’ha intentat paliar amb
l’optativitat de crèdits variables ofertats  pels centres ( Decret, 75/96,  Ordre 17-VI-
99). Com a rectificació es va intentar, per part d’Ensenyament (Projecte de
Decret,1999),  justificar l’ensenyament d’Ètica en Educació Secundària i a Batxillerat,
mes, el Projecte de Decret va quedar en l’oblit. És sorprenent que uns
ensenyaments d’Ètica, des del enfocament de potenciar la reflexió, argumentació i
racionalitat,  siguin  pràcticament ignorades, en el millor de les casos dient que  “tals
ensenyaments seran objecte d’atenció en totes les àrees”. Criteri reduccioniste i
discriminatori  respecte al  tractament de la resta d’àrees i matèries del currículum.

Resulta complexe analitzar, per què i com s’ha arribat a aquesta situació, per
estar implicats aspectes ideológics, socials, i filosóficos. ³OD�FRQFLHQFLD�GH�FULVLV�TXH
VH� H[SHULPHQWD� HQ� QXHVWURV� GtDV�� QR� HV� VyOR� HO� UHIOHMR� GH� PRGLILFDFLRQHV
HVWUXFWXUDOHV�\�DPELHQWDOHV��VLQR�WDPELpQ�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�SpUGLGD�GH�ORV�YDORUHV´
(Illanes, 1980:21).

En el terreny de l’ensenyament, expressió i projecció de les concepcions
ideològiques, filosòfiques, antropològiques i pedagògiques, poden distingir-se, dos
enfocs en la concepció de l’Ètica, (Quintana,1987:319): un, que parteix  que lètic
constitueix una dimensió trascendent de la persona, i un altre pragmàtic (empíric)

7(0$ &21&/8�
6,216

+,3Ñ7(6,

&2175$67
+���������

',66(1<

$3/,&$&,Ï

0(72'2/2*,$
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que veu  en allò moral comportaments d’origen merament cultural i social,
considerant les normes morals convencionals i arbitràries. En aquetsa segona
concepció es sustenten algunes investigacions sobre educació moral que mideixen
actituds i comportaments que de fet es donen, però d’aquí mai podràn raonar-se
consistentement les actituds i comportaments que haurien de proposar-se  per al bé
humà. Fenòmen tan arrelat en la nostra societat que inclús es presenta “el deure
ser” a partir d’allò socialment acceptat, fen dependre l’educació moral de l’educació
social, invertint, d’aquesta manera, els termes. És l’obligació de l’individu de
comportar-se humanament cosa que haurà de portar-lo, sense reduccionismes  ni
afegits, a adoptar actituds de respecte, i tolerancia, entre altres manifestacions.

El nostre objetiu en aquesta investigació es va centrar en un terreny pròxim,
l’ensenyament - aprenentatge d’alguns valors amb alumnes de 4t curs de
Secundària. En l’enfoc i continguts van estar presents qüestions com: fonamentació
de la dignitat de la persona humana (en l’ésser el bé), comprensió de la dimensió
moral de l’home (bé humà i bé moral),  reflexió i raonament  moral davant fets
concrets, l’adquisició de virtuts i valors, i això, a partir de l’activitat de classe utilitzant
un material imprès i/o audiovisual.  En la base d’aquesta finalitat era present la força
que té la formació intel·lectual, es a dir, que  conèixer ajuda a triarr i voler, sense que
això suposi oblidar la força de l’exemplificació les pròpies experiències que mouen a
voler i a conèixer, juntament amb la rectitud i la llibertat personal.

Si volem  respondre amb acert la qüestió  dels valors, hem d’acertar en el
punt de partida: ¿qui és l’home? I aquest va ser el nostre plantejament: els valors
com realització de les virtuts, percepció d’un bé conegut, de qualitats positives en les
personas, accions i en les coses, es situen com resposta al bè humà, al
desenvolupament de les seves  potencialitats i en la seva  plenificació i felicitat.

En la primera part del treball plantegem l’interrogant ¿qui és l’home?, a la qual
cosa contestem, des de la filosofia  clàssica i personalista: l‘home, cada home, és
persona. Les potencialitats, capacitats i la seva manifestació (intel·ligència, llibertat,
afectivitat, interioritat sociabilitat ...) són expressió de la consistència del seu ésser,
que es donen en  ell normalment, i que l’ impel·leixen a la realització al llarg de la
seva  existència personal.

L’ésser personal, la seva dignitat, la llibertat, la sociabilitat, bé humà i
moralitat, el sentit de l’existència humana, la felicitat, les virtuts com a
perfeccionament de la persona, són qüestions  plantejades per a la  clarificació de la
fonamentació perseguida: cada ésser humà és persona i aconsegueix  el seu bé i
seu fi per la plenificació del  seu ésser i de les seves potencialitats.

Utilitzem com a procediment l’explicació en situació de classe, l’anàlisi i
comprensió de  textos, així com l’exemplificació i la utilització de documents
audiovisuals.

En la segona part: caracterització i realització de valors humans, presentem
una panoràmica general dels valors humans que serviria de pòrtic a l’estudi puntual
d’alguns valors des d’aquestes perspectivs: exemplificació - caracterització, reflexió -
interiorització,  realització.

Com a procediment s’utilitzen l’exemplificació a partir de textos, per a afavorir
la identificació  i caracterització, els esquemes i les explicacions de classe, l’anàlisi i
comprensió de textos, documents audiovisuals i treballs de comprensió i expressió
dels  alumnes. Amb tot això, es persegueix que l’alumne redescobreixi alguns valors
i se senti  animat en la seva realització des de la llibertat i la responsabilitat en els
diversos àmbits (personal, familiar, de relació).
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Davant de la  qüestió de quins valors priortizar en cada etapa de
desenvolupament, optem per el tractament nuclear i longitudinal, és a dir,  agrupant
els valors en torn  a un mateix (to de vida), en relació amb les coses (valors tècnics),
i en relació amb les altres (valors socials). Per a establir la prioritat d’alguns valors,
es va  aplicar un qüestionari, coneixement que es va completar amb l’observació
directa per part del professor.

���+,3Ñ7(6,

La hipòtesi de treball inicial  l’especifiquem en  l’enunciat següent:
/¶HQVHQ\DPHQW� GHOV� YDORUV�� GHV� GH� O¶HQIRFDPHQW� G¶H[LJqQFLHV� qWLTXHV� GH� O¶pVVHU
KXPj�� L� SHU� O¶XWLOLW]DFLy� HQ� FODVVH� G¶XQ� PDWHULDO� H[HPSOLILFDGRU�� DIDYRUHL[
VLJQLILFDWLYDPHQW�HQ�O¶DOXPQH�GH��W�FXUV�G¶(GXFDFLy�6HFXQGjULD��HO�GHVHQYROXSDPHQW
GH� OHV� FDSDFLWDWV� GH� UHIOH[Ly� L� DUJXPHQWDFLy� qWLTXHV�� DL[t� FRP� O¶DGTXLVLFLy� GH
FRQWLQJXWV� L� WUHWV� GH� FDUjFWHU� qWLF� SHUVRQDOV� L� D� OD� YLGD� GH� UHODFLy� �DIDELOLWDW�
KRQHVWHGDW����UHVSRQVDELOLWDW��DPLVWDW��MXVWtFLD������
Hipòtesi que ens va permetre  formular els següents objectius:

���2%-(&7,86

1. Avaluar el caràcter ètic dels alumnes de 4t  d’ESO que van cursar el crèdit
variable “Valors” per mitjà dels  qüestionaris  “Caràcter ètic”, i “Situacions”, en els
moments inicial  i final.

2. Contrastar els canvis haguts en les puntuacions  “Caràcter ètic” en els alumnes
individualment i entre grups, des dels criteris de comparació  (alumnes- alumnas;
preferències d’estudis posteriors - Cicles/Batxillerat).

3. Contrastar el material d’aula elaborat i seleccionat per a l’ensenament –
aprenentatge del crèdit.

4. Formular una alternativa de l’ensenyament dels valors  per a Secundària
obligatòria i a Bataxillerat.

��� ',66(1<

GRUP
EXPERI-
MENTAL
G1T
G2T
G3T

&21752/
,1,&,$/
9$5,$%/(6

&21752/
),1$/
9DULDEOHV

&2175$6726

$3/,&$&,Ï
(;3(5,0(1�
7$/
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&�� 0(72'2/2*,$�'(�/$�,19(67,*$&,Ï

���/(6�9$5,$%/(6

• /D�YDULDEOH�GHSHQGHQW en el seus aspectes: “raonament”, “caràcter ètic”, foren
avaluades pels qüestionaris “Student Beliefs y “Life Problems”. Tambié es va
aplicar un qüestionari de preferència de valors i una prova d’avaluació.

(O�FDUjFWHU�qWLF

En el llenguatge ordinari “tenir caràcter”, “ser persona de caràcter” expressen
un mode de ser i de comportar-se equilibrat i recte, configurat en l’existència
personal a partir de principis directius assumits des de l’intel·ligència i la voluntat. Pel
contrari “manca de caràcter” en sentit moral  expressa ausència de criteri i de
qualitats morales.

La dimensió ètica és una característica de la persona humana: “ésser
personalmente és fer acte d’ésser, fer-se càrrec no de unes qualitats o propietats,
sinó del fet mateix d’ésser. Aquesta existencialització de la persona introdueix així la
responsabilitat, la decisió, la llibertat en el sinus mateix d’ésser personal. L’ètic
apareix no com una esfera superposada de la persona que afecta els seus actes o
els resultats del seus actes, sinó com component interior de la persona”
(Vidal,1977:88). La mateixa autora integra en allò que denomina “persona ètica”
aquests tres elements: consistència reial de l’home més allà de tota invenció
ideològica; comprensió de l’home com a persona, i valoració de la persona quant a
realitat ètica.

Del Rincón (1981:28) defineix el caràcter ètic com “un conjunt de qualitats
inherents a la personalitat, que estant vinculades a les dimensions motivacional,
cognitiva i actitudinal de la conducta, actuen íntimament relacionades i animades per
la voluntat, apareixent sosteses per criteris directius interioritzats, coherents, amb
certa estabilitat i manifestades en els actes conscients i voluntaris”.

Els qüestionaris aplicats mantenen l’adaptació realitzada per Del Rincón (
1981) i les  modificacions de criteri  d’avaluació (Arnal, 1989). Es  consideren les
puntuacions  globalment, és a dir, sense separar els valors per rasgos. Amb això, el
criteri “caràcter socialment desitjable” es va substituir per “caràcter èticament
desitjable” a partir de la valoració d’experts i aplicant el criteri de l’ètica del bé i del fí.

Respecte les definicions operatives dels trets, Del Rincón (1981:103), siguint
a Havighurst i Taba,  dóna les  següents:
$IDELOLWDW, és amable i obert a totes les gents, (és popular i té molts amics (*),
aquestes paraules es van suprimir).
+RQHVWHWDW, manifesta la veritat, no utilitza el que és aliè, es  pot confiar en les seves
afirmacions, demana  permís per a utilitzar els diners de la família, no exagera, no
copia en els  exàmens, és fidel a les promeses.
/OHLDOWDW, no traïciona aes amics, ( els complaeix *) i anima, obeeix  normes,
participa seriament, dóna suport als líders elegits, compleix amb el que  promet,
busca el benefici de la resta, defensa  la família, als amics, la seva escola.
9DORU�0RUDO, defensa i protegeix els drets, tant els propis com els dels altres, fa
només el que creu que  està bé, no l’importa el que  “digin” d’ell.
5HVSRQVDELOLWDW, compleix les tasques que li han estat assignades, accepta
voluntàriament alguns deures  busca oportunitats de servei, mostra iniciativa en la
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solució de qualsovol dificultat que pugui trobar, és puntual, es mostra independent
en la realització dels seus treballs i en el compliment de les seves promeses.

• /HV� YDULDEOHV� LQGHSHQGHQWV, van ser: 1- l’ensenyançment - aprenentatge de
“Valors” ( alumns 4t d’ESO) des de la fonamentació de la dignitat de la persona i
2- l’ utilizació del material elaborat.

• /HV� YDULDEOHV� HVWUDQ\HV, procedents dels sujbjectes, de la situació
experimental, ambientals. Es van  considerar constants fonamentalment pel
disseny adoptat d’un  grup experimental amb test i postest.

��� 32%/$&,Ï�,�02675(6

L’experiència es va  realitzar amb els alumnes de 4t curs d’ESO del crèdit
variable “Valors” d’un Institut d’Educació Secundària (estructura 18-19 grups itres
modalitats de Batxillerat)  situat a Barcelona ciutat.

L’assignació d’alumnes  en aquest crèdit variable es va realitzar des de criteris
organitzatius habituals i d’acord amb el projecte curricular del centre. Entre aquests
poden destacar-se l’elecció per part de l’alumne i l’harmonització entre diferents
crèdits variables. En els grups dels tres trimestres hi havia entre un 20 i un 30 % de
alumnes de familíes immigrants.

Grups experimentals:   1T (15) 2T (18) 3T (11)
       11        14         9    =34

$OWUHV�FDUDFWHUtVWLTXHV

a- El Grup d’alumnes del crèdit “Valors” per a cada trimestre es va  formar
amb  alumnes dels quatre grups de 4t curs. Cada grup format era diferent pel
número i també per les característiques individuals. Les professions dels pares més
freqüents en: técnics especialistes, propietaris de petits negocis, empleats sector
serveis, funcionaris.

b- Podem afirmar l’absència, en el currículum dels alumns de 4t curs, d’
ensenyaces  d’Ètica, o similars, a excepció d’un crèdit de “drets humans” cursat per
alguns.

c- El ritme d’aprenentatge i deficiències en els aprenentatges bàsics de
lectura, expressió i comprensió escrita va motivar que en les classes es donés
prioritat, junt amb el material imprès,  a les explicacions amb freqüent utilització
d’esquemes.

d- Respecte a la seva procedència social 2/3 d’ ell perteneixen a famílies amb
domicili en un dels barris cèntrics de la ciutat. Entre les professions dels pares
trobem: professionals  especialitzats, propietaris de petits  negocis,  sector serveis i
empleats en l’administració.
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��� ,167580(176�87,/,7=$76�3(5�$�$9$/8$5�(/�&$5¬&7(5�Ê7,&

D’entre els instruments vàlids per a avaluar les qüestions que ens ocupen,
acceptem  dos proves (“Student Beliefs”,  i “Life Problems”) elaborades a tal fi per
l’equip de Havighurst i Taba  (1972) amb les adaptacions i precissions recomenades
a partir de les investigacions sobre elles, realitzades per Del Rincón (1981), i Arnal
(1989).

Completem el material d’exploració i anàlisis amb un qüestionario
“Preferencies de valors dels alumns”, i una “prova d’avaluació del crèdit”. Altres
dades Otros procedeixen de l’avaluació de les matèries en el curs i  aspectes
individuals obtinguts per observació directa.

(/�7(67�³678'(17�%(/,()6´

Intenta valorar la conformitat dels estudiants amb patrons desitjables de
conducta. Està format per afirmacions relacionades amb els rasgos del caràcter étic,
afegint relacions amb els iguals, familiars, professors i patró.

El qüestionari utilizat és l’adaptació feta per un equip de l’ IEPS, que va reduir
a 81 les 109  qüestions plantejades en la versió original ( Havighurst – Taba, 1972).
Com criteri d’avaluació es va  aplicar la rectificació (Arnal, 1989).

7UHWV�

AFABILITAT ...... 17
HONESTITAT ...... 16
LLEALTAT ...... 16
VALOR MORAL ...... 15
RESPONSABILITAT...... 17

0DWHULDO
El test juntament amb les especificacions necessaries per a la seva aplicació i
correcció es pot trobar a   Del Rincón (1981), y Arnal (1989).

(/�7(67�³/,)(�352%/(06´��6LWXDFLRQV�

Intenta avaluar el grau d’aplicació dels principis ètics generals a la conducta ètica. És
una prova col·lectiva, de manera tancada, que presenta vuit situacions en què entren
en conflicte valors i raons en relació amb ells (Ibdem, Del Rincón y Arnal).

'HVFULSFLy
A partir de situacions representatives en què entren en conflicte valors ètics,
s’especifiquen els possibles cursos d’acció i les raons que  els especifiquen.

7UHWV: Afabilitat, Honestitat, LLealtat, Valor Moral, Responsabilitat, i Benefici
Personal, que a la nostra aplicació unifiquem en un sol índex global sense
diferenciar-los.
0DWHULDO. El test que utilitzem en la nostra aplicació correspon a l’adaptació
realitzada per l’ IEPS, i criteri de correcció Arnal 1989. S’estructura de la manera
següent :
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SITUACIONS CURSOS Núm. DE RAONS 
D’ ACCIÓ QUE HO JUSTIQUEN     

___________ __________ ________________
I 3 15
II 2 13
III 4 18
IV 3 13
V 3 15
VI 2 11
VII 3 14
VIII 3 13
                    ______
  8     23     112

$/75(6�,167580(176�87,/,7=$76�3(5�$/�6(*8,0(17�,�$9$/8$&,Ï

4�HVWLRQDUL�GH�SUHIHUqQFLHV�GH�YDORUV

Va ser elaborat per a recollir l’opinió dels alumnes  respecte a “valors en els alumnes
de la seva edat” i “dues preferències personals”, en els àmbits personal, estudi,
social, familiar i  altres.

$YDOXDFLy�GHO�FUqGLW
- Per avaluació de les actividades
- Per un qüestionari de continguts
- Per una prova escrita

��� 352&(',0(17�,�$3/,&$&,216��'(�/(6�3529(6

La investigació es va  realitzar al llarg del curs escolar (un trimestre per grup – unes
30 hores reals-). Les avaluacions inicial i final i l’aplicació del material va ser similar
per als tres grups; excepte al tercer grup, que a diferència dels grups u i dos, va
ocupar més temps la part dedicada a l’exemplificació de valors.

�����352&(',0(17
A l’inici del crèdit a cada grup d’alumnes se’ls va explicar el contingut  del crèdit i
l’enfocament, així com el caràcter de treball experimental.

6HT�HQFLDFLy��G¶DFWLYLWDWV�

1- Presentació del crèdit: especificitat de l ‘ésser humà i realització pels valors.
2 - Aplicacions inicials de proves: A, B, C
3 - Liurament del material 1ª part (Fonamentació)

- Exemplificació d’alguns valors (cartes de premsa, textos)
- Explicació de les qüestions  fonamentals 1ª part
- Anàlisi d’alguns textos
- Vídeos (al menys un d’entre els seqüents): Los miserables;  El reto de la
libertad; Diario de Ana Frank..
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- Col·loqui sobre els vídeos segons guió de qüestions técniques, de continguts
i valoració.
- Preguntes de raonament, exemple: Explicar la dignitat i indignitat d’un
delinqüent.

4 - Lliurament del material 2ª part. Explicació i presentació dels continguts i
procediments.

- Vídeos (al menys un): Carros de fuego; Míos, tuyos, nuestros; Un hombre
para la eternidad;  Rebelión en las aulas.
- Estudi d’alguns valors: Text d’exemplificació, Esquema de caracterització
- Descripció de valors per part de l’alumne (fets, situacions)
- Preguntes de qüuestionari.

5 - Controls finals: A, B, C,  d’avaluació del crèdit.

- La participació de l’alumne va sorgir amb ocasió   de les explicacions del professor i
de les activitats.  Són expressió d’aquestes: descripció de fets i situacions, col·loquis
sobre documents audiovisuals, respostes a qüestions propostes ( qüestionari),
cartas dels lectors, anàlisi de textos.

����� $3/,&$&,Ï

Els  alumnes van contestar als tests i proves en tres sesions de classe, una
per prova, al principi i al final del crèdit.

Previament a l’aplicació es va indicar als alumnes: 1- que eren proves
destinades a un treball experimental de la assignatura i del seminari de  filosofia; 2-
que no suposaven nota o qualificació per a l’avaluació del crèdit; 3- que era
imprescindible que contestessin amb sinceritat i des de el judici personal.; 4- que no
hi havia temp límit d’execució.
A continuació es dónen  les indicacions específiques sobre la prova a realitzar.

6HT�pQFLD�GH�OHV�DSOLFDFLRQV�
1. Sentit i  naturalesa de la prova a realitzar.
2. Lliurament a cada alumne del quadern i del  full  estandaritzat de respostes.
3. Escriure les dades personals en el full de respostes.
4. Explicació de la manera de contestar la prova segons les orientacions

impreses en el quadern de l’alumne.
5. Aclaració de possibles dubtes generals.
6. Execució del treball individualment.
7. Aclaració de dubtes individuals que sorgeixin durant l’execució.
8. Final de l’aplicació.

�����&255(&&,Ï�'(�/(6�3529(6

D� (O�WHVW�³&DUjFWHU�qWLF´ La correcció es va realizar per l’aplicació  de les claves de
valoració d’experts, (Arnal,1989: 418). Es va  obtenir en ambdós casos una puntuació
global per a cada alumne, (sense diferenciar els trets parcials), i en els moments inicial i
final.
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E� (O�WHVW�³6LWXDFLRQV´
A l’igual que en el qüestionari anterior la correcció es va  realitzar a partir dels criteris i

claus de la valoració feta per experts (Arnal,1989: 430).
D’entre els índexs que es poden obtenir en la correcció d’aquesta prova (Del Rincón,

1981:151-154) trobem la puntuació de  respostes desitjables expressada en %, i, com es
va fer notar anteriorment, la puntuacin era única, sense difernciar els  trets.

F��4�HVWLRQDUL�GH�SUHIHUqQFLD�GH�YDORUV
La finalitat principal d’aquest qüestionari era poder identificar les preferèncis dels alumnes
respecte a valors en els àmbits personal, d’estudis, relació, família, a l’objet de seleccionar
alguns dels que les quals resultessin de major interès ( coneixement propi,  laboriositat  -
estudi, llibertat, amistat,  ...).

G��3URYD��GH�FRQHL[HPHQWV
El seu contigut responia a les activitats i al qüestionari de classe. Preguntes com: Explicar
la dignitat d´un discapacitat psíquic; relacionar coneixement, voluntat, llibertat (...);
sinònims de valors ( Fortalesa – valentia ...); indicar els contravalors  de (sinceritat.....,
justícia ......, generositat...., ....); caracteritzar valors ( moderació ....., llealtat....,
solidaritat...); descriure un fet o situació que expressi un valor (...); raonar la resposta
davant d’un fet o comportament  problemàtic. (...).

$OWUHV�GDGHV�GHOV�DOXPQHV�G¶LQWHUpV
Les dades de rendiment escolar del curs, i previsió d’estudis posteriors B-CF, així com
l’estructura familiar, es van obtenir de l’ expedient dels alumnes.

'�� 5(68/7$76�,�(678',�'(�/$�6,*1,),&$&,Ï�'(�/(6�'$'(6

De l’aplicació de les proves, en els moments inicial i final, així com de l’expedient dels
alumnes, vam obtenir les dades i  les puntuacions que identifiquem amb les variables:
Caràcter ètic (Ci, Cf), Situacions (Si, Sf), Raonament (Ri, Rf), Avaluació curs (EV),
Avaluació valors (EV), així com altres, tals com alumne-alumna (o-a ) i previsió d’estudis
posteriors (B-CF).

��� 5(68/7$76�(G-1)

1 %�&) (& (9 6L 6I 5L 5I &L &I

01aa B 51 60 57 57 50 59 73 74
02ao B 54 80 43 57 37 33 86 91
03aa CF 50 50 43 57 55 58 60 73
04ao B 44 50 43 57 50 70 60 60
05ao CF 51 50 57 57 43 28 43 54
06aa B 69 70 57 57 43 69 65 63
07ao B 40 20 28 57 28 28 60 63
08ao CF 52 70 43 43 44 25 58 59
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09ao CF 56 60 43 57 30 28 49 60
10ao CF 41 10 57 57 25 40 34 47
11ao CF 45 20 43 28 38 35 31 58

01bo B 51 60 28 43 35 25 53 54
02ba B 50 40 28 28 28 28 50 49
03bo B 52 40 57 43 28 53 64 58
04bo B 56 40 14 28 28 38 58 66
05bo B 44 50 43 28 30 29 63 50
06bo B 64 60 43 43 25 40 58 64
07ba CF 43 40 14 57 11 39 42 63
08ba B 54 60 57 43 30 37 70 55
09bo B 50 40 28 57 43 57 42 61
10ba B 56 40 28 85 12 47 70 72
11bo B 58 50 28 43 25 25 60 69
12bo B 54 40 43 57 43 28 64 67
13bo B 54 40 14 43 35 27 61 64
14bo B 42 40 57 57 85 43 66 74

01co CF 50 70 57 71 60 76 79 74
02ca CF 43 40 28 57 20 50 45 34
03ca B 49 60 85 71 62 55 67 75
04ca B 60 90 85 85 58 58 69 81
05co CF 43 20 28 28 50 50 49 43
06ca CF 49 40 14 14 33 33 48 43
07ca B 58 60 57 71 41 46 59 53
08co B 62 50 43 71 27 4 49 52
09ca B 51 50 71 71 63 82 77 84

;
A 50 50 47 53 40 43 56 64
B 52 46 34 47 33 37 59 62
C 51 53 52 60 46 50 60 60

7 �� �� �� �� �� �� �� ��

��� (678',�'(�/$�6,*1,),&$&,Ï�'(�/(6�'$'(6

Comencem aquesta fase d’anàlisi i interpretació dels resultats amb tractaments
diversos, tendents a clarificar la hipòtesi de treball proposta.

Començarem per l’estudi de les puntuacions, a l’objecte d’analitzar la seva
distribució, així com la seva significació. Interessen sobretot les proves i
puntuacions: Caràcter ètic, i Situacions (diferenciant en aquesta última  S i R).

En el segon tractamient estudiem els resultats per alumnes mitjançant la
comparació de les puntuacions inicials i finals.

Per últim, estudiem els resultats prenent diversos criteris que especifiquen grupos
diferenciats, dins de la mostra natural de linvestigación. Així, grup de alumns-
alumnes (o-a); estudis B-CF).
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(VWXGL�GH�OHV�YDULDEOHV�SHU�OHV�SXQWXDFLRQV��REWLQJXGHV

���0LWMDQHV��LQLFLDO�L�ILQDO��(G-2)

VARIABLES DEPENDENTS

Les mitjanes obtingudes a partir de tota la mostra (N=34) i en les aplicaciones inicial –
final, són les següents : 

L I GLI

6 44 53 9

5 40 43 3

& 58 62 4

Del quadre anterior es desprèn que les mitjanes  inicials i finals de les puntuacions
obtingudes difereixen  en 9, 3, 4 punts respectivament.

���&RQWUDVW�GH�PLWMDQHV

Davant d’allò, és obligada una pregunta:  ¿és significativa les diferències entre la
mitjana inicial i  final?, ¿en quin grau es pot afirmar que la diferència és real?

Per a donar  resposta a l’interrogant utilitzarem el contrast de la significació de
la diferència de mitjanes, sabent que es tracta de mitjanes correlacionades, és  a dir,
les proves es van  aplicar als mmateixos alumnes en els dos moments inicial i final.

El procés del contrast inclou els passos següents (cfr.Repetto,1977:35-
41),(Del Rincón, De la Torre, Arnal, 1995), (Bernardo, 2000):
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1- S’estableix la hipòtesi nul·la (H0), és a dir, considerar que n’existeixen diferències
entre les mitjanes.
2- Trobar la Raó Crítica (R.C.) = diferència de les mitjanes objecte de comparació,
dividit per l‘error de les diferènces entre mitjanes.
3-  Establir el nivell de confiansa o  probabilitat, essent freqüent establir el 5% (95%
dels casos i que equival a una z= + - 1,95).
4- Comparar la R.C. obtinguda amb z, desprès d’això  podrem acceptar o refusar la
H0. Es refusa si el valor de R.C. és major o igual que z, és a dir, que en aquest cas
afirmem que la diferència entre les mtjanes comparades és significativa per al 95%
dels casos.

Realitzats els càlculs  a partir de les puntuacions dels alumns inicials i finals
(Raó Crítica per al test Situacions = 9,036 i per al de Caràcter, RC=5,764,
ambdues > a 1,95. Es conclou que OD�GLIHUqQFLD�GH�OHV�PLWMDQV�G¶DTXHVWHV
YDULDEOHV� pV� VLJQLILFDWLYD� Es a dir, es nega la  H0 i s’afirma que existeix
diferència real entre ells amb probabilitat del 95%.

���(VWXGL�GHOV�UHVXOWDWDWV�REWLQJXWV�SHOV��DOXPQHV�LQGLYLGXDOPHQW�

Les diferències individuals entre les puntuacions inicials i finals les sintetitzem per al
seu anàlisi i interpretació en el quadre següent. Els signes �  ��, expresen el criteri
utilitzat per  indicar el número d’alumnes on la seva  puntuació final és superior a
l’inicial inicial en 5 o més punts (�), entre -4 i  +4 ( ���i, si la diferència és de -5 o més
s’expressa amb  (�). (G-3)

Proves + = - % + % = % -
Si-Sf 17 12 5 50 35 15
Ri-Rf 15 11 8 44 32 24
Ci-Cf 15 11 8 44 32 24

Els dades expressats en el quadre anterior permeten fer la valoració següent: Es
produeixen increments de 5 o més punts en un 50%  de las puntuaciones en el test
Situacions, així com un 44%  en el test Caràcter.

Número de casos amb puntuacions  de +10 punts d’increment en i-f (G-4).

Proves +10 %
Si-Sf 13 38
Ri-Rf 10 30
Ci-Cf 8 23

Al voltant d’un 30% no experimenten canvis significatius entre l’aplicació inicial i la
final en les proves.
Analitzades les puntuaciones individualment, es  clarifica més l’anterior: Els alumnes
que experimenten un majorr increment en la puntuació final, solen tenir puntuacions
inicials inferiors a la mitjana del grup i també próximes a la mitja.
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���(VWXGL�GHOV�UHVXOWDWV�HQWUH�HOV�JUXSV��DOXPQRV���DOXPQHV�(G-5)

Mitjanes EV EV Si Sf Ri Rf Ci Cf
Alumnes-o 49 46 41 49 42 34 54 60
Alumnes-a 53 54 47 57 38 52 62 64

total 51 50 44 53 40 43 58 62

(G-6)
Proves Increment

de +10
Alumnes-o

%
Alumnes-a

%
S 38 38
R 23 37
C 23 23

Com es despren de les dades del quadre anterior  (G-5) les mitjanes inicials i també
les finals són superiors en les alumnes (a). Destaca  Raonament final gràfic  (G-7).

���*UXSV�G¶DOXPQHV�DPE�SUHIHUqQFLD�SHU�%DW[LOOHUDW�R�&)

Analitzant les puntuacions individuals s’observa que els alumnes amb preferència
per CF obtenen puntuacions inicials inferiors a la mitjana del grup, que en les
puntuacions finals tendeixen a equiparar-se amb la mitja general.
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��� &21&/86,216�'(�/$�,19(67,*$&,Ï

��� �5HVSHFW�DOV�UHVXOWDWV

D� Les mitjanes de les puntuacions finals són superiors a les mitjanes  inicials
(G-1) y (G-2).

E� Pràcticament la meitad dels alumnes de la mostra de la investigació va
experimentar un increment, de 5 punts o més,  entre les puntuacions inicial i
final. Juntament a això, a l’entorn d’un  terç  manté les seves puntuacions (+4
– 4), i un 20 % desminueixen la puntuació (cfr., G-3); juntament a ell, un terç
incrementa les puntuacions finals en (+10 punts), (cfr., G-4).

F� Comparant  els resultats alumnes (a)- alumnes (o) en les proves aplicades,
s’observa que les alumnes (a) superen a aquests en els resultats inicials i
també en els finals, a la vegada que la progressió inicial - final tendeix a
equiparar-se. Això, recolzaria les aportacions d’ investigacions diferencials, en
el sentit de major maduresa i rendiment de les alumnes (a) en edat d’Educació
Secundària obligatòria (cfr., G-6). En ambdós casos, l’increment en punts
entre les aplicacions inicial i final solen ser majors per a puntuacions inicials
inferiors a la mitjana   o pròximes a ella.

G� Respecte a preferència d’estudis posteriors  a l’Educació Secundària
obligatòria (B-CF), es pot observar més puntuacions inferiors a la mitjana en
alumnes amb preferència per CF, a la vegada que tendeix a equiparar-se en
les  puntuacions finals.

�� 5HVSHFWH�DOV�FRQWUDVWV�GHOV�UHVXOWDWV�GH��OHV�SURYHV�DSOLFDWV�

D� Les mitjanes a partir de les puntuacions  inicials – finals expressen un
increment en ambdós tests d’avaluació del caràcter ètic.

E� Les diferències de mitjanes és significativa a un nivell de confiança del
0,05, s dir per al 95% dels casos.

���$OWUHV�DVSHFWHV

D� Els  alumnes i les alumnes de la mostra valoren positivament l’estudi i la
reflexió sobre les qüestions de fonamentació de la dignitat de l’ésser humà, la
llibertat, moralitat, i sobre la caracterització dels valors.

E� Valoren positivament els documents audiovisuals.

F� Va Faltar temps per a la profundització i ampliació d’activitats.

G� L’estudi de la perspectiva ètica des de la dignitat de l‘ésser humà  deuria
ser matèria en tots lels cursos.

H� La pràctica inexistència d’aquesta assignatura en cursos anteriors, al
menys com ensenyament sistemàtic suposa una llaguna en el currículum.
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��� �6HULD�G¶LQWHUqV�

D�  Realitzar treballs experimentals similars en els diversos cursos d’Educació
Secundària.

E�  Contrastar el posible caràcter predictiu de les proves  “Situacions” i
“Caràcter” respecte a rendiment escolar.

F� Les proves exigeixen estudis d’aprofundiment, en aspectes com
l’enfocament dels instruments d’avaluació del caràcter ètic utilitzats, així com
l’expressió de les qüestions i enunciats expressats en forma de doble
negació. També es podria precisar més detalls en les situacions V i VII, i el
criteri d’avaluació en per a la situació IV.

G� Deuria rectificar-se la devaluació actual d’aquesta assignatura en el
currículum, potenciant la seva programació i desenvolupament, com  a
assignatura del seminari didàctic de filosofia.

H� Respecte la metodologíi material, deuria recolzar-se, juntament amb
l’exemplificació i les explicacions  del professor, la utilització de materials
diversos: textos, premsa, documents vídeo, estudis monogràfics, així com
visites a centres d’interès humà.

���3523267$�3(5�$�/¶(16(1<$0(17�(1�9$/256�(1
('8&$&,Ï�6(&81'¬5,$�,�(1�%$7;,//(5$7

�����/$�',*1,7$7�'(�/¶e66(5�+80¬�&20�$�%$6(�'(�/¶�Ê7,&$

“El deure ser”, objecte d’estudi de l’Ètica, ès una de les qüestions fonamentals
amb què s’enfronta l’ésser humà: ¿qui és?, juntament  d’altres com, ¿què és la
realitat i el seu coneixement?, i, també , ¿què duc fer?

Sent l’educació el procés en  què cada persona pot desenvolupar les seves
potencialitats és capital acertar en el seu punt de sortida i també en el procés i en
l’arribada. Les diverses concepcions ètiques deurien expressar-ho amb claretat.
Davant pretendides asèpsies, indiferències i indeterminismes, afirmem que aquestes
opcions són ja una posició, i davant les quals els fets i la raó estan exigint la
contrastació. Un criteri fort serveix de validació: l’equilibri en la vida de les persones i
de la societat,  que es deuria manifestar en sensibilitat, racionalitat, comunicació,
llibertat, respecte, humanització, (...) felicitat.

En l’educació actual, amb noves sensibilitats i també amb exigències de
rectificació, s´estan demanant actuacions que respectin la realitat, la sensatesa i la
racionalitat. Una d’ells és recuperar el sentit de l’educació tenint com a realitat les
persones, que o les ajuda en la seva humanització o no arriba a la categoria de tal.
Juntament a ell, és necessari superar el reduccionisme en l’ensenyament de l’Ètica
que  estableix l’ajust social dels alumnes com a la seva  finalitat principal.
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Enfrot d’interpretacions de relativisme i convencionalisme ètics, afirmem que
“el deure ser” de la persona humana singular no procedeix de la societat, ni
consisteix en l’ajustament d’aquella a aquesta, sinó al contrari: que el moral té les
seves arrels en el bé humà, que la persona pot conèixer i realitzar. El bé de la
societat ho és, si respecta l’ ordre de lo real i el bé de la persona.

L’opció que presentem parteix de la clarificació de la singularitat i dignitat de
l’ésser humà què tendeix al desenvolupament de les seves potencialitats i amb elles
a la realització de valors humans.

Des d’aquest enfocament realista i obert, l’ensenyament d’una  Ètica
filosòfica,  deuria recolzar la consecució d’algunes finalitats que enunciem a
continuació.

�����),1$/,7$76

- Caracteritzar l’ésser humà com  ésser viu singular  pel seu ésser de persona.

- Aprofundir en el coneixement de l‘ésser  humà capaç de conèixer, preferir i
rectificar la seva  acció intencionalment.

- Descobrir les pròpies capacitats i la llibertat en la realització personal i en les
diferents etapes de desenvolupament.

- Identificar-se com a subjecte moral i relacionar conciència – acció.

- Afavorir el desenvolupament moral des de el coneixement, la reflexió, el
raonament i el compromís.

- Descobrir els ideals  i valors capaços d’humanitzar la realitat, la ciència, la
técnica, la relació amb la natura i  els àmbits de convivència.

- Descobrir i caracteritzar valors en els àmbits familiar, d’amistat i en la
societat.

- Conèixer diverses respostes històriques al “deure ser de l‘ésser humà”.

- Afavorir la reflexió ètica davant comportaments i situacions.

- Valorar la importància i trascendència de les declaracions de drets humans i del
seu  respecte efectiu.

- Fomentar la búsqueda de solucions humanes a reptes actuals (ciència,
desenvolupament, investigació, tecnologia).

- Fomentar la iniciativa davant noves sensibilitats (natura,  desenvolupament
humà, solidaritat).

- Analitzar situacions de conflicte i raonar posisbles solucions.

- Participar i  promoure àmbits de coneixement, convivència i solidaritat.
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�HU�FLFOH
Ê7,&$��U: VALORS I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

1. L’ésser humà un ser viu únic i singular: naturalesa – llibertat - cultura
2. Un ésser de potencialitats: herència, ambient i educació
3. L’ésser persona primer valor.
4. Sensibilitat, afectivitat intel·ligència i llibertat.
5. El coneixement propi, l’aceptació i  estima.
6. El to de vida i valors que ho configuren: objectivitat, sinceritat, fortalesa,

recidumb, alegria...
7. Deures de l’ésser  humà: per la seva sensibilitat, per la seva  intel·ligència i

voluntat, per la seva sociabilitat.
8. La família i realització de valors: gratitud, col·laboració, respecte, ajuda...
9. Infància i creixement. Diversitat, respecte i solidaritat. Els drets del nen.
10.  Estudi dels drets fonamentals a la vida, a l’integritat, a un desenvolupament

humà.

Ê7,&$��Q: VALORS EN LA CONVIVÈNCIA I LA SOLIDARITAT

1. Sociabilitat de l’ ésser humà. Procés de socialització.
2. La convivència en l’escola: laboriositat en l’estudi. La participació a l’escola.
3. El companyerisme i les seves exigèncias: aceptació, sinceritat, respecte, ajuda,

lealtat objetivitat, criteri propi.
4. La generositat i l’amistat.
5. L’ús de les coses: gust i moderació.
6. Espais de convivència. Formes d’associanisme juvenil.
7. Pares i adolescents.
8. La rebelió i la contestació de la juventut.
9. Justícia  i solidaritat.
10. Els drets humans: la seva situació actual. Llums  ombres. Agressions als drets

fonamentals. Cap a  la justícia i la solidaritat internacional.

�Q�FLFOH
Ê7,&$��U: EL VALOR DE LA LLIBERTAT

1. La libertat com capacitat de realitzar els valors. Llibertat i libertats.
- L’acció voluntària
- La llibertat humana com a llibertat encarnada.

2. El món interior de l’adolescent.
3. La llei moral i el seu coneixement.

- Bé  humà i  moralitat.
- La conciència moral i la seva  formació.
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4. Moralitat i llibertat.
5. Legalitat i moralitat.
6. La felicitat humana: Models, concepcions i respostes.
7. Ideals, valors, virtuts i realització personal.

Ê7,&$���W: REFLEXIÓ  I ARGUMENTACIÓ  ÈTIQUE

1. Ètica i  veritat. Capaç de conèixer la veritat.
-Estats subjetius.
-Ideals, valors, cultura i histria.
-Universalitat de l’ho moral.
-Relativisme i subjectivisme.
-Dimensions del llenguatge humà.

2. Els  actes voluntaris.
-Moments de la llibertat i de l’acció: fi, deliberació – decisió, ejecució,
rectificació.
-Els judicis morals.

3. Sistemes  ètics
-Ètiques del bé, del plaer, emotivitat, del deure, utilitat, consensualisme.

4. Dilemes i argumentació  ètica sobre:
-El valor de la vida humana i les seves agresions.
-La sexualitat humana.
-El respecte de la naturalesa física
-El treball com a un bé, un dret i un deure.
-El destí dels béns econòmics.
-Solidaritat i bens culturals,  econòmics, sanitaris, ciència i tècnica.
-Formes d’organització social i política.

%$7;,//(5$7
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ÉTICA DEL TREBALL, DE  LA INVESTIGACIÓ   DE LA TÈCNICA

1. Unitat i implicacions del coneixement i l’acció:
 realització dels valors humans.

2. El Treball humà. Dimensions.
- El treball humà: font i àmbit de valors
- El capital al servie del treball
- Funció social de la propietat
- Ètica professional: justícia i injustícies

3. L’empresa.
- Organització i finalitat
- Els  contractes de treball
- Drets i deures reconeguts en les lleis laborals
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- La negociació laboral i els conflictes

4. Les associacions professionals i sindicals.

5. Ciència, investigació, tècnica i desenvolupament humà.
- Àmbits i unitat del coneixement
- Investigacions en biologia
- Investigacions en medicina
- Investigacions en psicologa
- Investigacions agroalimentàries
- Conservació i deterior del medi ambient
- Investigacions espacials

6. Ciència, tecnologia i qualitat de vida.

�Q�&856
ÈTICA, SOCIETAT I  POLÍTICA

1. Intersubjectivitat, sociabilitat i societat.
2. Naturalesa de la societat i formes d’organització.
3. Legalitat i legitimitat del poder polític.
4. La democràcia com procediment.
5. Estat democràtic de dret.
6. El bé de la societat: La justícia social.
7. Les lleis i la seva obligatorietat. Objecció i desobediència civil.
8. La comunitat internacional: respecte, justícia i solidaritat.
9. Marc legal: Organitzacions internacionals.

������0(72'2/2*,$

Tot  valor té el seu model que en l’educació i desenvolupament personal actua
a la manera de descobriment, atracció i força per a l’acció. Un fet, una experiència,
un text escrit, un document audiovisual, una visita, una situació (...), tenen la força de
l’exemplificació, des del descobriment. Altres etapes en l’educació en valors, com la
reflexió – interiorització,  compromís - realització, poden afavorir per l’análisi, el
diàleg, la reflexió i l’argumentació. La culminació per l’acció, fortaleix tot el procés:
s’aprèn a ser sincer dient la veritat; s’aprèn a ser solidari amb actes d’ajuda i servei.
I, això, en diferents situacions vitals, àmbits i circumstàncies, que posaran en joc
l’unitat de la vida i el grau de compromís en la realització dels valors. Parafraseant a
Aristòtil, en la seva Ètica a Nicòmac, expresem que no es tracta de conèixer qué són
els valors, sinó que realitzant-los arribem a ser més valuosos.
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