Integritat i Educació
Jo, sí; educació per a la integritat

Recursos educatius per estudiants d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PQPI

Presentació
L’Oficina Antifrau de Catalunya considera el camp de
l’educació una prioritat, per això es proposa jugar un
paper en el reforç del valor de la integritat conjuntament
amb altres organitzacions i institucions; tals com el
Departament d’Ensenyament. En aquesta línia es
planteja un ambiciós projecte adreçat als joves a través
del sistema educatius que contribueixi a l’educació i
sensibilització en aquest àmbit.
Una de les línies de treball de l’Oficina és la prevenció a partir del reconeixement
i promoció dels valors socials que promouen la integritat institucional, l’honestedat
i la transparència. Entre les seves funcions s’inclou la formació de càrrecs públics i
personal de les administracions però també la divulgació, la sensibilització i la
contribució en l’educació cívica de la ciutadania.
El projecte Jo, sí; educació per a la integritat és una iniciativa de l’Oficina
Antifrau de Catalunya amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Objectius generals
− Arribar a tota la població juvenil a través dels centres educatius com
institució universal. Està concebut com un projecte d’ampli abast.
− Sensibilitzar en la cultura de la integritat i contribuir a visualitzar la
integritat i l’honestedat com a valors ètics de base de l’ésser humà en la vida
pública i privada.
− Atendre a un plantejament sostenible dins el sistema educatius a partir
de la qualitat del contingut.
− Partir d’un enfocament educatiu vivencial i pràctic que prioritzi els
valors positius i eviti, així, discursos catastrofistes que focalitzin l’atenció
en els comportaments corruptes, deslleials o insolidaris.

Jo, sí; educació per a la integritat

Destinataris
Joves d’entre 12 i 18 anys escolaritzats en l’ESO (Educació Secundària
Obligatòria), Batxillerat, Cicles formatius i PQPI.

Valors educatius
La finalitat del projecte és contribuir en l’educació dels joves en tot allò que fa
referència a la integritat personal i a la coherència en les conductes
individuals amb l’objectiu últim d’establir una
cultura de l’honestedat i de la transparència.
També es pretén assolir el compromís dels
centres en una mirada de l’educació dels
valors posant èmfasi en la perspectiva de la
integritat, i com a conseqüència, divulgar la
dignificació del treball pública i de la política.
Es pretén que els joves es formin una opinió i
assoleixin uns valors a l’entorn dels afers
públics i de les institucions de representació
democràtica, aportant també elements crítics de
reflexió i anàlisi, amb relació a la confiança respecte el sistema democràtic, el
reconeixement de l’organització i l’administració pública, la integritat
institucional i l’honestedat, la transparència en la gestió i la contribució de
l’estat de dret.

Context del projecte

Acció directa a
l’aula

Amb l’aportació de
metodologies,
recursos i
materials didàctics
per treballar en
diferents àmbits
curriculars

Incidència en el
currículum
Propostes didàctiques
competencials que
incorporen el
concepte d’integritat
com a valor comú i
transversal als
continguts
curriculars
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Motivació i
reconeixement

Reconeixement del
‘compromís amb la
integritat’ com a
segell o distintiu de
qualitat

Difusió i
promoció de
centres
Promoció dels
centres a través de
l’establiment
d’algun tipus de
premi i divulgació
d’experiències

Els mòduls
Mòdul 1. Elecció de delegat/des
Observatori de la integritat
Continguts:
− Procés per escollir els delegats/des de classe
− Simulació d’un procés electoral amb la
preparació de programes, presentacions de
candidatures, debat electoral i elecció formal
dels representants
Mòdul 2. La dialèctica individu-comunitat
Activisme
Continguts:
− Drets individuals vs Drets col·lectius
− La legitimitat de la intervenció estatal
− Noció del dret. Legitimitat de la transgressió
− Construcció de l’espai comú, origen del concepte
de relació entre dret i deure
Mòdul 3. Identitat i transgressió
Espai àgora
Continguts:
− Llei i transgressió
− Legalitat i moralitat
− Raonaments morals que legitimen la corrupció
Mòdul 4. La publicitat al servei dels valors cívics
Observatori de la integritat
Continguts:
− Visualització de diferents espots i anàlisi posterior atenent als objectius i als
valors implícits
− Elaboració de material publicitari per a una campanya relacionada amb els
valors de l’honestedat, la integritat i el bé comú
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− Publicitat comercial, publicitat institucional, publicitat en valors, tècniques
i recursos publicitaris…

Classificació d’eixos i mòduls
Eix 1
Espai àgora

Treball cognitiu

Eix 2
Observatori
de la integritat
Treball interactiu
I
i

Eleccions
delegats
/des

Eix 3
I jo, què?

Identitat i
transgressió

La publicitat
al servei
dels valors
cívics

La publicitat
al servei
dels valors
cívics

La
dialèctica
individucomunitat

Activisme

Mòduls per
dissenyar

Identitat i
transgressió

1r i 2n ESO
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3r i 4t ESO

Batx. CF i GM

Segell d’identitat participant
Quan feu ús d’aquests materials és molt important fer-ho saber a l’Oficina Antifrau
de Catalunya 1 ja que així es posaran a la vostra disposició les eines d’avaluació que
s’utilitzen per fer el seguiment de l’aplicació dels mòduls a l’aula. A banda, us
facilitarem el segell Eduquem per a la integritat, el qual reconeix el vostre
interès en incorporar la integritat com a part de l’ideari del centre; a més de tenir
el suport tècnic de l’Oficina en cas de tenir cap dubte o incidència amb els recursos.

Valoracions del grup de treball
A partir de les avaluacions realitzades per part del professorat que forma part
del grup de treball el que més s’ha valorat ha estat:
− Guia didàctica
− Grau d’interès i motivació alumnat / Nivell de cooperació
− Contingut del mòdul
− Interacció professors/-es  alumnes
− Treball en grup al llarg de totes les fases del mòdul
Per la banda dels alumnes, el que més s’ha valorat ha estat:
− Satisfacció del treball fet
− Treball cooperatiu i en equip
− Aprendre jugant (competir)

1

jo_si_educacio@antifrau.cat
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