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Justificar (diferents 
opinions, els per 
quès dels per 
quès). 

La comprensió crítica de la realitat 
exigeix conèixer l'existència de 
distintes perspectives en analitzar-
la.   

 Interpretar (la 
meva opinió). 
Prendre actituds 
crítiques davant els 
continguts violents 
o els que denigren i 
discriminen les 
persones. Construir 
un pensament 
social crític.

Adquirir 
valors i 
actituds 
personals 
com la 
capacitat 
d'elegir 
amb criteri 
propi i de 
calcular 
riscos. 

Argumentar.  
Parlar, escoltar, 
dialogar i gaudir-
ne.

Expressar-se i 
representar 
emprant la 
iniciativa, la 
imaginació i la 
creativitat.   

Argumentar 
racionalment les 
conseqüències dels 
diferents modes de 
vida.

Fases didàctiques i CCBB

Fase didàctica 4. Formar-se una opinió pròpia: justificar, interpretar i argumentar 

Tenir una 
actitud 
crítica i 
reflexiva 
davant de la 
ideologia 
que 
transmeten 
els sistemes 
tecnològics

Demostrar esperit 
crític en l'observació 
de la realitat i en 
l'ànalisi dels missatges 
informatius i 
publicitaris.  Dirigir 
reflexivament les 
accions.  Utilitzar 
valors i criteris ètics 
associats a la ciència i 
al desenvolupament 
tecnològic. 

Utilitzar el judici moral per a triar i 
decidir. Triar com comportar-se i 
responsabiitzar-se de les 
decisions. Tenir  com a referent 
un model de persona activa en la 
construcció d'una societat 
democràtics, solidària i tolerant, i 
compromesa a contribuir a la seva 
millora. La dimensió ètica de la 
CSC suposa ser conscient dels 
valors de l'entorn per crear un 
sistema de valors propi i 
comportar-se en coherència 
amb ells. Això suposa entendre 
que no tota posició personal 
és ètica, si no està basada en el 
respecte a principis o valors 
universals com els que conté la 
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Argumentar 
amb 
precisió. 
Emprar 
processos de 
raonament 
que 
permetin 
seguir 
cadenes 
argumentals 
identificant 
les idees 
fonamentals 
i estimar i 
jutjar la 
lògica i 
validesa 
d'argumenta
cions i 
informacions
. 


