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En el marc de les línies de treball de l’ICIP, des de l’any 2010 s’ha 
estat impulsant un Observatori de llibres de text amb la 
col·laboració d’investigadors de l’Escola de Cultura de Pau (ECP). 
L’objectiu general és facilitar la incorporació dels criteris de 
l’educació per la pau en els llibres de text en català. De manera 
més específica, quatre objectius concrets guien el procés de cada 
informe, orientats a diferents actors educatius: 

 Diagnosticar el grau d’incorporació dels criteris de l’educació 
per la pau en els llibres de text i fer propostes de millora. 

 Orientar els centres escolars i el professorat en l’ús que fan dels 
llibres de text des d’una perspectiva d’educació per la pau. 

 Incidir en les editorials i en el Departament d’Ensenyament per 
fer realitat la incorporació d’aquests criteris en els llibres de 
text. 

 Contribuir a la reflexió en espais educatius i del tercer sector 
que pugin amplificar la incidència de cara a reforçar l’objectiu 
general. 

Enguany l'ICIP presenta el segon informe de l'Observatori de 
llibres de text, una anàlisi per diagnosticar el grau 
d'incorporació dels criteris de l'educació per la pau i orientar els 
actors educatius per a un ús crític dels llibres de text. 

L'edició del 2017 s'ha centrat en set llibres de text de Geografia i 
Història del 3r curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).  

D’acord amb la concepció de pau positiva i inspirada en la 
resolució 53/243 de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
sobre la Declaració i Programa d'Acció sobre una Cultura de 
Pau, l’informe analitza sis àmbits temàtics: 1) pau i conflicte; 2) 
desenvolupament socioeconòmic; 3) gènere; 4) diversitat 
intercultural; 5) medi ambient; i 6) drets humans i democràcia. 
A aquests sis àmbits se n’afegeix un (el 7) sobre les 
metodologies en els exercicis didàctics.  
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