
Situació d’aprenentatge matèria
3r ESO

Matèria Cooperació i serveis a la comunitat

Títol/Pregunta Quins problemes té la nostra societat?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

2. Indagar, argumentar i elaborar productes propis
sobre problemes socials rellevants que ens
envolten, per desenvolupar un pensament crític,
respectuós amb les diferències i que contribueixi a
la construcció de la pròpia identitat i a valorar el
conjunt de la societat.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL5,CP3, , CD1, CD3,
CPSAA1,, CPSAA3, CC2, CC3, CE1, CCEC4.

3. Cercar, seleccionar, tractar i organitzar
informació sobre temes rellevants del nostre
entorn que impliquin una necessitat d’intervenció,
usant fonts diverses per adquirir coneixements per
elaborar i expressar respostes en diversos
formats.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CD1, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA3, CC2, CC3.

5. Conèixer i col·laborar amb les entitats de
voluntariat de l'entorn i amb els canals de
participació ciutadana, tant els institucionals com
els d'ONG i l'associacionisme juvenil.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida:
CP1, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CE1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.1 Identificar, valorar i mostrar interès pels
principals problemes i reptes que afecten la
societat.

3.3 Tractar i presentar la informació objecte de
recerca.

5.1 Prendre consciència de la quantitat de
voluntariat que envolta l’alumne mitjançant
l’estudi de diferents tipus d’entitats.

Sabers bàsics:

A. Reptes del món Actual.
Emergència climàtica: canvis climàtics, escalfament global, cimeres del clima (CUP)
Biodiversitat. Riquesa i valor natural i cultural.
Consum responsable: esgotament dels recursos naturals, contaminació dels recursos naturals, consumisme.
Tècniques de la informació. Seguretat i benestar digital.
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Igualtat. Situacions discriminatòries de les nines i de les dones en l’entorn. Rols de gènere i la seva manifestació en tots els àmbits de la societat i de la
cultura.
Vida activa i hàbits saludables. Salut física. Salut social. Salut Mental

B. Compromís cívic.
Entitats de voluntariat: ONG, canals de participació ciutadana, associacionisme juvenil.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

a pregunta per la societat i la recerca del significat del concepte té la intenció de visibilitzar la distància entre l’ideal de societat i la seva realitat efectiva.
Posant, a través de la recerca, de manifest les problemàtiques reals amb les que es troba l’ésser humà en el planeta.

Instruccions i materials:

Rutines de pensament
Ús de bases d’orientació
Aplicacions i recursos digitals

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Cooperació entre etapes.
Plantejament inicial i activitats de cohesió de grup per afavorir la interacció entre els alumnes d’ESO i els de primària.

Treball a l’aula
En gran grup es discutirà sobre el significat de societat per a aprofundir en el seu significat i evidenciar així les diferències entre la idealització i
la realització d’aquesta.
Feta aquesta aproximació al temari, en grups cooperatius, els alumnes se centraran en alguna de les problemàtiques identificades per a
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investigar i fer propostes de millora a través de l’acció cooperativa, l’altruisme i la solidaritat. La recerca es plasmarà en un cartell divulgatiu i
l’exposició oral de la proposta feta.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professorat farà retorns orals o escrits en diferents moments de la situació d’aprenentatge:
-Base d’orientació inicial, guiar en els objectius de la situació
d’aprenentatge.
-Rutina de pensament: escolt, pens, em deman.
-Exposició oral i debat.
-Cartell publicitari.
-Reflexió individual final.
Els procediments d’autoavaluació i coavaluació es poden produir en diferents moments d’aquesta situació d’aprenentatge, segons el criteri del
professorat.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

S’avaluarà i qualificarà la constància al llarg de tot el procés.
Es qualificarà tant les actituds de cara a companys i altres alumnes com la qualitat de les propostes i el compromís en el treball realitzat.


