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Matèria Cooperació i serveis a la comunitat

Títol/Pregunta Quin és el meu lloc?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

6. Desenvolupar una actitud d’atenció i servei,
practicant l’escolta activa, cooperant entre
col·lectius separats generacionalment i amb
col·lectius vulnerables, per afavorir l’autoestima
personal.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CP1, CP2, CP3, CD2
CPSAA1, CC1, CCEC3, CCEC4

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.

1.Entendre la importància dels hàbits saludables i
sostenibles basant-se en els sabers científics per
adoptar-los i promoure’ls en el seu entorn.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1,CP1, STEM3, STEM5, CD1,
CD3, CPSAA1, CPSAA2, CC1, CC2, CCEC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

6.1 Desenvolupar i demostrar una actitud de
respecte i Cooperació cap a altres generacions i
cap a col·lectius vulnerables.

5.2 Conèixer les funcions i competències del
voluntariat que envolta l'alumne.

1.2 Proposar i adoptar hàbits individuals i
col·lectius saludables analitzant d’una manera
crítica les activitats pròpies i alienes (alimentació,
higiene, postura corporal, activitat física...), amb
una actitud crítica, basant-se en els coneixements
adquirits.

Sabers bàsics:

B. Compromís cívic.
- Alteritat. Respecte i acceptació de l’altre. Comportaments no discriminatoris i contraris a qualsevol actitud diferenciadora i segregadora.
- Escolta activa entre generacions i col·lectius vulnerables.
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Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Havent indagat sobre la societat i els seus problemes ara és el moment de descobrir el nostre lloc i la funció que podem dur a terme dins d’aquesta. Per
tant, la SA va enfocada a desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat entre les persones. Començant per l’entorn més proper amb les activitats
del programa de cooperació entre etapes i avançant des d’aquí cap a una acció més global.

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.
Posada en marxa del programa de cooperació entre etapes.
Col·laboració activa i cooperació amb els alumnes del tercer cicle de primària i els seus projectes.

Treball a l’aula
Els diferents grups investigaran sobre projectes de cooperació que es duguin a terme en el seu entorn proper per a fer una acció divulgadora
de la tasca que les diferents entitats treballades duen a terme.

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.
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-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.

Es puntuarà amb especial importància la tasca de cooperació entre etapes.
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.


