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Títol/Pregunta Ets objectiu quan votes a les eleccions a delegat? És la democràcia un sistema just?

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 geogràfics, històrics i socials que
resultin rellevants actualment, des del local al
global, per desenvolupar un pensament crític,
respectuós amb les diferències, que contribueixi a
la construcció de la pròpia identitat i a enriquir el
patrimoni comú.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,
CE3, CCEC3.

6. Conèixer i comprendre els processos
geogràfics, històrics i culturals que han conformat
la realitat multicultural en la qual vivim, reconeixent
la riquesa de la diversitat, i valorant l'aportació
dels moviments en defensa de la igualtat, la
inclusió i el respecte a les minories, per tal d’evitar
qualsevol tipus de
discriminació.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3,
CCEC1.

9. Conèixer i valorar la importància de la seguretat
integral cituadan en la cultura
de convivència nacional i internacional,
reconeixent la contribució de l'Estat, les seves
institucions i altres entitats socials a la ciutadania
global, a la pau, a la cooperació internacional i al
desenvolupament, per promoure la consecució
d'un món més segur, solidari, sostenible i just.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4,
CE1, CCEC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.2. Produir i expressar judicis i arguments
personals i criteris de forma oberta i
respectuosa, fent patent la pròpia identitat i
enriquint el patrimoni comú en el context del
món actual, els seus reptes i els seus conflictes,
des d'una perspectiva sistèmica i global.

6.1. Rebutjar actituds discriminatòries i
reconèixer la riquesa de la diversitat, a partir de
l'anàlisi de la relació entre els aspectes
geogràfics, històrics, ecosocials i culturals
que han conformat la societat globalitzada i
multicultural actual, i del coneixement de
l'aportació dels moviments en defensa dels drets
de les minories i en favor de la inclusivitat i la

9.2 Contribuir a la consecució d'un món més
segur, just, solidari i sostenible, a través de
l'anàlisi dels principals conflictes del present i el
reconeixement de les institucions de l’Estat i de
les associacions civils que garantitzen la
seguretat integral i la convivència social, així
com els compromisos internacionals del nostre
país en favor de la pau, la seguretat, la
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igualtat real, especialment de les dones cooperació, la sostenibilitat, els valors
democràtics i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

Competència específica 3 a desenvolupar: Competència específica 4 a desenvolupar:

4. Identificar i analitzar els elements del paisatge i la seva articulació en
sistemes

complexos naturals, rurals i urbans, així com la seva evolució en el temps,
interpretant les causes de les transformacions i valorant el grau d'equilibri
existent en els diferents ecosistemes, per promoure la seva conservació,
millora i
ús sostenible.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CPSAA2,
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació:

4.1. Identificar els elements de l'entorn i comprendre el seu funcionament
com un sistema complex per mitjà de l'anàlisi multicausal de les seves
relacions naturals i
humanes, presents i passades, valorant el grau de conservació i d'equilibri
dinàmic

4.2. Idear i adoptar, quan sigui possible, comportaments i accions que
contribueixin a la conservació i millora de l'entorn natural, rural i urbà, a
través del respecte a tots els éssers vius, mostrant comportaments orientats
a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible d'aquests entorns, i
defensant l'accés universal, just i equitatiu als recursos que ens ofereix el
planeta.
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Sabers bàsics:

La llei com a contracte social. De la Constitució de 1812 a la Constitució de 1978. Ordenament normatiu autonòmic, constitucional i supranacional
com a garant del desenvolupament de drets i llibertats per a l'exercici de la ciutadania.

- Espanya davant la modernitat. Estratègies per a la identificació dels fonaments del procés de transformació de l'Espanya contemporània i
contextualització

- La transformació política dels éssers humans de la servitud a la ciutadania
- Institucions de l’Estat que garantitzen la seguretat integral i la convivència social.
- Les formacions identitàries: ideologies, nacionalismes i moviments supranacionals. Ciutadania europea i cosmopolita
- El procés de construcció europea. Integració econòmica, monetària i ciutadana. Les institucions europees. El futur d'Europa.
- Els valors de l'europeisme. Fórmules de participació en programes educatius europeus

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

Dinàmiques de presa de consciència:

La situació d’aprenentatge s’inicia compartint amb l’alumne els objectius d’aprenentatge, formulats en forma de preguntes.

S’exposaran, a la vegada, els criteris d’avaluació, que permetran a l’alumnat ser partícip del seu procés d’aprenentatge.

Durant les primeres sessions, el professor els motivarà per tal de que s’involucrin i provocarà preguntes referents a les distintes institucions i formes de
govern. Una vegada superada aquesta fase incidirem en l’estudi de la Unió Europea com funcionament, estructura, representació,...

La proposta base sobre la qual s’estructura la present situació d’aprenentatge és la de prendre consciència de les distintes formes d’organització estatal a
nivell mundial, fent espacial èmfasi a la importància de les democràcies com a garants de la igualtat de dones i homes sense discriminació.
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Instruccions i materials:

Cadascun dels alumnes de 3r d’ESO disposa del seu propi dispositiu, a la vegada, a classe disposam d’un ordinador i un projector. Tot i que el protagonista
de l’aprenentatge serà el propi alumne, les explicacions teòriques dels sabers bàsics es realitzaran emprant el material propi elaborat pel professor i que es
troba a disposició del propi alumne al google classroom de la matèria.

En aquest sentit, emprarem el google classroom de la matèria per tal de seguir el procès d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne. Allà s’hauran de penjar
les tasques demandades dins els terminis establerts. A més, per a aquelles activitats que demanden autoavaluació, s’hi penjaran les rúbriques, tant de
forma teòrica, com a mode de qüestionari editable, el qual haurà de ser emplenat per l’alumne i formarà part del seu procés avaluatiu.

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

- Fer un programa electoral:
- Reflexió sobre el sistema d’hondt i cerca d’altres sistemes de distribució dels vots.
- Treball individual
- Petit grup
- Gran Grup. EL VOT ÚTIL

- Resolc el repte. Com podem ajudar la UE a complir els seus objectius:
- Generam idees i compartim
- Investigam i elaboram
- Comunicam els resultats i debatim

- Activitat avaluació competencial. Per què va haver-hi un assalt al capitoli dels EEUU. Rúbrica.

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

Retroacció a l’aula per part del professor durant el procés de realització de les diferents tasques i supervisió de les tasques encomanades.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Avaluació formativa: recollida d’evidències a l’aula, propostes de millora al treball de l’alumne.

Avaluació formadora: l’alumne és capaç de regular el seu procés d’aprenentatge: errors, millores i ús de la rúbrica i la base d’orientació i
coavaluació dels altres alumnes. Rúbrica 2

Qualificació: Tasques lliurades al google classroom de l’assignatura.


