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Títol/Pregunta És ètic comprar als grans magatzems?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

8. Prendre consciència del paper dels cicles
demogràfics, el cicle vital, les formes de vida i les
relacions intergeneracionals i de dependència en
la societat actual i la seva evolució al llarg del
temps, analitzant-les de manera crítica, per
promoure
alternatives saludables, sostenibles, enriquidores i
respectuoses amb la
dignitat humana i el compromís amb la societat i
l'entorn.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM5, CD4, CPSAA2,
CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

3. Conèixer els principals desafiaments als quals
s'han enfrontat diferents societats al llarg del
temps, identificant les causes i conseqüències
dels canvis produïts i els problemes als quals
s'enfronten en l'actualitat, mitjançant el
desenvolupament de projectes de recerca i l'ús de
fonts fiables, per realitzar propostes que
contribueixin al desenvolupament sostenible.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

. Buscar, seleccionar, tractar i organitzar
informació sobre temes rellevants del present i del
passat, usant críticament fonts històriques i
geogràfiques, per adquirir coneixements, elaborar i
expressar continguts en diversos formats.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2,
CC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

8.1. Adoptar un paper actiu i compromès amb
l'entorn, d'acord amb aptituds, aspiracions,

3.2 Entendre i afrontar, des d'un enfocament
ecosocial, problemes i desafiaments passats,

1.3. Transferir adequadament la informació i el
coneixement per mitjà de narracions, pòsters,
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interessos i valors propis, a partir de l'anàlisi
crítica de la realitat econòmica, de la distribució i
gestió del treball, i l'adopció d'hàbits
responsables, saludables, sostenibles i
respectuosos amb la dignitat humana i la
d'altres éssers vius, així com de la reflexió ètica
davant els usos de la tecnologia i la gestió del
temps lliure.

actuals o futurs de les societats contemporànies
tenint en compte les seves
relacions d'interdependència i ecodependència.

presentacions, exposicions orals, mitjans
audiovisuals i altres productes digitals.

Sabers bàsics:

- Estructures econòmiques en el món actual, canvis en els sectors productius i funcionament dels mercats. Dilemes i incerteses davant el creixement,
l'ocupació i la sostenibilitat.
- Consciència històrica. Elaboració de judicis propis i argumentats davant problemes d'actualitat contextualitzats històricament. Defensa i exposició crítica
dels mateixos a través de presentacions i debats
- Interpretació del sistema capitalista des dels seus orígens fins a l'actualitat.
- Els fonaments geoestratègics des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat, la política de blocs, els conflictes de la descolonització i el nou ordre
mundial. El paper dels organismes internacionals.
-  La transformació humana del territori i la distribució desigual dels recursos i del treball. Evolució dels sistemes econòmics, dels cicles demogràfics, de les
maneres de vida i dels models d'organització social. La lluita pels drets laborals i socials: l'estat del benestar.

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.

La proposta base sobre la qual s’estructura la present situació d’aprenentatge és la de presentar la revolució digital global derivada de l’organització
econòmica producte de l’evolució històrica contemporània.
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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.

El sistema productiu. Un compromis personal.

- Cada alumne comparteix un full de google sheets deu productes que consumeix de forma habitual.
- De cada producte ha d’identificar la matèria primera, el procés de transformació rebut i el sector en el que s’inclou
- Has de posar si cadascun dels productes respon a una necessitat primària o secundària
- Tota vegada s’ha fet la tasca, l’alumne ha d’analitzar si es un consumidor responsable i raonar-ho. Ha d’assumir, a la vegada, un compromís d’hàbits

nous.

Aprenc a aprendre. Què passa al mon en un minut d’internet? Analitzam una infografia.

Compres per internet? i al comerç local?
Activitat com funciona una empresa globalitzada? El cas d’Inditex

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



Situació d’aprenentatge matèria
Geografia ESO

Retroacció a l’aula per part del professor durant el procés de realització de les diferents tasques i supervisió de les tasques encomanades.

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 1

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


