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Matèria: Cultura i valors ètics. Projecte “Un món divers”.
1. LLIBRE DE TEXT I MATERIAL
No hi ha llibre de text ni cap material bàsic necessari.

2. OBJECTIUS
Aquest projecte desenvolupa l'impuls al servei comunitari a diferents entitats socials del poble, a través de la
metodologia APS (Aprenentatge i Servei). L'objectiu final és que els alumnes experimentin i protagonitzin
accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat. L'aprenentatge de valors es produeix així a partir de
l'experiència realitzada.
3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)

TEMPORITZACIÓ

1. Aprenentatges per fer el servei: detecció de necessitats, diversitat
funcional, discapacitat físico-sensorial, autisme, malalties neurològiques,
sostenibilitat mediambiental
2. Els valors
3. Anàlisi crítica de la realitat
4. Servei a les entitats
5. Exposicions orals

1r trimestre
1r trimestre
2n trimestre
2n trimestre
3r trimestre

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies
de la matèria, com són: la competència social i ciutadana, la competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic, la competència comunicativa lingüística, les competències artística i cultural, sense oblidarne altres de més transversals com la competència d'autonomia i iniciativa personal, el tractament de la
informació i competència digital, i, per últim, la competència d'aprendre a aprendre.
Criteris d'avaluació
1. Seguiment del treball diari (40 % de la qualificació). Es valorarà positivament :
- La participació activa en els tallers
- El compromís i la responsabilitat en el servei (avaluats per l’entitat)
- La col·laboració i coordinació amb els companys
2. Dossier d'activitats (40% de la qualificació).
- Elaboració de resums dels tallers
- Elaboració d’un diari personal
- Ús adequat de la llengua escrita (correcció gramàtica i sense faltes d'ortografia)
- Presentació acurada
- Correcció del contingut
3. Exposició oral ( 20 % qualificació). Es valorarà sobretot:
- Exposició oral clara, ordenada i concisa.
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- Ús adequat de la llengua oral i del vocabulari específic
- Capacitat de síntesi i coherència
- Ús adequat dels recursos TIC i/o audiovisuals en l'exposició
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà lliurant
els treballs no realitzats o superats, a més de certificar les 10h de servei completades.

