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1. LLIBRE DE TEXT
No s’utilitzarà llibre de text. Es treballarà a partir de fitxes de creació pròpia per part de la professora al
llarg del 1r trimestre. Aquestes estaran al Departament d’Orientació. Formaran part d’un dossier que
l’alumnat haurà d’anar complimentant i lliurant per tal de formar part de l’avaluació de la matèria.

MATERIAL
El material que s’utilitzarà serà material fungible (cartolines, pintures, retoladors, cartrons, cola adhesiva,
colors...). Aquest material estarà destinat a l’elaboració dels elements corresponents a la preparació per
a la intervenció i posada en pràctica de la matèria al mes de maig o juny en un centre residencial per a
gent gran i/o en una llar d’infants.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
CONTINGUTS

TEMPORITZACIÓ

Conceptualització de “Serveis a la Comunitat”.
Necessitats i demandes de la intervenció comunitària.
Autoconeixement i descoberta d’interessos personals i del grup.
Aprofundiment en les relacions intra i interpersonals.
Treball sobre els valors comunitaris.
Tipus d’emocions.
Acceptació de potencialitats i limitacions personals i del grup.

1r TRIMESTRE

Tancament del treball del 1r trimestre (cohesió i convivència de grup).
Definició del projecte d’intervenció.
Disseny del projecte d’intervenció.
Planificació del projecte d’intervenció.

2n TRIMESTRE

Simulació de l’execució del projecte d’intervenció.
Execució del projecte d’intervenció. Implementació.
Avaluació del projecte d’intervenció.

3r TRIMESTRE

3. ACTIVITATS
Durant el primer trimestre, les activitats seran de caire individual i/o grupal dins l’espai d’aula assignat.
Durant el segon trimestre, les activitats se centraran en l’elaboració del projecte d’intervenció i de nou es
realitzaran en l’espai d’aula assignat.
Durant el tercer trimestre, de cara a finals de maig o principis de juny hi ha prevista la sortida
corresponent a la implementació del projecte de Serveis a la Comunitat per aquest primer curs d’ESO
(alumnat del grup PIM).
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4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències relacionades
amb les dimensions pròpies de la matèria. La recuperació de la matèria està prevista de forma trimestral
i en darrer cas a través de la realització d’un dossier de recuperació el mes de setembre.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Participació a l’aula
Dimensió actitudinal
Tasques diàries a l’aula
Dossier de la matèria

25%
25%
30%
20%

L’actitud es valorarà a través de la puntualitat, l’accés al material, la presentació, l’atenció, la
participació, el treball a l’aula i l’encarregat per a casa. L’actitud també es basarà en l’assumpció de
responsabilitat individuals i vers el grup i en l’adquisició d’autonomia, des del respecte al professorat i a
la resta d’alumnat.

