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1. MATERIAL
No s’utilitzarà cap llibre de text. Es treballarà a partir de dinàmiques, exposició orals,
activitats i fitxes de creació pròpia per part de la professora al llarg del curs. També
s’utilitzarà l’ordinador portàtil, llibreta de treball i estoig bàsic.

2. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA
Aquesta matèria tracta de reforçar els dos reptes que es treballen al projecte en la
franja de globalització.
El primer repte consisteix en proposar noves idees per a un model de ciutat més
sostenible i humana.
El segon repte consisteix en crear un menú Food Truck quilòmetre zero. Es treballarà
mitjançant l’alimentació saludable, la sostenibilitat ambiental, el contacte directe
amb la pagesia, la justícia social i la seguretat alimentària.

3. CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ
CONTINGUTS
-

-

Com crear un Google Sites
Educació emocional. Identificació i gestió de
les emocions.
Coneixement i aprofundiment de les
diferents regidories treballades a classe:
Benestar i Ciutadania, Mobilitat i Transports,
Medi Ambient, Habitatge i equipament i
Cultura, educació i esport.
Consolidar tot aquells conceptes i/o
continguts treballats a classe en les diferents

TEMPORALITZACIÓ

1r Quadrimestre
(Setembre - Febrer)

-

-

fases del projecte: investigació i recerca,
creació d’idees, selecció d’idees i
desenvolupament de la presentació final.
Consolidar eines informàtiques.
Fomentar el treball en equip.
Aprendre a parlar en públic.
Coneixement de la piràmide alimentària per
poder crear menús saludables i equilibrats.
Investigació de les diferents intoleràncies i
al·lèrgies que produeixen alguns aliments.
Crear menús tenint en compte aquestes
premisses: saludables, sostenibles, de
proximitat, segurs i que tinguin un preu
raonable i just.
Consolidar eines informàtiques.
Fomentar el treball en equip.
Aprendre a parlar en públic.

2n Quadrimestre
(Febrer - Juny)

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 el
mes de setembre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Participació a l’aula
Dimensió actitudinal
Tasques diàries a l’aula
Dossier de la matèria

25%
25%
25%
25%

L’actitud es valorarà a través de la responsabilitat individual i vers el grup i en l’adquisició
d’autonomia, des del respecte al professorat i a la resta d’alumnat.

