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ASSIGNATURA
Professor/a
Nivell
Durada
Departament
PRESENTACIÓ
Descripció

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
Teresa Pietx, Montse Barniol
3er d’ESO
ANUAL
Humanístic

En aquesta assignatura els alumnes duran a terme un projecte de Servei
Comunitari (alguns en llengua anglesa), utilitzant la metodologia de
l'Aprenentatge Servei. Es planteja com una assignatura AICLE
(Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera).
Estrange

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
• Promoure que els alumnes (adolescents) se sentin ciutadans i
Objectius generals
actuïn com a tals, d’una manera cada vegada més autònoma.
Reconèixer la diversitat del món i mostrar una actitud de
respecte envers la diferència.
• Promoure actituds i comportaments empàtics i solidaris.
• Prendre consciència dels drets i deures cívics.
• Desenvolupar l’esperit crític.
• Desenvolupar la competència plurilingüística
urilingüística (català-anglès).
(català
A Educació per a la ciutadania es posa especial èmfasi en la
competència social i ciutadana (dimensió ciutadana).. De totes maneres,
gràcies a la interdisciplinarietat dels projectes es treballen bona part de
les competències bàsiques. En cap d’ells hi falta la comunicativa
c
lingüística i audiovisual, el tractament de la informació i competència
digital, la d’aprendre a aprendre, l’autonomia i iniciativa personal i la
social i ciutadana.
•

Competències

CONTINGUTS (Unitats didàctiques)
Projecte APS (Aprenentatge-Servei)
(Aprenentatge
UD1
En aquestaunitatelsalumnes planificaran, duran a terme i difondran un projecte APS.

RECURSOS
Paper
Digitals
Humans
Altres
METODOLOGIA
Descripció

Guia jove (i la seva traducció en llengua anglesa).
Portfoli.
Altres activitats preparades pel professor.
Professorat: Teresa Pietx, Montse Barniol i suport d'altres professors del centre
en projectes concrets (Francesc Giménez)
Col·laboració de centres educatius locals, de la UVic i d’altres entitats
internacionals i municipals.

Es combinarà la metodologia expositiva amb activitats cooperatives i
col·laboratives.

AVALUACIÓ
Trimestral
Anual

Per tal d’aprovar Educació per a la ciutadania caldrà superar el projecte de
Servei Comunitari

Recuperacions
trimestrals

Recuperacions

Lliurament de tasques no entregades.

anuals
Recuperació del curs
anterior:

Lliurament de tasques no entregades.

Nota

La qualificació màxima de qualsevol recuperació és un 5.

ACTIVITATS I SORTIDES
El projecte de Servei Comunitari implica la realització d’entre 10 i 20
Activitats
hores de treball en una entitat fora de l’horari del centre.

Sortides

