PERSONAL & FAMILY PROJECT

Changemakers!

Nom:

4t d’ESO
Primer trimestre 1

Sis fortaleses per ser feliç
i construir un món millor

Fortaleses - 4 ESO Trimestre 1

Les 6 fortaleses del model AIRISS: autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i
saviesa, ens ajudaran a créixer com a persones felices al segle XXI.
Totes elles ens guiaran en les nostres decisions i ens faran més lliures i capaços d’ajudar
els altres i millorar el món. D’aquesta manera aconseguirem ser persones íntegres,
ciutadans solidaris i professionals competents.
Viure les sis fortaleses dia rere dia, ens ajuda a créixer en les cinc dimensions de la
persona: física, emocional, social, racional i transcendent. Per arrelar cada fortalesa a
cadascuna de les dimensions necessitem els hàbits que mica en mica ens ajudaran a
configurar una personalitat forta i emprenedora.
La següent taula conté diferents hàbits. En aquesta unitat treballarem la Identitat i la
Saviesa.

AUTONOMIA
FÍSICA
EMOCIONAL
SOCIAL
RACIONAL
TRANSCENDENT
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IDENTITAT

valor de les coses

gestió personal

autodomini

consciència
emocional

interdependència

assertivitat

curiositat

metacognició

sentit i propòsit

missió

Versió: setembre 2020

TIPUS D’ACTIVITAT
projecció d’un vídeo o una imatge
exercici individual
activitat de grup cooperatiu
activitat de grup aula
rutina de pensament
activitat a casa amb els pares

RESILIÈNCIA

INTEGRITAT

SOCIABILITAT

SAVIESA

vida saludable

autenticitat

sostenibilitat

valor de la vida

optimisme

autoestima

empatia

flexibilitat

perdó

lleialtat i sinceritat

comunicació

servei

creativitat i
imaginació

pensament crític

treball i cooperació

pensament
estratègic

esperança

compromís

amor

visió global
3

identitat
La identitat és com l’empremta dactilar, parla d’un mateix i diu
qui és. Queda gravada en els altres, amb el que es fa o es diu i
també amb el que no es fa o no es diu.
La identitat t’ajuda a conèixer-te i a comprendre’t millor. Així
podràs dirigir la teva vida cap a l’autèntica felicitat.
Una persona té una identitat sana quan reflexiona sobre ella
mateixa, i així és conscient de qui és i de com la veuen els
altres.

DIMENSIONS
GESTIÓ PERSONAL

El teu temps és or!
Fes el que cal i estigues pel que fas!
Sigues puntual, respecta els que t’estan esperant.
Fes-te un horari i segueix-lo i el teu temps es multiplicarà!
CONSCIÈNCIA EMOCIONAL

Les emocions importen!
Descobreix què sents i perquè ho sents!
Coneix l’impacte de la teva conducta sobre els altres.
Reflexiona sobre les conseqüències abans d’actuar.
ASSERTIVITAT

Tots mereixem respecte!
Escolta les opinions dels altres i aprendràs molt!
Argumenta les teves opinions sempre amb respecte.
Busca amb valentia el feedback dels altres!
METACOGNICIÓ

Adona’t de com penses!
Descobreix com aprens per fer-ho cada vegada millor.
Pensa sobre com actues!
Cerca noves maneres de fer les coses.
MISSIÓ

Camina cap a on vols arribar!
Comparteix els teus talents, són un regal per als altres!
Actua sempre segons els teus principis.
Per ser feliç dona-li un sentit a la teva vida!
Perspectiva cristiana: ets fill/a de Déu: t’ha donat tot el que tens, t’estima tal com ets i vol que siguis cada dia més feliç. Ho aconseguiràs si
et poses al servei dels altres com va fer Jesús a la terra. Sempre que
vegis una creu pots pensar com t’estima Jesús!
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saviesa
La saviesa és com un arbre de profundes arrels i saborosos fruits.
S’assenta en el coneixement de la humanitat i la prudència i produeix grans béns. Sota les seves branques ens acull i ens alimenta.
T’ajudarà a conèixer millor la realitat que t’envolta. Et guiarà per
ajudar els altres i per fer del món un lloc millor per viure.
Una persona sàvia es fa preguntes i busca respostes. És prudent
i capaç de trobar solucions senzilles i ètiques a problemes
complicats.

DIMENSIONS
VALOR DE LA VIDA

Celebra la vida!
Valora el que tens i recorda donar les gràcies.
Cada persona és un regal, tracta a cadascun amb gran respecte.
Sigues valent/a i defensa els més febles i desvalguts amb amabilitat.
FLEXIBILITAT

Mira d’una altra manera!
Mira les coses des del punt de vista de les altres persones.
Si reps noves informacions, revisa la teva manera de pensar!
Si compares diferents visions comprendràs millor cada situació.
SERVEI

Tots mereixem ajuda!
Tots guanyem si col·laborem i ens ajudem!
Tens moltes capacitats. Posa-les al servei de les altres persones per ajudar-les.
Pensa i proposa com millorar l’entorn que t’envolta.
PENSAMENT ESTRATÈGIC

Pensa la teva estratègia!
Marca les teves metes, proposa’t un pla i segueix-lo fins al final!
Davant una nova experiència reflexiona i pensa si has après una cosa
nova.
Pren decisions amb cap i actua!
VISIÓ GLOBAL

A vista d’ocell!
Mira amb atenció. Tots els detalls són importants.
Aprèn el sentit que tenen les normes i sabràs com comportar-te.
Quan t’expliquis posa exemples o analogies.
Perspectiva cristiana: descobreix Déu en la bondat i bellesa del que
t’envolta i viu al seu costat.
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SENT

Ens posem en marxa!

activistes I can

1. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a

2. Parleu entre vosaltres i responeu aquestes preguntes:
Penseu que les tres persones que apareixen al vídeo tenen clara la seva missió a la
vida?

Penseu que les tres persones que apareixen al vídeo tenen una visió global dels problemes del món?

Què us fa dir això?:

3. Llegiu amb atenció l’apartat missió de la pàgina 4 i l’apartat visió global de la
pàgina 5 del vostre quadern.
De les 6 idees que heu llegit, quines penseu que són les més importants per ser un
“changemaker”, un “agent del canvi”, tal com ho són les tres persones que apareixen al
vídeo.
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què són els ODS

4. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a.

5. Comença el Repte Activista I CAN, és el vostre moment. A la pàgina següent del
quadern teniu una infografia amb una explicació ampliada dels ODS. Amb la informació del vídeo que acabem de veure i de la infografia podeu emprendre la vostra
missió.
OBJECTIU: Seleccioneu el vostre Repte.

Què heu de fer?
1. Llegiu amb atenció la infografia sobre els ODS.
2. Parleu entre vosaltres i acordeu un repte que pugui ajudar les persones del
vostre entorn: barri, ciutat, etc.
3. Escriviu el repte a l’espai emmarcat de la pàgina 10.

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS).
1. La ONU establece 17 objetivos y 169 metas para mejorar el mundo de

2015 a 2030.

2. ¿Qué temas tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Personas

Medio Ambiente

Prosperidad

Paz

Alianzas

3. Características de los ODS:
Sencillos y fáciles de comprender. Son una llamada a la acción. Son globales y universales.

4. Las empresas son
protagonistas
imprescindibles y
relevantes para lograr
la mejora.
6. Ingredientes necesarios para
aplicar implantar los ODS en la
estrategia de Responsabilidad Social
de la Empresa:

Innovación
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ambientales. sociales. económicos.

Que permiten a las empresas ser más competitivas en
mundo cada vez más interconectado y global.

Colaboración

Creatividad

5. Los ODS son una oportunidad
para las empresas porque
plantean retos:

Los 17 ODS
ODS Nº 1: Fin de la pobreza.
Erradicar la pobreza en todas
sus manifestaciones, hambre y
malnutrición, el acceso limitado
a la educación y a servicios
básicos, la discriminación y
exclusión social.
ODS Nº 2: Hambre cero.
Poner ﬁn al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, y
promover
la
agricultura
sostenible.
ODS Nº 3: Salud y bienestar.
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades.

ODS Nº 4: Educación de
calidad.
Garantizar
una
educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para
todos.
ODS Nº5: Igualdad de género.
Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres
y niñas.
ODS Nº6: Agua limpia y
saneamiento.
Garantizar la disponibilidad, la
gestión
sostenible
y
el
saneamiento del agua para
todos.
ODS Nº7: Energía asequible y
no contaminante.
Garantizar el acceso a una
energía
asequible,
ﬁable,
sostenible y moderna para
todos.
ODS Nº8: Trabajo decente y
crecimiento económico.
Consiste
en
promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el
trabajo justo para todos.

ODS Nº9: Industria, innovación e
infraestructura.
Construir infraestructuras resilientes,
promover
la
industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
ODS Nº 10: Reducción de las
desigualdades.
Reducir la desigualdad en los países y
entre ellos.
ODS
Nº
11:
Ciudades
y
comunidades sostenibles.
Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
ODS Nº12: Producción y consumo
responsable.
Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
ODS Nº13: Acción por el clima.
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos.
ODS Nº14: Vida submarina.
Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
ODS Nº15: Vida de ecosistemas
terrestres.
Gestionar
sosteniblemente
los
ecosistemas terrestres, luchar contra
la
desertiﬁcación,
detener
la
degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad.
ODS
Nº16:
Paz,
justicia
e
instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíﬁcas e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia
para
todos
y
crear
instituciones eﬁcaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
ODS Nº17: Alianzas para lograr los
objetivos.
Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
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SENT

Ens proposem un repte!

yo doy comida al Raval

1. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a.

2. Feu un breu debat a classe sobre les següents qüestions:
- A quin o quins objectius ODS donen resposta els voluntaris del vídeo que acabem de
veure?
- Els diferents objectius ODS només es poden abordar d’una manera? De què depèn
les diferents maneres d’abordar un objectiu ODS?

3. A la sessió anterior vau seleccionar el vostre Repte, així que el que necessiteu
ara és informació. Feu les següents accions:
OBJECTIU: Compartiu les vostres idees.
- Cada membre de l’equip contestarà a les preguntes: “Què sé o crec saber, que sigui
rellevant, sobre l’ODS seleccionat?”. De quines maneres diferents es pot donar solució
a l’ODS seleccionat? Us pot ajudar la infografia de les pàgines 14 i 15. Us heu de centrar en l’ODS que heu triat com a repte, encara que també us pot ajudar llegir alguns
altres ODS per descobrir idees.
- Escriviu en un posit, individualment, les idees que tingueu a partir de la pregunta
anterior. Una idea per posit.
- Enganxeu el posit al full “organitzador d’idees” que us han repartit.
- Llegiu el vostre posit en veu alta, quan l’enganxeu, per compartir-lo amb la resta de
l’equip.

12

4. Ara teniu un munt de posits desorganitzats enganxats al full “organitzador d’idees”. Feu les següents accions:
OBJECTIU: Organitzeu les vostres idees.
- Feu núvols d’idees agrupant els pòsits que estiguin relacionats.
- Sintetitzeu cada núvol en una frase, en funció del que tinguin en comú.
Ja tenim els focus! Al voltant d’aquests focus centrareu el vostre projecte.

5. A cada grup, us repartiran el full “Llistat de focus”. Escriviu en aquest full els
focus que heu elaborat a l’activitat anterior.
OBJECTIU: Seleccioneu el vostre Focus.
I ara arriba el moment d’una decisió important!
De tots els focus que heu escrit al “Llistat de focus” trieu-ne un i encercleu-lo. El vostre
projecte es desenvoluparà al voltant d’aquest focus que heu seleccionat.

6. Ja teniu el focus sobre el qual treballareu, així que el que necessiteu ara és
contrastar-lo. Sortiu i busqueu a un altre equip i pregunteu què els hi sembla.
OBJECTIU: Investigar el focus d’acció.
- Penseu les preguntes que els voleu fer.
- Quan tingueu informació suficient, torneu i penseu si voleu reformular el focus i
donar-li un toc diferent.
- Escriviu-lo al full “Focus reformulat”
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• Quan vagis al supermercat compra un producte alimentari de més
per donar-lo a Càritas.
• Si pots, dona alguna cosa als captaires que vegis al carrer.
• Proporciona aliments a escoles de països en desenvolupament.
Quan se’ls dona l’esmorzar, augmenta el nombre d’alumnes.

• Col·labora en la concessió de beques d’estudis per a nenes que
tenen dificultats per anar a l’escola en alguns països del món.
• Fem una campanya sobre com viure la igualtat de gènere en el
repartiment de les tasques a casa.
• Promou campanyes que defensin la dignitat de les dones en contra
de la imatge que moltes vegades transmet la publicitat de la dona
com a un objecte de bellesa, sexual, etc.

IGUALTAT DE GÈNERE

• Fes costat a organitzacions que treballen per l’educació en les
zones més pobres del món.
• Dona llibres a biblioteques o escoles que ho necessitin.
• Fes un voluntariat fent classes de repàs a nens o nenes que necessiten suport escolar i les seves famílies no ho poden pagar.

EDUCACIÓ DE QUALITAT

• Promou que la gent del teu entorn no fumi.
• Promou que la gent porti una dieta saludable i equilibrada i que
faci exercici.
• Recolza les iniciatives que busquen que hi hagi una cobertura sanitària de qualitat a tots els països del món.

SALUT I BENESTAR

FAM ZERO

• Organitza excursions periòdiques per a passar un dia ajudant en
àrees necessitades.
• En els aniversaris, ofereix la possibilitat de substituir els regals per
donacions a una organització benèfica.
• Promou el debat sobre la pobresa. Crea un blog o escriu un article
en un periòdic local.

FI DE LA POBRESA
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• No comprar mai joies i altres articles fets de corall o de closques
d’animals marins.
• Fem una campanya per utilitzar menys plàstics. I per reciclar els
que s’utilitzen.
• Recolza a organitzacions que treballen per preservar els oceans.

VIDA SUBMARINA

• Feu una campanya per plantar arbres a la teva ciutat.
• Compra només els aliments que necessitis. Molts aliments que es
compren acaben a les escombraries.
• Fem campanyes sobre com tenir cura dels espais naturals.

ACCIÓ PEL CLIMA

• No guardem roba, dispositius ni altres objectes que no utilitzis:
regala’ls a qui ho necessiti.
• No canviïs les coses si les que tens encara funcionen.
• Recicla!

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

• Promou l’ús del transport públic per anar a l’escola, a la feina, etc.
• Feu arribar a l’ajuntament de la vostra ciutat alguns suggeriments
perquè la ciutat sigui més accessible a tot tipus de persones: ancians, persones discapacitades, etc.
• Fes campanya a favor de caminar i anar en bicicleta com un hàbit
saludable i que ajuda a la sostenibilitat.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

• Promou el respecte a les altres cultures.
• Fes campanya d’ajuda a immigrants.
• Feu una biblioteca a l’escola amb llibres de lectura que trenquin
els estereotips culturals. També es podria fer un cicle de pel·lícules
amb aquesta temàtica.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

• Promou campanyes de recaptació de fons per a alguna infraestructura social per al teu barri: un menjador social, un centre de salut,
etc.
• Promou campanyes per afavorir les vocacions per seguir estudis
científics entre les noies.
• Fes una campanya per no llençar els dispositius electrònics antics.
Es poden donar a altres persones o es poden reciclar per reaprofitar els components.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

• Col·labora amb programes de formació professional per a persones del tercer món.
• Fem campanyes de sensibilització d’ajuda a famílies que passen
necessitat perquè els seus membres no tenen feina.
• No menysprear mai a ningú per la feina que té. Totes les feines són
dignes i necessàries.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

• Fes una campanya per a l’estalvi d’energia a casa i a l’escola.
• Recolza els projectes d’energies verdes, renovables i no contaminants.
• Promou un estil de vida una mica més sobri: no abusar de dispositius electrònics que consumeixen energia o no posar l’aire condicionat molt baix o la calefacció molt alta.

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT

• Dona a projectes que necessitin finançament per a perforar pous
d’aigua a llocs on no en tenen.
• Fes una campanya amb idees a portar a terme a casa i a l’escola
per no malbaratar l’aigua.
• Promou el reciclatge i que els plàstics es llencin on correspon per
no contaminar els oceans.

AIGUA NETA I SANEJAMENT
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• Promou el treball cooperatiu.
• Respectem les decisions que s’han pres per majoria encara que no
hi estiguis d’acord.
• Col·labora amb alguna organització que tingui objectius que pensis
que val la pena recolzar.

ALIANCES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS

• Fem una campanya per convidar la gent a solucionar els seus conflictes.
• Organitzeu una jornada per la pau, on es poden escriure textos,
llegir fragments de llibres o cantar cançons sobre aquesta temàtica.
• Fem un compromís per evitar els conflictes entre nosaltres i
d’aquesta manera aconseguir un entorn més pacífic a casa i a l’escola.

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

• Recicla el paper i el cartró.
• Menja menys carn, sobre tot de vedella. La producció d’un quilo
de carn de vedella genera una gran quantitat d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
• Menja productes de temporada i de proximitat.

VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES
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3

IMAGINA

Ens hi impliquem!

som família - Terraferma

1. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a.

2. Feu un breu debat a classe sobre les següents qüestions:
- Quin penseu que era el repte que s’havien proposat els alumnes de Terraferma?
Quins van ser els focus que van definir quan preparaven el projecte?
- Com penseu que es van sentir els alumnes de Terraferma al final de la jornada que
hem vist al vídeo? Com penseu que es van sentir els nens que van ser convidats a l’escola?
- Digueu alguns valors o virtuts que han demostrat tenir els alumnes que van fer possible aquest projecte.

3. OBJECTIU: Seleccionar dues idees per fer un prototip.
Què heu de fer?
- Al full que us han repartit, “pluja d’idees”, escriviu un munt d’idees per solucionar el
Repte.
- És molt important construir sobre les idees de la resta de l’equip, així que quan un
company/a diu una idea que no ens convenç, diem: “Sí, i a més...” i aportem el nostre
toc a la idea.
- Quan es vagin acabant les idees, comenceu amb les “idees boges”.
- Trieu dues idees de totes les que hagin sorgit.
- Escriviu-les a la pàgina següent de vostre quadern: “Dues idees clau”.
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4. OBJECTIU: Prototipar.
Què heu de fer?
- A la part del darrere del full que heu utilitzat per fer la pluja d’idees, feu un dibuix, un
esquema o un mapa conceptual on plasmareu les dues idees juntes.
- Tothom participa.

5. OBJECTIU: Contrastar prototips.
Què heu de fer?
- Busqueu un altre equip per explicar-los el vostre prototip.
- Poseu-los en antecedents: expliqueu-los quin és el Repte, quin és el focus d’acció,
quines són les dues idees...
- L’altre equip us donarà feedback així: “El que més ens ha agradat del vostre prototip
és... I, a més, podríeu...”. No oblideu d’agrair a l’altre equip les seves aportacions.
- Preneu nota, al full mateix full on heu fet el prototip, i ja el teniu llest per a posar-lo en
marxa.
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IMAGINA/ACTUA/EVOLUA

Posem fil a l’agulla!

setmana solidària – Institució Igualada

1. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a.

2. Feu un breu debat a classe sobre les següents qüestions:
- Quina penseu que ha estat l’actitud del grup d’alumnes que han creat el projecte per
aconseguir entusiasmar i involucrar tota l’escola?
- Què penseu del repte que suposa organitzar i coordinar tantes persones i tantes accions?
- Digueu alguns valors o virtuts que han demostrat tenir els alumnes que van fer possible aquest projecte.

3. Comencem la Fase ACTUA.
OBJECTIU: Planificar l’acció.
Què heu de fer?
- Ompliu el full de “Pla d’acció” que us han repartit.
- Abans d’escriure a cada apartat, parleu tot el grup sobre les diferents possibilitats i
acordeu la que us sembli millor.
- Un cop omplert el full de “Pla d’acció”, copieu-lo, cadascun, al vostre quadern.
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Canva
pla d’acció

ALIATS CLAU

ACTIVITATS CLAU

Qui ens ajudarà?

Coses importants que hem de fer

T
N
SE

RECURSOS

Qui s’involucrarà en el projecte

Elements materials que necessitarem

COSTOS ECONÒMICS
Despeses econòmiques que haurem d’afrontar
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PERSONES

LUA
IMPACTE SOBRE NOSALTRES
Quins beneficis aportarà el projecte en el nostre creixement interior
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PROPOSTA DE VALOR

IM
AG
IN

Quins elements immaterials, quins
valors personals i col·lectius es
necessiten per desenvolupar
el projecte

SEGMENT DELS
PARTICIPANTS
Com coordinarem els voluntaris
que treballen en el projecte

A
RELACIÓ I COMUNICACIÓ
Com ens relacionarem amb
tots els participants

A
C
T
UA
FONTS D’INGRESSOS
Com aconseguirem els diners necessaris

EV
IMPACTE SOCIAL
Quin benefici obtindran els destinataris del projecte
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4. Comencem la Fase EVOLUA.
OBJECTIU: Reflexionar.
EVOLUA és una combinació de les paraules Avaluació i Evolució! Què heu après?
Què heu de fer?
- A continuació, al vostre quadern, teniu el full “Aprenentatges”. En aquest full podeu
escriure tots els aprenentatges que heu assolit durant el desenvolupament del projecte. Aquesta activitat la fareu individualment.
- Trieu-ne un, el que considereu més important i encercleu-lo.
- Al final farem un breu debat entre tota la classe.

NT
SE

EVOLUA

APRENENTATGES

TEIX
R
A
MP
O
C

IM
A
G
IN

27

A

A
C
T
UA

5

COMPARTEIX

Comunica la teva idea!

elevator pitch

1. Mireu amb atenció el vídeo que projectarà el professor/a.

2. Feu un breu debat a classe sobre les següents qüestions:
- Series capaç de comunicar el teu projecte d’aquesta manera?
- Què cal tenir en compte per fer una comunicació efectiva del teu projecte?
- És important creure en el projecte i en els valors que transmet per comunicar-lo bé?

3. OBJECTIU: Compartir.
Què heu de fer?
- Heu de preparar un guió per explicar de forma impactant el vostre projecte a la resta
de companys de la classe.
- Tindreu 3 minuts per exposar el vostre projecte i heu de parlar tots els membres de
l’equip. Dividiu l’explicació en diferents parts i que cadascun desenvolupi una part, o
feu un diàleg entre vosaltres per anar explicant el projecte. La forma, la que vosaltres
vulgueu, mentre acompliu les dues regles: tres minuts i parlen tots.
- No es poden utilitzar recursos multimèdia: vídeos, imatges, power points, etc.
- Baseu-vos en les idees força que heu anat treballant aquests dies:
• El vostre repte.
• El focus del projecte.
• El prototip.
• El pla d’acció.
- Del pla d’acció, destaqueu especialment dues idees:
• Qins beneficis obtindran els destinataris del projecte.
• Quins beneficis obtindreu els participants en el projecte.
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- Escriviu el vostre guió al full “comunica la teva idea”.
- Un cop tingueu el guió, enregistreu-vos amb el mòbil. D’aquesta manera podreu
veure millor què cal millorar, podreu controlar el temps, etc.
- Fins a la propera setmana no haureu de fer l’exposició davant dels vostres companys.
Podeu anar polint la vostra presentació durant la setmana i podeu demanar consell a
altres persones.
- La propera setmana la vostra explicació ha d’estar molt preparada!!! Entre tots els
companys de classe haureu de votar el projecte que finalment desenvolupareu entre
tota la classe.
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EVOLUA

NT
SE

IM
A
G
IN

30

COMUNICA LA TEVA IDEA

TEIX
R
A
MP
O
C

A

A
C
T
UA
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6

COMPARTEIX

Comunica la teva idea!

1. Teniu 15 minuts per fer l’últim assaig de la vostra presentació. Aprofiteu-los:
Recordeu!!!
- 3 minuts com a màxim
- Heu de parlar tots els membres de l’equip en algun moment.
- No podeu utilitzar recursos multimèdia.
Sigueu directes, impactants, persuasius.
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2. Individualment, aneu prenent notes a la següent taula a mida que els vostres
companys vagin fent la seva presentació.

GRUP

TEMA DEL PROJECTE

ASPECTES POSITIUS

ASPECTES A MILLORAR

VALORACIÓ GENERAL

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

GRUP 8

GRUP 9
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3. El vostre professor/a us repartirà un full on cada grup fareu la votació.
- Els membres del grup us heu de posar d’acord en les puntuacions.
- Heu de valorar tots els projectes a excepció del vostre propi projecte. És a dir, vosaltres no valoreu el vostre projecte.
- Les puntuacions seran les següents:
• 12 punts al projecte que us sembli el millor.
• 10 punts al segon.
• 8 punts al tercer.
• 6 punts al quart, 5 al cinquè, 4 al sisè, 3 al setè i 2 al vuitè.
- Per fer les valoracions tingueu en compte aspectes com:
• El veieu possible de fer?
• Us ha emocionat?
• El considereu útil per als destinataris.
• Penseu que les persones que hi participaran també sortiran guanyant en el seu
creixement interior?

4. El professor/a farà el recompte de vots. D’aquí sortirà el projecte que representarà la vostra classe.
Recolliu en una carpeta tota la documentació del projecte guanyador (repte, focus, prototip i pla d’acció). L’equip que ha desenvolupat aquesta idea la presentarà a l’equip
directiu de l’escola fent servir la presentació que han preparat.
Tingueu en compte els comentaris que rebreu. A partir d’aquí, ja podeu començar, tota
la classe, a posar en marxa el projecte.
Molta sort!
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Tutoria personal
Amb l’alumne/a
1a TROBADA

2a TROBADA

COMENTARIS

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Amb els pares
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