SERVEI COMUNITARI: PROJECTE MEDI AMBIENT
(ECOSISTEMES FLUVIALS)

GENS

POC

FORÇA

Valora en quina mesura la participació en aquest
projecte t’ha permès...

MOLT

QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE SOBRE EL GRAU
D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Ser conscient de la necessitat d’actuar de manera
responsable per a una bona conservació i gestió de
l’ecosistema fluvial.
Conèixer el deure de respecte al medi ambient i de millora
de l’ecosistema fluvial.
Replantejar-te els propis valors.
Reflexionar sobre com actua la societat actual davant la
problemàtica de la situació dels rius.
Conèixer i sentir-te part de l’entorn on vius.
Establir relacions positives i enriquidores amb les
persones de l’entitat amb qui has col·laborat.
Participar en la detecció i proposta de solucions per pal·liar
els problemes que presenta l’ecosistema fluvial.
Exercir el teu deure com a ciutadà.
Valorar-te més com a persona.
Millorar els teus recursos i habilitats comunicatives.
Expressar les pròpies idees.
Prendre consciència dels efectes que pot provocar a les
persones, en l’actualitat i en el futur, no actuar de forma
responsable en la conservació i gestió dels ecosistemes
fluvials.
Contribuir a prendre les decisions en l’elaboració del
servei comunitari
Reconèixer i defensar el dret de gaudir d’un entorn de
qualitat, que ens permeti viure signament i amb benestar.
Gestionar situacions conflictives de forma positiva.
Mostrar una actitud solidària amb les persones i entitats
que treballen per a la conservació de l’entorn fluvial.
Contribuir a la millora de l’entorn.
Respectar i conviure amb persones d’interessos i
situacions vitals diferents a les teves.
Comprometre’t socialment.
Valorar la importància del diàleg i l’escolta activa en la
qualitat de les relacions interpersonals
Esforçar-te per complir els objectius proposats.
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•

Quins aspectes assenyalats valores més negativament?

•

Saps explicar per què?

•

Com creus que es podrien millorar?

ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT
Aquest qüestionari d’autoavaluació està alineat amb les habilitats, capacitats, valors i
actituds propis de la competència social i ciutadana del currículum d’ESO que us
adjuntem.

HABILITATS I CAPACITATS
Comprendre la realitat social des de l’anàlisi multicausal i sistèmic, valorant l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució i progrés comú.
Conèixer els valors del sistema democràtic.
Construir un sistema propi de valors, en un marc de respecte a principis o valors
universals.
Desenvolupar el pensament crític.
Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors
democràtics.
Participar.
Exercir drets i deures.
Desenvolupar l’autoconeixement i l’autoestima.
Saber comunicar-se.
Expressar les pròpies idees (assertivitat).
Posar-se en lloc de l’altre (empatia).
Prendre decisions de la vida comunitària.
Reconèixer la igualtat de drets.
Gestionar positivament els conflictes.
VALORS I ACTITUDS
Solidaritat
Compromís en la millora de l’entorn
Respecte a la diferència
Responsabilitat
Diàleg i escolta activa
Esforç
L’autoavaluació de l’alumnat pot donar elements al professorat en dos aspectes:
•

Informació per a l’avaluació de l’alumne.

•

Informació rellevant per a la revisió del propi projecte.
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