Quant més conec,
més respecte

Què volem a l'escola?
- Crear pensament crític.
- Fomentar l'autonomia.

- Qüestionar-se els coses que passen.
- Aprendre a argumentar.

- Saber fer recerca i discriminar la
informació vàlida de la que no ho és.

- Formar-se com a persona, respectant a
tothom.

Quina és la millor forma d'aconseguir-ho?
Treballant de forma global

Competències bàsiques

Treballant per projectes

Competències Bàsiques

Treball per projectes
Problema 1: Tenim llibres!

Solució: No passa res, ho combinem amb un
projecte annual, on tractem totes les arees

Treball a nivell de cicle

Per aconseguir el què volem de
l'escola, pensem que el millor és...

CONÈIXER EL MÓN

(cultures, formes de viure, respecte...)
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT!

Què és l'Educació per al
Desenvolupament?

Sensibilització pública
basada en els valors dels
drets humans, la
responsabilitat social, la
igualtat de gènere...

Què és l'Educació per al
Desenvolupament?
Educar + Desenvolupament
Crear consciències per crear un futur
millor i poder aconseguir els OM, ja que la
formació és reb desde la infància!

Els OM (Objectius del Mil·lenni)
Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni són unes fites
pactades per tots els països per al 2015 que permetrien una
major igualtat al món. Els objectius són:
- Eradicar la pobresa extrema i la fam
- Assolir l'educació primària universal
- Promoure la igualtat de gènere
- Reduir la mortalitat infantil
- Millorar la salut materna
- Combatre la sida, la malària i altres malalties
- Incentivar el desenvolupament sostenible
- Desenvolupar una aliança global per al desenvolupament

Setembre 2013: La serra que ens envolta: La Mariola
Objectiu: Conscienciar als/les alumnes a respectar la natura i els beneficis que aquesta ens aporta.
Activitats
- Mural de la Serra de Mariola. Treballat en xicotets grups, cadascun tractant un aspecte de la serra (prevenció
d'incendis, pobles que l'envolten...), exposició a la resta de grups i unió en un gran mural.
- Trivial de la Mariola → Trivial cooperatiu cedit pel Centre Excursionista La Carrasca d'Alcoi.
- Excursió per la Serra de Mariola amb les famílies.
Activitats externes relacionades
- Assemblea dels pobles de la Mariola → l'Apelec de la Mariola
- Centre Excursionista d'Alcoi, La Carrasca → Trivial i excursió.

Setembre 2013: Club 'Cuidem la terra'
Objectiu: Mantindre neta l'escola i l'entorn que ens envolta.
Activitats:
Després d'una Assemblea de Delegats/des de tota l'escola, els/les alumnes representants van
contar que el pati de l'escola estava sempre brut després de l'esmorzar i que hauríem de
proposar una solució.
Després d'una assemblea de classe, totalment organitzada pels alumnes, van proposar fer un
club “Cuidem la terra”, on els/les membres d'aquest club estaríen encarregats/des de tindre cura
de les instal·lacions escolars. Les activitats realitzades:
- Aportar la proposta a l' Assemblea de Delegats/des de tota l'escola.
- Exposar en cada classe la proposta del Club i en què consisteix el fet de ser membre, d'on va
haver molts/es alumnes interessats/des.
- Realitzar carnets Club Cuidem la Terra
- Manteniment d'instal·lacions escolars (organització per part d'alumnes)

Novembre 2013: dia dels Drets dels Infants
Objectiu: Conèixer els drets i els deures dels infants.
Activitats:
Debat: “Per què aparèixen els drets dels infants?” Situació global de les vides dels infants d'arreu del món.
Drets i deures/responsabilitats.
Lectura dels drets (mestra) i extracció de la idea principal de cada dret (alumnes)
En xicotets grups: preparació d'un dret per a la gravació d'un vídeo (gesticulació, escenografia i dibuixos)
Gravació del vídeo.
Pujada del vídeo al bloc de l'escola.
Exposició, per parelles, del vídeo en cada classe de l'escola.

Desembre 2013: conte 'Un Nadal, moltes cultures'
Objectius: Ser conscients que totes les cultures no celebran el Nadal com ho fem nosaltres i conèixer les
diferents formes de pensament religiós i celebracions al respecte.
Activitats:
Cada alumne expressa com viu el Nadal i la festivitat a sa casa.
Conta-contes “Un Nadal, moltes cultures”. Conte creat per la mestra, on es parla de diferents formes de
celebrar el Nadal.
Fem referència a les diferents cultures que hi ha en l'aula (Perú, Sáhara, Marrocs i Rússia). Cada alumne
porta objectes i coses típiques del seu país.
Entitats externes relacionades:
- Amics del poble Sahraui d'Alcoi. → Proporcionen melfes, fotos...

Desembre 2013: un euro, llavor de solidaritat
Objectius: Conèixer diferents realitats que pateixen els infants al
món. Aprendre diferents formes de col·laborar per a la millora
de situacions.
Activitats:
- Investiguem què és ·ser xiquet/xiqueta soldat”. Països que
pateixen aquesta situació.
- Debat
- Col·laborem en la proposta d'Escola Valenciana, aportant
un euro a la campanya.
- Treballem el dossier aportat per la col·laboració en el
projecte.

Entitats externes relacionades:
- Escola Valenciana
- Amnistia Internacional

Gener 2014: dia de la pau, Nelson Mandela
Objectius: Conèixer el per què del dia de la pau i les persones que han marcat per a proporcionar la igualtat en
els seus països. Concienciar als/les alumnes en que cal lluitar de forma pacífica per a finalitzar amb les
desigualtats sociales.
Activitats:
Investigació per parelles, a través de les TIC, sobre Nelson Mandela i exposició de fets de la seua vida que
ens han cridat l'atenció.
Dibuix lliure sobre Nelson Mandela.
Elaboració d'un joc de preguntes sobre la vida de Nelson Mandela, que posteriorment es penjarà al corredor
de l'escola perquè la resta d'alumnes tinga curiositat i vagen aprenent aspectes bàsics sobre la seua vida.
Els/les alumnes expliquen el joc als seus companys/es de nivell.
Debat sobre la paraula “Apartheid”. Què és? Actualment hi ha algun poble que pateix apartheid?. Coneixem
el problema de Palestina i reflexionem al respecte.

Gener 2014: excursió a l'amfiteatre de la Zona Nord
Objectius: Celebrar el Dia de la Pau amb la resta de centres educatius de la zona ( privats, concertats i públics).
Conscienciar que, per aconseguir un objectiu comú, cal treballar cooperant amb els demés.
Activitats:
Aprendre 3 cançons (una en anglès, altra en valencià i la tercera en castellà) comunes en totes les escoles
de la Zona Nord d'Alcoi, per a cantar-les junts en l'acte celebrat a l' Amfiteatre.
Cada classe escriu una frase relacionada amb la pau. Posteriorment, els/les alumnes del cicle superior uniran
totes les frases i crearan un manifiest conjunt que serà llegit en l'acte.
Elaboració d'un colgant per a cada alumne (que portaran penjat el dia de l'acte). Dintre del colgant, escriuran
una frase que els recorde a la paraula pau.
Excursió a l'Amfiteatre i celebració d'un acte-festa, junt a la resta d'escoles.
Entitats externes relacionades: M.I. Ajuntament d'Alcoi

Febrer 2014: correspondència escola Rep.
Dominicana
Objectiu: Conèixer la realitat de com viuen els/les xiquets/es en altre país, en condicions sòcio-econòmiques baixes.
Activitats:
A partir d'un contacte de Banyeres de Mariola (Alacant) que va marxar a treballar en el projecte “Amanecer
Infantil”, els/les alumnes es van interessar en saber què anava a fer allí i com es viu. Va ser llavors quan vam
iniciar el projecte:
- Investigació inicial: on es troba Rep.Dominicana i característiques del país.
- Correspondència a través del correu electrònic amb el nostre contacte allí i amb alumnes del projecte “Amanecer
Infantil”. Per a l'elaboració d'aquesta correspondència, els/les alumnes s'organitzen sols (decideixen qui escriu,
pacten les preguntes...)
- Reflexió sobre el què hem après.
Entitats externes relacionades:
- Amanecer Infantil (Rep. Dominicana).

Febrer 2014: audicions fòrum
Objectius: Millorar l'ortografia. Reflexionar sobre temes diversos d'educació per al desenvolupament a través de
lletres de cançons.
Activitats:
A través de làrea de llengua castellana-valenciana (treballades a través de projectes), es proposen cançons
amb lletres que parlen sobre temes d'educació per al desenvolupament, deixant espais per anar omplint-los
amb les paraules que canta la cançó, mentre es realitza l'audició. Les cançons proposades són:
Piroman (Auxili) → sobre els incendis forestals.
Crida (Aspencat) → sobre la reivindicació de les dones i la igualtat de gènere.
Dientes de león (La Raíz) → sobre la vida en Àfrica.
La vuelta al mundo (Txarango) → sobre donar la volta a les desigualtats, no hem de ser indiferents.

Març 2014: igualtat de gènere, dona i poesia
Objectius: Valorar a totes les persones per igual, sense tindre en
compte el gènere. Fer referència a dones poetes, a l'hora de
treballar aquest gènere literari.
Activitats:
- Descobrir poetes en la nostra llengua, llegir les seves poesies i
triar-ne una per a treballar-la a classe.
- Treballem la poesia triada: recitem, fem trencaclosques en
diferents muntatges...
- Fem una rosa de paper per a cada mestre/a i diversos
pergamins amb la poesia, per anar a tots/totes els/les mestres de
l'escola, recitar la poesia i regalar-los-la.

Març 2014: setmana cultural “Una mar de contes”
Objectius:Promocionar la biblioteca escolar a partir d'activitats de la setmana cultural. Capgirar els contes
populars coneguts, barrejant els gèneres dels personatges. Treballar l'expressió oral i escrita. .
Activitats: A la setmana cultural s'hi van realitzar moltes activitats, aquestes són algunes d'elles...
- Fer titelles de dits.
- Escriure un conte, semblant a un conte popular, però canviant el rol dels presonatges.
- Escenificar el conte: un/a company/a llegeix el conte escrit mentre altre/a fa de titellaire
- Llegir diferents contes “inesperats” (contes per a nens i nenes políticament correctes, la ventafocs no creu
en els prínceps blaus...)

Abril 2014: Objectius del Mil·leni, el còmic.

http://www.aecid.es

Abril 2014: reciclatge, l'arbre de la nostra vida.
Objectius: Treballar l'àrea d'artística a través de diferents pintors:
Klimt. Reflexionar sobre el que és important per a nosaltres, el
que influeix en la nostra vida
Activitats:
- Coneixem l'obra i vida de Klimt, les seves etapes, a través
d'un conte.
- Reflexionem sobre la pintura de “l'arbre de la vida”.
- Plasmem, a través de diferents tècniques pictòriques, algunes
de les obres de Klimt.
- Elaborem el nostre arbre de la vida, utilitzant materials
reciclats i reflexionant sobre el què és important per a nosaltres.
- Expressem els nostres sentiments, relacionant-los amb els
colors i la nostra expressivitat a través de l'obra realitzada.
- Exposem els arbres realitzats.

Maig 2014: Ramaderia ecològica.
Objectius:Valorar el cultiu i la ramaderia ecològica com
a millora de la qualitat de l'aliment. Reflexionar
qualitat (aliment ecològic) versus quantitat (aliment
grans produccions)
Activitats:
- Estem treballant la “línia del temps” durant tot el
curs, a través d'un projecte d'investigació i exposició
per part dels alumnes. Actualment estem a l'Edat
Moderna. Fem reflexions entre Revolució Industrial
(pros i contres)
- Les bases de la ramaderia ecològica: investiguem
en xicotets grups i exposem a la resta de la classe
allò que hem aprés.
- Fem murals, arran d'aquest tema, per al concurs
de ramats d'Agres.

Entitats externes relacionades:
- II Concurs de Ramats d'Agres

Valoracions del projecte

Anàlisi de resultats
Avaluació per part dels/les
alumnes.
S'ha repartit una sèrie de frases
a cada alumne, on havien
d'indicar si estaven d'acord o
no amb el que se deia,
argumentant l'opinió.
Els resultats han sigut molt
positius, ja que totes les
opinions han sigut
reflexionades i argumentades;
s'aprecia la sensibilitat cap a
atres cultures i formes de viure i
pensar, el respecte i la cura
cap a la natura, el treball
cooperatiu, el respecte per les
persones sense diferència de
sexe...

Avaluació per part de la
mestra que ha realitzat el
projecte.

Avaluació per part del
centre, de l'equip directiu i
maestres.

Aquesta avaluació ha sigut a
través de l'observació i la reflexió,
després de la realització de cada
activitat i de forma global.

S'ha facilitat un questionari per
a saber si coneixien les activitats
que s'estaven desenvolupant del
projecte i per a saber la seua
opinió al respecte.

S'ha observat una major
sensibilització dins l'escola en
general veint com, a poc a poc,
els/les mestres anaven sumant-se
a les activitats proposades. A més,
una actitud molt positiva per part
dels/les alumnes, una major cura
per les instal·lacions de l'escola i
una major capacitat d'argumentar
pensaments, respectant a cada
individu, forma de pensar, cultura...

Tothom ha confirmat que
sabien les activitats que s'estaven
portant a terme, a més d'afirmar
que els agradaria continuar amb el
projecte els propers cursos,
ampliant-lo a tot el centre. La
majoría (exceptuant algun
especialiste), han afirmat haver
participat en alguna de les
activitats.

Gràcies!

