
UNITAT MAPA DE LA VERGONYA

BLOC 2. Act 1. Organitzem-nos!

OBJECTIUS MATERIALS Temps
Formar grups cooperatius i
donar suport a la seva
organització per a executar
activitats en el futur

Cartolines.
Estris per escriure i dibuixar.

50-65 min., 1 i ¼
de sessió.

Activitats.

1. Ara, individualment,  començarem per escollir un ODM i una de les
propostes de millora que  es van proposar en l’activitat anterior. Ha de ser
un ODM que no hagis treballat prèviament. Això vol dir que tot serà nou per
a cadascú de nosaltres!

2. Una vegada fet això hem de posar-nos les piles i escriure una acció que
faríem per portar endavant la proposta de millora del ODM que vàrem
escollir.

3. Una vegada hem escrit, en una cartolina, l’acció que proposem, la penjarem
a la pissarra o a la paret amb ‘blue-tack’ al lloc marcat per la professora i
començarem a mirar les accions que altres persones de la classe hagin
penjat.

4. Hi ha alguna persona que hagi triat el mateix ODM que nosaltres? Quina
sort! Som-hi.

5. Ara seguim les indicacions de la professora.

6. Al nostre grup li hem de donar un nom i hem de fer un repartiment de les
funcions de cadascú dintre del grup, per exemple: coordinador/a, portaveu;
estadístic/a,  recollidor/a de dades; il·lustrador/a; dissenyador/a;
redactor/a, animador/a

7. Ara hem d’elaborar un document, entre totes les persones del grup, amb les
tres accions que escollirem per aconseguir la millora o compliment de l’ODM
escollit.

8. Podem seguir aquesta proposta:
a) Quines tres accions farem.
b) Finalitat de les accions, perquè les farem.
c) Com les farem.
d) Qui les portarà a terme.
e) Amb quins mitjans comptarem per realitzar-les.
f) Quan començarem a fer-les.
g) Cronograma: terminis per a realitzar les accions.
h) On es començaran les accions.

9. No ens oblidem del nostre diari!

El Meu diari                          Data:

L’activitat que acabem de fer es diu: Organitzem-nos!

Les accions que vàrem decidir són:



He participat activament en les tasques següents:

Les persones amb les quals he fet el grup i els seus rols són:

He(m) après algunes dades i coses que no sabíem de com organitzar-nos, com ara:

@ Àlex Font i Bonastre i Enrique Castro Ferro.


