ARC-CERES

LES ONG
Objectius
Conèixer les bases d’actuació d’algunes Organitzacions no governamentals.
Valorar les tasques realitzades per les Organitzacions no governamentals.
Empatitzar amb la població que pateix qualsevol tipus de marginació i mancança.

Descripció de l’activitat
L’alumnat dividit en 6 grups de treball cercarà informació d’una Organització no
Governamental per a exposar-la a la resta del grup-classe mitjançant un mural o diapositives
de power point.

Recursos emprats
L’activitat es basa en la recerca de dades per internet i, si és possible, en la visita dels
diferents integrants dels grups en que s’ha dividit el grup-classe a una Organització no
Governamental. Per a il·lustrar els resultats de les seves cerques, els alumnes necessitaran
paper d’embalar i retoladors o un ordinador amb un canó per a passar les diapositives que
hagin elaborat.

Temporització
S’ha previst 3 hores de classe.

Alumnat a qui s’adreça especialment
2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics
L’estructura de les activitats podria ser la següent:
1 Hora: En aquesta sessió, el/la professor/a ha de presentar les tasques que han de realitzar
els alumnes dividits en 6 grups de treball de 4/5 alumnes. Es recomana que anteriorment
s’hagi fet una presentació i/o treballat el concepte d’Organització no Governamental (d’ara
endavant ONG) i que s’hagi fet una avaluació inicial de les ONG que coneix l’alumnat.
Després, l’alumnat haurà d’agrupar-se en els citats grups de treball i escollir una ONG.
Al document de l’alumnat s’han adjuntat els noms de 10 ONG amb les respectives adreces
virtuals. A continuació, s’informarà a l’alumnat que haurà de cercar informació sobre la ONG
escollida i que posteriorment l’exposarà al grup-classe amb l’ajuda d’un mural o diapositives
de power point. Al document de l’alumnat també s’indiquen uns punts bàsics per a tractar:
nom sencer i abreviatura de la ONG, logotip que la identifica, ubicació de la seu més propera,
tema/es al/s qual/s es dedica, camp d’acció, tipus d’ONG (associació, fundació,
cooperativa), obtenció de fons i darreres campanyes realitzades. També s’ha recomanat a
l’alumnat que si té ocasió faci una visita a la seu més propera de la ONG amb l’objectiu
d’obtenir més informació i propaganda per a penjar a la paret de l’aula. Cal insistir a
l’alumnat que per a dissenyar el mural o la presentació en Power point han de resumir tota la
informació cercada per a la seva exposició en ambdós formats.
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2 sessions de classe: Els diferents grups exposaran a la resta dels companys i companyes els
resultats de les seves recerques. En concepte de deures, l’alumnat individualment elaborarà
una redacció en la qual haurà de reflexionar sobre les actuacions de les ONG així com del
paper que desenvolupen en la societat. S’ha recomanat a l’alumnat d’elaborar la reflexió
escrita seguint l’esquema de presentació del tema, desenvolupament i conclusió/ns.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
CONTINGUTS
Les Organitzacions no Governamentals
-Definició
-Tipus d’ONG
-Camps d’acció
-Àmbits d’actuació

COMPETÈNCIES
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i la competència digital.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència social i ciutadana.

PROCESSOS
Treball de camp.
Debat i exposició oral.

Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat,
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat:
MAT_ALUM_LES ONG_doc.
Altres documents:
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:
http://www.medicusmundi.es/catalunya Medicus Mundi
http://www.msf.es/ Metges sense fronteres
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/greenpeace-ecologistes-en-acc/Greenpeace
Es-panya / Ecologistes en acció
http://www.amnistiacatalunya.org/index.php Amnistia Internacional
http://www.mansunides.org/ Mans unides
http://www.intermonoxfam.org/?id=1854 Intermón Oxfam
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx Creu Roja de Catalunya
http://www.clowns.org/ Pallassos sense fronteres
http://www.bancdelsaliments.org/ Fundació Banc dels aliments de Barcelona
http://www.casaldelraval.org/ Casal dels infants del Raval
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Itinerari
Itinerari

Títol seqüència didàctica

Fem política

Les ONG

Ordre
12
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