OBJECTIUS

1r CICLE DE PRIMÀRIA
-Reconèixer la salut com un dret
univeral
-Identificar determinants de la salut
modificables :
eleccions
alimentàries,
estils
de
vida
saludables i entorns saludables
-Valorar els serveis sanitaris com un
bé públic global
-Reconèixer les mancances en salut
del
Sud
com
a
causa
i
conseqüència de la pobresa
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3r
CICLE
SUPERIOR
DE
PRIMÀRIA
-Reconèixer la salut com un dret
universal
-Valorar la importància d’una
alimentació adequada
-Valorar la repercussió del nostre
estil de vida en la salut del Sud
-Descobrir l’impacte de certes
malalties en poblacions del Sud
-Valorar els serveis sanitaris com un
bé públic global
-Reconèixer les mancances en salut
del Sud com a causa i
conseqüència de la pobresa
SECUNDÀRIA
-Reconèixer la salut com un dret
universal
-Valorar la repercussió del nostre
estil de vida en la salut del Sud
-Descobrir l’impacte de certes
malalties en poblacions del Sud
-Valorar la importància del bon ús
del medicament
-Reconèixer les mancances en salut
del Sud com a causa i
conseqüència de la pobresa

CONCEPTES

ACTITUDS, VALORS,
NORMES

PROCEDIMENTS

-La salut com a dret universal
-Valorar
els
-Les eleccions alimentàries
comportaments
-Les actituds saludables
individuals i col·lectius
-L’aigua com a bé públic
com a elements que
-Els recursos sanitaris com a influeixen en la salut
bé global
pròpia i dels altres
-Les diferents condicions
-Fomentar el
d’accés a la salut
coneixement d’altres
realitats

-Anàlisi d’imatges
-Lectura
comprensiva
-Expressió escrita
-Expressió plàstica
-Reflexió i implicació
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-Treball en equip
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-Les eleccions alimentàries
-L’accés als aliments
-Malalties oblidades
-Relació entre medi ambient i
salut
-Els recursos sanitaris com a
bé global
-Les diferents condicions
d’accés a la salut

-Valorar
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comportaments
individuals i col·lectius
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-Mostrar una actitud
activa i responsable
entorn de la salut
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-Anàlisi de dades i
gràfics
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comprensiva
-Reflexió i implicació
-Treball en equip
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per a la salut
-Les diferents condicions
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