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1a avaluació (del 14/09/20 fins al 20212/20); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials

Criteris d’avaluació.

L’ètica i la dignitat humana. La
responsabilitat envers els altres en temps de
crisi sanitària.
La comprensió, el respecte i la igualtat en
les relacions interpersonals.
La dignitat de la persona com a fonament de la
Declaració universal dels drets humans.
Repercussions ètiques de la Declaració
universal de drets humans.
La globalització i les repercussions ètiques i
polítiques que se’n deriven.

Interpretar i valorar la importància de la dignitat de la
persona com el valor del qual parteix i en el qual es
fonamenta la Declaració universal dels drets humans i
destacar els atributs inherents a la naturalesa humana i els
drets inalienables i universals que se’n deriven.
Explicar en què consisteix la socialització global i
valorar-ne els efectes en la vida i en el desenvolupament
moral de les persones i de la societat i reflexionar sobre
el paper que han de tenir l’ètica i l’Estat en relació amb
aquest tema.

2a avaluació (del 08/01/21 fins al 31/03/21); 12 setmanes. Lliurament de notes: 31 de març
Continguts essencials
La justícia i la política
Democràcia: drets i deures; democràcia i
participació ciutadana; democràcia i justícia.

3a avaluació

Criteris d’avaluació.
Concebre la democràcia no tan sols com una forma de
govern, sinó com un estil de vida ciutadana en què els
ciutadans són conscients del seu deure com a elements
actius de la vida política i col·laboren en la defensa i la
difusió dels drets humans.

ESO i 1r. Batxillerat: del 12/04/21 fins al 22/06/21; 10 setmanes.

2n.Batxillerat: del 12/04/21 fins al 28/05/21; 7 setmanes.

Continguts essencials
La reflexió ètica
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Criteris d’avaluació
Distingir els principals valors ètics en els quals es
fonamenten les ètiques formals, establir la relació que

La necessitat de la reflexió ètica en el món
actual.
Els valors ètics i el projecte de vida.
Ètiques materials i ètiques formals.
Els valors ètics en relació amb la ciència i la
tecnologia.
Implicacions ètiques de la recerca científica i
tecnològica.

mantenen amb l’ètica kantiana i assenyalar la importància
que Kant atribueix a l’autonomia de la persona com a
valor ètic fonamental.
Identificar criteris que permetin avaluar, de forma crítica
i reflexiva, els projectes científics i tecnològics, amb la
finalitat de valorar si són idonis pel que fa al respecte
dels drets i valors ètics de la humanitat.

Instruments d’avaluació

Criteri de qualificació
(% de la nota)
70% de la nota

● Proves escrites
●
●
●
●
●
●

Treballs proposats per fer a casa
Activitats d’aula individuals i en petit grup
Intervencions a classe
Informes d’activitats complementàries
Quadern de classe (i de laboratori)
Actitud envers l’assignatura

30% feina a classe, quadern,
actitud, comportament,
participació

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Per exemple: Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una
manera clara i ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions;
presentació dels treballs el dia assenyalat....
CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA
si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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Posau una creu

