ASSIGNATURA:
Grups
1r ESO A, B, C, D
2n ESO A, B
2n ESO C, D, E

Valors Ètics
Professor/
Professora
Xavier Cerdà
Xavier Cerdà
Pau González

CURS: 1r cicle
Grups

NIVELL: ESO

Professor/ Professora

3r ESO A, B
3r ESO C, D

Pau González
Glòria López

1a avaluació (del 13/09/21 fins al 22/12/21); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
LA DIGNITAT DE LA PERSONA
LA COMPRENSIÓ, EL RESPECTE I LA
IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
A la 1ª Avaluació es treballarà el concepte d’identitat
en l’adolescència. S’aprofundirà en la reflexió sobre el
respecte de les normes en aquesta etapa i es
relacionarà amb els conceptes de llibertat,
responsabilitat i autonomia. També es tractarà la
relació entre identitat i gènere, analitzant la diferència
entre sexe i gènere i la seva

Criteris d’avaluació.

Construir un concepte de personai valorar la dignitat de
les persones pel fet de ser lliures..
Comprendre la crisi de la identitat personalque sorgeix
a l’adolescència.
Descriure en què consisteix la personalitat.
Identificar els conceptes d’heteronomia i autonomia amb la
finalitat de valorar-ne la importància i aplicar-los a la realització
de la vida moral.
Justificar la importància que tenen els valors ètics per aconseguir
unes relacions interpersonals justes, respectuoses i
satisfactòries.

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
Continguts essencials

Criteris d’avaluació.

LA JUSTÍCIA
A la 2ª Avaluació es treballaran els elements
definitoris d’una democràcia. Es contraposaran
aquests elements als trets característics dels règims
dictatorials o totalitaris. S’analitzaran, dins el
context d’aquesta reflexió, el problemes derivats de
les crisis humanitàries provocades per problemes
polítics i l’ascens de l’ultradreta a diferents països
europeus.
Fonamenta racionalment i èticament l’elecció de la democràcia
com un sistema que està per damunt altres formes de govern pel fet
d’incorporar, com a principis, els valors ètics assenyalats en la
Declaració universal dels drets humans.
Defineix el concepte d’estat de dret i el relaciona amb la defensa
dels valors ètics i cívics en la societat democràtica.
Explica la divisió de podersi la funció que exerceixen el poder
legislatiu, l’executiu i el judicial a l’estat democràtic com a
instruments per evitar el monopoli del poder polític i com a
mitjà que permet als ciutadans controlar l’Estat.
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3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22; 9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22 fins al 31/05/22; 5 setmanes.
Continguts essencials
ELS VALORS ÈTICS EN RELACIÓ AMB
LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
A la tercera avaluació, es reflexionarà sobre l’ús de
les xarxes socialsentre els joves i les possibles
conseqüències no desitjables que se’n
deriven (dependència, assetjament…).

Criteris d’avaluació
Destaca el problema i el perill que representa per a l’ésser humà la
tecnodependència, n’assenyala els símptomes i les causes i en
valora les conseqüències negatives, com una addicció incontrolada
als dispositius electrònics, als videojocs i a les xarxes socials,
que condueixen les persones cap a una progressiva
deshumanització.
Entendre i valorar el problema de la tecnodependènciai
l’alienació humana a la qual aquesta condueix.

Instruments d’avaluació

Criteri de qualificació
(% de la nota)

● Proves escrites i/o treballs monogràfics i/o exposicions orals
(es triarà l’instrument més adient tenint en compte les
característiques del grup).
● Activitats d’aula individuals i en petit grup
● Quadern de classe
● Actitud envers l’assignatura

70% de la nota
(1 o 2 per avaluació)
30% de la nota

Només es podrà fer mitjana entre la nota dels dos apartats
anteriors si l'alumne té una nota mínima de 4 a cada
apartat. La nota final serà el resultat de la mitjana de les 3
avaluacions, sempre que la nota mínima de cada avaluació sigui
igual o superior a 3.

ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen
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Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat
No hi ha cap alumne amb l’assignatura de Valors Ètics pendent

