ASSIGNATURA:
Grups
A, C
B, D

Valors Ètics

CURS:

4t

NIVELL: ESO

Professor/ Professora
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
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 COMPRENSIÓ, EL RESPECTE I
LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
INTERPERSONALS
La globalització i les repercussions
ètiques i polítiques que se’n deriven.

Criteris d’avaluació.

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 inalienablesi 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 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
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 ciutadanaen 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 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
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Criteris d’avaluació

TECNOLOGIA
Implicacions ètiques de la recerca
científica i tecnològica.

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)

● 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

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat
No hi ha alumnes amb l’assignatura de Valors Ètics
pendent

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

