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CURS: 1r cicle (1r, 2n, 3r) NIVELL: ESO

Professor/
Professora
Glòria López

Professor/ Professora

Grups

Professor/ Professora

2n ESO A

Glòria López

3r ESO A

Xavier Cerdà

Glòria López

2n ESO B

Glòria López

3r ESO B

Xavier Cerdà

Glòria López
Glòria López
Glòria López

2n ESO C
2n ESO D
2n ESO E

Glòria López
Glòria López
Glòria López

3r ESO C
3r ESO D

Cruz Monserrat
Xavier Cerdà

(del 12/09/19 fins al 20/12/19); 14 setmanes. Lliurament de notes: 20 de desembre.
Continguts

DIMENSIÓ SOCIAL DE LA PERSONA.
EL PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ
A la 1ª avaluació, analitzarem la dimensió social de
l’ésser humà i les relacions de poder que s’estableixen
entre els individus. Finalment, reflexionarem sobre el
problema de la relació entre l’àmbit privat i l’àmbit
públic i sobre els conflictes que poden sorgir entre tots
dos.

Criteris d’avaluació.

Conèixer els fonaments de la naturalesa social de l’ésser humà i la
relació dialèctica que s’estableix entre aquest i la societat, i valorar
la importància d’una vida social dirigida pels valors ètics.
Descriure i valorar la importància de la influència de l’entorn social
i cultural en el desenvolupament moral de la persona mitjançant
l’anàlisi del paper que exerceixen els agents socials.
Distingir, en la persona, els àmbits de la vida privada i de la vida
pública —la primera regulada per l’ètica i la segona, pel dret—,
amb la finalitat d’identificar els límits de la llibertat personal i de la
social.
Utilitzar la conducta assertiva i les habilitats socials amb la finalitat
d’incorporar a la pròpia personalitat alguns valors i virtuts ètiques
necessaris per desenvolupar una vida social més justa i enriquidora.
Justificar la importància que tenen els valors ètics per aconseguir
unes relacions interpersonals justes, respectuoses i satisfactòries.

2a avaluació (del 08/01/20 fins al 22/03/20); 11 setmanes. Lliurament de notes: 12 d’abril.
Continguts
DRETS HUMANS DE 1ª GENERACIÓ
A la 2ª avaluació, tractarem els drets que garanteixen unes
condicions de vida digna: dret a l’educació, dret a la salut,
dret a un habitatge…

Criteris d’avaluació

Analitzar el moment històric i polític que va impulsar l’elaboració
de la Declaració universal dels drets humans i la creació de l’ONU,
amb la finalitat d’entendre-les com una necessitat del seu temps, el
valor de les quals continua vigent com a fonament ètic universal de
la legitimitat del dret i dels estats.
Identificar, en el preàmbul de la Declaració universal dels drets
humans, el respecte a la dignitat de les persones i els seus atributs
essencials com el fonament del qual deriven tots els drets humans
Comprendre el desenvolupament històric dels drets humans com
una conquesta de la humanitat i valorar la importància dels
problemes que suposa actualment l’exercici dels drets de la dona i
de l’infant a gran part del món, conèixer les causes d’aquests
problemes i prendre’n consciència amb la finalitat de promoure’n la
solució.

3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: de l’23/04 /20 fins al 19/06 /19; 12 setmanes.

Continguts
DRET AL MEDI AMBIENT.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Criteris d’avaluació

A la 3ª avaluació, ens centrarem en l’anàlisi dels riscos
d’un desenvolupament no sostenible. Cal prendre
consciència de la importància de preservar el medi
ambient per a les generacions futures.

Reconèixer la importància que té la dimensió moral de la ciència i la
tecnologia, així com la necessitat d’establir límits ètics i jurídics amb
la finalitat d’orientar-ne l’activitat d’acord amb els valors defensats
per la Declaració universal dels drets humans.
Selecciona i contrasta informació, en col·laboració amb el grup, sobre
algunes de les amenaces que, per al medi ambient i la vida, suposa
l’aplicació indiscriminada de la ciència i la tecnologia, com
l’explotació descontrolada dels recursos naturals, la destrucció
d’hàbitats, la contaminació química i industrial, la pluja àcida, el
canvi climàtic, la desertificació, etc.
Reconèixer que, actualment, hi ha casos en què la recerca científica no
és neutral, sinó que està determinada per interessos polítics,
econòmics, etc., mitjançant l’anàlisi de la idea de progrés i de la
interpretació equivocada que se’n fa quan els objectius que es
pretenen aconseguir no respecten un codi ètic fonamentat en la
Declaració universal dels drets humans.

Instruments d’avaluació
●

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
Actitud envers l’assignatura

Criteri de qualificació
(% de la nota)
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.
Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i ordenada; atenció durant les
explicacions; presentació dels treballs el dia assenyalat....
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
ANTERIOR
ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar mensualment
assistència a classes de repàs els horabaixes
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
hora específica del professor encarregat
tutoria (dimecres de 13 a 14 o altres)
consulta i seguiment del cap de departament
proves d’examen

PENDENT DEL CURS

Precisau el % de contribució en la nota final i l’horari d’atenció a
l’alumnat
ALUMNES DE 1r ESO: no hi ha cap alumne de 1r d’ESO amb Valors
ètics pendent.
ALUMNES DE 2n i 3r ESO amb Valors Ètics pendent: el professor que els
imparteix Valors Ètics en el curs actual serà l’encarregat de la recuperació
de la matèria pendent i d’establir les condicions de la recuperació.

