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Informacions generals
En l'assignatura de valors ètics és molt important treballar la recerca, la selecció, l'anàlisi i
l'avaluació d'informació, tant individualment com en grup. És fonamental que els alumnes
cerquin respostes per si mateixos a les qüestions que es plantegen. S'abordaran els temes a
partir d'una proposta de reflexió i de recerca de definicions del diferents conceptes que
implicarà la recollida i l'organització de la informació. Sempre que es pugui es farà una
autoavaluació o una coavaluació. La professora resoldrà dubtes i completarà les definicions
dels conceptes.
En tot cas s'espera que els alumnes puguin arribar a fer judicis valoratius amb la coherència i
els fonaments racionals necessaris per guiar la conducta, tant en l'aspecte personal com en
les relacions socials, i que assoleixin un domini suficient tant del contingut de les unitats
didàctiques com de la terminologia específica de l'assignatura.
Per superar la matèria és fonamental una actitud participativa a classe, la puntualitat en la
realització de les tasques i que aquestes es presentin de manera adequada.

Continguts (UD)
PRIMERA AVALUACIÓ:
1. LA DIGNITAT DE LA PERSONA
2 .LA COMPRENSIÓ, EL RESPECTE I LA IGUALTAT EN LES RELACIONS INTERPERSONALS
SEGONA AVALUACIÓ
3. LA REFLEXIÓ ÈTICA
4. LA JUSTÍCIA I LA POLÍTICA
TERCERA AVALUACIÓ
5. ELS VALORS ÈTICS, EL DRET, LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS I
ALTRES TRACTATS INTERNACIONALS SOBRE DRETS hUMANS
6. ELS VALORS ÈTICS AMB RELACIÓ AMB LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
Criteris de qualificació (notes, percentatges, trebpalls obligatoris...)
L'avaluació de la matèria és continua, degut a la naturalesa competencial d'una part
important dels seus continguts. Així, la superació de les proves, treballs o avaluacions
posteriors implica l'aprovat dels anteriors. Es valorarà l'evolució positiva durant el curs. Per a
la qualificació de la matèria es tindrà en compte:
-Els treballs i exercicis escrits diaris dels alumnes, que es revisaran de forma continuada, la
participació adequada en els debats, les respostes i les exposicions orals i els comentaris de
documentals i pel·lícules
-L'actitud de l'alumne a classe: atenció per allò que s'explica, interès i aprofitament de les
activitats.
La qualificació trimestral es calcularà a partir de la qualificació obtinguda en els exercicis i
treballs escrits, en les exposicions i respostes orals (80%), projectes (10%) i actitud i
participació (10%).
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Criteris de recuperació (durant el curs i setembre)
En el cas de no superar la matèria el mes de juny, el setembre l'alumne haurà d'entregar el
treball d'estiu (50%) i realitzar una prova escrita (50%). La nota final de la recuperació de
setembre serà la suma d'aquests percentatges.

Altres
Materials que utilitzarem al llarg del curs:
- Arxivador d'anelles o carpeta de fundes per guardar fotocòpies, bolígrafs...
- Fotocòpies que aportarà el centre, plataforma virtual.

