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Dimensió personal 

1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. 

2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració́ Universal dels Drets Humans. 

3. Qüestionar-se i usar l’argumentació́ per superar prejudicis i consolidar el pensament propi. 

4. Identificar els aspectes ètics de cada situació́ i donar-hi respostes adients i preferentment 

innovadores. 

Dimensió interpersonal 

5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. 

6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució́de 

conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau. 

Dimensió sociocultural 

7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 

8. Descobrir els comportaments ètics en els grans relats literaris i en les obres artístiques. 

9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític) des de la 

perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 

10. Fer activitats de servei comunitari i de col·laboració́ que promoguin actituds de compromís i 

Democràtiques 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE MATERIA  

Matèria: Cultura i valors ètics 
Departament: Ciències Socials Nivell: 1r ESO 

Professor: Ruben Pellejà Villalba Curs: 2018-2019 
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Assoliment de les competències: 

 

Dimensió personal 

 

Competència 1.  Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. 

Competència 2.  Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració́ Universal dels Drets Humans. 

Competència 3.  Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i 
creences.. 

Competència 4.  Cercar solucions innovadores i generar possibles alternatives davant situacions ètiques i 
filosòfiques.. 

 

Dimensió interpersonal 

 

Competència 5.  Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució́ 
de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau. 

Competència 6. Qüestionar-se i fer servir l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament 
propi. 

 

Dimensió sociocultural 

 

Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 

Competència 8. Descobrir els comportaments ètics en els grans relats literaris i en les obres artístiques. 

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític) des de la 
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 

Competència 10.  Fer activitats de servei comunitari i de col·laboració́ que promoguin actituds de 
compromís i democràtiques. 

 

També es treballarà l’assoliment de les competèncie s de l’Àmbit personal i social així com  

l’ Àmbit digital 
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 L’avaluació és el seguiment i la verificació del procés d’aprenentatge de l’alumne. Serà el resultat de 
l’actitud, els procediments, les activitats. La qualificació de l'avaluació es durà a terme a partir d’una sèrie 
d’indicadors que permeten detectar i mesurar l’adquisició de les competències. 

Les diferents activitats, els treballs, les redaccions, els mapes conceptuals i totes les activitats escrites que 
es realitzen al llarg de curs s’hauran de recollir en un dossier. Aquest dossier, lliurat de forma correcta i 
dins del termini establert. És imprescindible lliurar el dossier per aprovar la matèria. Els treballs en grup, les 
presentacions i les exposicions també comptaran dins de la nota final. El lliurament, sense motiu justificat, 
del dossier fora de termini pot comportar una reducció en la qualificació. 

El comportament correcte, el respecte pels companys, la participació a l’aula, els hàbits de treball, l’actitud 
positiva vers la matèria i el material seran importants també per a  la qualificació. Aquesta es realitzarà a 
partir de l’observació de l’alumne a l’aula, la participació positiva en les classes i de l’actitud envers els 
companys i professor. 

La qualificació final serà la nota mitjana de les tres avaluacions, sempre, matisada per la nota de la tercera 
avaluació. 

 
Els termes qualitatius per valorar el grau d’assoliment són: 
AE: assoliment excel·lent (9 o 10) 
AN: assoliment notable (7 o 8) 
AS: assoliment satisfactori { suficient (SU) 5/ Bé (BI) 6} 
NA: no assoliment (1,2,3 o 4) 
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La recuperació s’intentarà fer avaluació per avaluació. Consistirà en el lliurament del dossier amb les 

activitats no lliurades a l’avaluació anterior. Si és necessari, també es podrà dur a terme mitjançant 

la realització de proves escrites. 
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 Pautes bàsiques de presentació de dossiers i trebal ls escrits 

• Només es poden fer amb llapis els esbossos, esborranys o aquelles activitats que indiqui 

específicament el professor o professora. Per a la resta d’exercicis, hauràs d’emprar el 

bolígraf blau o negre. 

• Si has de fer correccions utilitza amb cura líquid o cinta correctors, o bé passa una ratlla del 

mateix color per anul·lar el text erroni. 

Per tal que, a l’hora de fer el dossier, no tinguis dubtes ni et falti res, cal que recordis els següents 

consells: 

• Si, normalment, treballes en una llibreta amb fulls de diferents colors, utilitza un color per a 

cada matèria. Posa la data abans de començar les feines de cada dia i, així, ordenar el 

dossier serà més fàcil. 

• Si, normalment, treballes en fulls blancs (mida DIN A4) posa també la data cada dia i 

recorda que has de tenir una carpeta de separadors on poder arxivar tots els fulls. 

• Quan el professor et lliuri una fotocòpia per fer algun exercici que després també s’haurà de 

posar al dossier, també hi has de posar la data. 

• Deixa marges, no escriguis fins a la vora del full:3cm dalt i baix i 2cm a la dreta. 

Quan et posis a organitzar el dossier, cal que tinguis present que ha d'estar net i escrit amb lletra 

clara. Si veus algun full que no reuneixi aquestes condicions, sempre el pots repetir. 

Aquest dossier l'has de presentar grapat o enquadernat amb un fastener. És poc aconsellable 

presentar-lo sense grapar dins d’una funda de plàstic o amb els fulls agafats amb un clip (ni una 

opció ni l’altra no són segures perquè es poden perdre fulls). 

El dossier cal que tingui aquesta estructura: 

� Portada (millor a ordinador) 

� Matèria (llengua catalana i literatura, matemàtiques ...) 

� Si el dossier és d’un sol tema, pots posar el títol del tema a la portada 

� Nom, cognoms de l’alumne o alumna 

� Curs i grup 

� Nom de l’institut 

� Població i data. Si el dossier és de tots els treballs del trimestre, caldrà indicar de 

quin trimestre es tracta 

� Nom del professor o de la professora 

� Activitats de cada unitat. És aconsellable posar un índex; sobretot si el dossier conté 

activitats de diverses unitats. Els fulls de les activitats han d’estar numerats. No posis la 

numeració fins que no estiguis segur o segura que tens tots els fulls ben ordenats per dates. 

� Full en blanc al final del dossier 
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 El professor et retornarà el dossier avaluat i comentat. És aconsellable que, a casa, tinguis un lloc 

on arxivar els dossiers de les diferents matèries. Pensa que, més endavant, podries necessitar el 

dossier d’un tema anterior per consultar-hi quelcom. 

Presentació de textos 

Quan s´ha de presentar un text, cal tenir presents les normes següents: 

• Sempre hi ha d’haver un títol 

• En textos escrits a mà, es pot utilitzar una pauta 

• En el cas d’utilitzar processador de textos, s’haurà de justificar a dreta i esquerra 

(el marge superior i el lateral esquerre seran de 3 cm.; l’inferior i el lateral dret, de 2 cm.) 

• Es deixarà 1.5 espais entre els paràgrafs. No cal que hi hagi sagnat 

• El text s’ha de justificar a dreta i esquerra 

• Exceptuant casos especials, s’utilitzarà només un color de tinta 

• El text es lliurarà sense guixades 

• Pel que fa a la lletra, si és manuscrita, ha de ser intel·ligible, amb els accents i les 

majúscules ben marcats. Si el text es fa amb ordinador, es recomana la lletra Arial 12 cos: 

normal. 

Presentació de treballs monogràfics escrits 

Aquestes pautes pretenen resumir els elements que considerem bàsics per a la presentació d’un 

treball acadèmic. Per la seva banda, el professorat pot donar recomanacions específiques a l’hora 

de demanar un treball concret. 

Parts del treball escrit 

Tots els treballs que presentis han de tenir : 

� Portada 

A la portada d’un treball hi ha de constar: 

� Títol 

� Subtítol (si s’escau) 

� Nom i cognoms de l’autor o autora 

� Matèria 

� Curs i grup 

� Nom de l’institut 

� Població i data 

� Nom del professor 

Si s’hi vol posar algun dibuix o fotografia, ha d’estar relacionat amb el contingut del treball. 

� Índex 

S’ha de posar al començament del treball i ha d’incloure el contingut de les diferents parts del treball 

i la pàgina on comencen (les pàgines del treball, per tant, han d’estar numerades, preferiblement a la 
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part inferior) 

� Introducció 

S’hi ha d’explicar què es farà en el treball (tema, objectius, metodologia i estructura del treball) 

� Cos central 

Pot estar organitzat en capítols o apartats que vagin exposant el contingut. 

� Conclusions 

S’hi recorda què s’ha exposat a la introducció, es fa un resum del desenvolupament del treball i se’n 

valoren els resultats. Les conclusions donen sentit coherència al desenvolupament de tot el treball. 

� Bibliografia 

Al final del treball s’ha d’incloure una llista de les fonts consultades, per ordre alfabètic segons els 

cognoms dels autors i autores. 

� Apèndix: 

És opcional, i conté els materials que permetin comprovar o ampliar el cos del treball. 

 

MATERIAL DE L’ALUMNE: 

Fulls en blanc o quadriculats DIN A4 per a realitzar les activitats del dossier. 

Un estoig amb material escolar normal (bolígraf, llapis, goma, colors...). 

Si al llarg del curs, en alguna activitat, els alumnes necessiten qualsevol material especial, el 

professor ho comunicarà amb temps suficient. 

No cal corrector. 

 

LLIBRE DE TEXT: 

Cultura i valors ètics 1r d’ESO 

ATÒMIUM 

Ed. Text la Galera., 2015. 

 


