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PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA: VALORS ÈTICS 2020-2021 

CURS: 1r ESO Professores que l'imparteixen: 
Susana García Francisca Maria 
Homar Borras i Catalina Verd 
 

 
 
1) Competències clau 
  
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències 
  
-Comunicació lingüística: Es promourà la utilització tant del llenguatge verbal          

oral com de l’escrit i la valoració crítica dels missatges explícits i implícits             
que apareixen en diverses fonts. 

 
-Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: La           

matèria contribueix a la percepció i el coneixement de l’espai físic i natural             
en què es desenvolupen l’activitat i la convivència humanes, tant en grans            
àmbits com a l’entorn immediat, així com la interacció que es produeix            
entre tots dos. 

  
-Aprendre a aprendre: Aquesta matèria està enfocada a l’estímul de les virtuts i             

habilitats socials, la feina en equip, la informació i la opinió. 
  
-Competències socials i cíviques: Propiciarem l’adquisició d’habilitats i virtuts         

cíviques per viure en societat i per exercir la ciutadania democràtica.           
També contribueix a millorar les relacions interpersonals pel fet de formar           
l’alumne perquè prengui consciència dels propis pensaments, valors,        
sentiments i accions. 

  
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es desenvoluparan iniciatives de         

planificació, presa de decisions, participació i assumpció de        
responsabilitats. 

  
-Consciència i expressions culturals: Es treballarà el coneixement de les          

manifestacions de diferents grups socials i culturals propers a l'entorn dels           
alumnes de l’IES Inca. 

  
  
Competències clau Sí/No 

1. Competència en comunicació lingüística SI 
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2. Competència matemàtica i en ciència i       
tecnologia 

La primera no, la segona en part. 

3. Competència digital SI 

4. Competència per a aprendre a aprendre SI 

5. Competències socials i cíviques SI 

6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor SI 

7. Consciència i expressions culturals SI 
 
  
  
  
Finalitat de l’assignatura 
  
El valor de la reflexió ètica que ofereix aquesta matèria es centra en dotar els 

alumnes dels instruments de racionalitat i objectivitat necessaris perquè els 
seus judicis valoratius tenguin rigor, coherència i fonamentació racional, de 
manera que les tries que facin siguin dignes de guiar la seva conducta, la 
seva vida personal i les seves relacions socials. 

  
Parts de l'assignatura d'acord al Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual 

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 
Balears 

  
PRIMERA PART. La primera s’inicia amb l’estudi de la dignitat de la persona 

com a fonament dels valors ètics i de la capacitat que té aquesta de triar 
les seves accions, modelar la seva pròpia personalitat i assumir la 
responsabilitat de ser lliure. Seguidament, es plantegen les relacions 
interpersonals amb la finalitat d’entendre-les a partir del respecte i la 
igualtat. Es continua amb una reflexió ètica sobre els valors i la relació que 
mantenen amb l’autorealització humana i el desenvolupament moral 
d’aquests. 

  
SEGONA PART. Es treballarà l'aplicació dels valors ètics a alguns àmbits de 

l’acció humana i es proposa analitzar la relació entre la justícia i la política 
en el món actual, així com el paper de la democràcia i la vinculació que 
manté amb l’estat de dret i la divisió de poders. A continuació, es reflexiona 
sobre els valors ètics que contenen les Constitucions i les relacions que 
aquestes estableixen entre l’Estat i el ciutadà i amb el fet històric de la 
integració d’aquestes a la Unió Europea. Tot seguit, s’entra dins el terreny 
del dret i s’exposa la relació d’aquest amb l’ètica i el paper de la Declaració 
universal dels drets humans com a criteri internacional per justificar 
èticament el dret com a instrument que regula i garanteix el compliment 
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d’aquests drets. Finalment, es valora la necessitat de reflexionar sobre la 
funció de l’ètica en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. 

  
Metodologia d'ensenyament-aprenentatge 
  
Els mètodes didàctics que es faran servir estaran encaminats a aconseguir un 

aprenentatge significatiu. 
  

1. Agafar com a punt de partida els coneixements previs dels alumnes i 
de les seves pròpies experiències. 

  
2. Treballar la recerca, la selecció, l’anàlisi i l’avaluació de la informació, 
la feina en equip, etc. Es poden abordar els diversos temes partint d’un 
qüestionari inicial que permeti que els alumnes, després d’haver recollit i 
estructurat la informació, puguin arribar a conclusions que responguin a 
aquestes qüestions inicials. 

  
3. Els recursos de l'autoavaluació i la coavaluació. En el treball en grups 
petits, els alumnes es conscienciaran molt més dels seus propis errors i 
avançaran molt millor en el seu procés d’aprenentatge. 
  
4. Emprar una metodologia activa en què es fomenti la participació de 
l’alumne a través de l’experimentació. Aquesta estratègia promou el 
desenvolupament d’habilitats com el pensament crític, la creativitat i la 
comunicació efectiva en cadascuna de les fases del procés. 

  
5. Utilització de recursos informàtics i audiovisuals ja que permet acostar 
aquests temes als alumnes i fer-los més comprensibles, amb la qual 
cosa s’afavoreix l’aprenentatge. 

  
6. Tria de tasques de resolució de problemes i situacions properes a ells. 
 
7. Dinàmiques d'aprenentatge cooperatiu perquè els alumnes millorin les 
seves destreses i perquè aquesta pràctica serveixi per motivar i refermar 
la part teòrica. 

  
8. Atenció a la diversitat i seguiment individualitzat per fer les 
adaptacions significatives o no significatives segons les característiques i 
les necessitats de cadascú. 

  
Recursos didàctics 
  
 — Material audiovisual: pissarres digitals, pel·lícules, reportatges, 

documentals, etc. 
— Material TIC: ordinadors personals o ordinadors d’aula amb programes 
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informàtics interactius i llibres de text digitals. 
— Material bibliogràfic: llibres de text, llibres de consulta, premsa escrita, etc. 
  
Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupament 
  
Segons les activitats que duguem a terme, necessitarem diferents tipus 

d’agrupaments: individuals, en parelles, en grup gran o petit, debats, etc., 
per la qual cosa la distribució de l’espai ha de ser flexible i ha de permetre 
diferents tipus d’intercanvis. 

  
Tractament disciplinari i coordinació amb la matèria de Projectes 
  
Aquesta assignatura permet fer feina interdisciplinàriament, ja que, en el temari, 

es recull una gran varietat de temes relacionats amb altres branques del 
saber, com la filosofia, la psicologia, l’antropologia i la sociologia. 

S’intentarà fer una feina de comunicació i coordinació amb la matèria 
interdisciplinar de Projectes. 

  
 
  
 

2) Objectius específics 
  
1. Conèixer la dimensió individual i social de la condició humana i acceptar la              

pròpia identitat respectant les diferències amb els altres. 
2. Desenvolupar l’autoestima, l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions          

amb les altres persones, així com una actitud contrària a la violència, als             
estereotips i als prejudicis. 

3. Apreciar els valors i les normes de la convivència per aprendre a actuar amb               
rigor tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici actiu de la            
ciutadania, i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una            
societat democràtica. 

4. Fomentar habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb          
autonomia i participar activament en les relacions de grup, mostrant          
sempre actituds constructives i altruistes. 

5. Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la                 
convivència, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de             
persones i poblacions diferents de la pròpia. 

6. Assumir els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats          
democràtiques i valorar el paper de l’Administració pública per garantir els           
serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-los i           
complir les seves obligacions cíviques. 

7. Reconèixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la           
pluralitat de les societats actuals com a enriquidora de la convivència. 

8. Identificar i rebutjar situacions d’injustícia i de discriminació, mostrar          
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sensibilitat per les necessitats de les persones i els grups més desafavorits            
i desenvolupar comportaments solidaris i contraris a la violència. 

9. Prendre consciència de la situació del medi ambient i desenvolupar actituds            
de responsabilitat en la protecció de l’entorn immediat. 

10. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències           
entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la              
no-discriminació de persones amb discapacitat. 

11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i             
en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència,              
als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes. 

12. Reconèixer els principals conflictes socials i morals del món actual,           
analitzar-ne les causes i els efectes i jutjar-los des de les teories ètiques. 

  
 
  

3) Continguts 
  
Els continguts que treballarem al llarg del curs els podem classificar en dos             
grups: els que parlen de la persona (llibertat, sentiments, valors) i els que             
parlen dels altres: (societat, ètica, justícia, democràcia). Els continguts         
s’organitzaran en els blocs següents: 
  
PRIMERA AVALUACIÓ 

·    El repte de ser persona: dignitat, llibertat, afectivitat 
·    Societat i ètica. La dimensió social de la persona. Relacions 
interpersonals 

  
SEGONA AVALUACIÓ 

·    La Democràcia i la participació ciutadana 
·    La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions 
interpersonals: Els drets humans. La Declaració universal dels drets 
humans 
·   Origen històric i importància dels drets de la dona i els drets dels 
infants 
  

TERCERA AVALUACIÓ 
· Els reptes ètics de la ciència i tecnologia. La defensa dels drets 

humans en el món actual. La relació entre la investigació científica 
i els avenços tecnològics amb els drets humans. 
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4) Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
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1. Construir un concepte de persona sent conscients que és indefinible i 
valorar la dignitat de les persones pel fet de ser lliures. 
1.1. Assenyala les dificultats per definir el concepte de persona, n’analitza el 
significat etimològic i valora algunes definicions aportades per filòsofs. 
1.2. Descriu les característiques principals de la persona: substància 
independent, racional i lliure. 
1.3. Explica i valora la dignitat de la persona, que, com a ens autònom, es 
converteix en un “ésser moral”. 
2. Comprendre la crisi de la identitat personal que sorgeix a l’adolescència i 
les causes que la provoquen i descriure les característiques dels grups que 
formen els adolescents i la influència que exerceixen sobre els membres, 
amb la finalitat de prendre consciència de la necessitat de desenvolupar la 
pròpia autonomia personal i controlar la conducta per seguir creixent 
moralment i passar a la vida adulta. 
2.1. Està informat, de fonts diverses, sobre les característiques dels grups 
d’adolescents i la influència que exerceixen sobre els membres a l’hora de 
determinar la seva conducta, i fa un resum de la informació obtinguda. 
2.2. Elabora conclusions sobre la importància que té per a l’adolescent 
desenvolupar l’autonomia personal i tenir el control de la pròpia conducta de 
conformitat amb els valors ètics lliurement triats. 
3. Descriure en què consisteix la personalitat i valorar la importància 
d’enriquir-la amb valors i virtuts ètiques mitjançant l’esforç i la voluntat 
personal. 
3.1. Identifica en què consisteix la personalitat i els factors genètics, socials, 
culturals i mediambientals que intervenen a l’hora de construir-la i aprecia la 
capacitat d’autodeterminació en l’ésser humà. 
4. Valorar la importància del desenvolupament de la intel·ligència emocional, 
la influència que exerceix en la construcció de la personalitat i el caràcter 
moral que té, i ser capaç d’utilitzar la introspecció per reconèixer emocions i 
sentiments propis, amb la finalitat de millorar les habilitats emocionals. 
4. 1. Utilitza la introspecció com a mitjà per reconèixer els propis sentiments, 
emocions i estats d’ànim, amb la finalitat de tenir-ne més autocontrol i ser 
capaç d’automotivar-se, de convertir-se en l’amo de la seva pròpia conducta. 
5. Comprendre i apreciar la capacitat de l’ésser humà d’influir de manera 
conscient i voluntària en la construcció de la seva pròpia identitat, 
conformement a un valors ètics, i així millorar l’autoestima. 
5.1. Reconeix i valora la capacitat que té de modelar la seva pròpia identitat i 
fer de si mateix una persona justa, sincera, tolerant, amable, generosa, 
respectuosa, solidària, honesta, lliure, etc.; en una paraula: una persona 
digna de ser apreciada per ella mateixa. 
5.2. Dissenya un projecte de vida personal conforme al model de persona 
que vol ser i els valors ètics que vol adquirir i fa que la seva pròpia vida 
tengui un sentit. 

MD020226 r1  -  Pàg. 7/18 

https://iesinca.cat/?page_id=12


 Joan Miró, 22 07300 Inca 
  Tel. 971 881710-11 
  Codi de centre: 07015835 
  https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
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1. 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. 
1.1. Explica per què l’ésser humà és social per naturalesa i valora les 
conseqüències que té aquest fet en la seva vida personal i moral. 
1.2. Reflexiona, en petits grups, sobre la influència mútua que s’estableix 
entre l’individu i la societat. 
2. 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. 
2.2. Exemplifica, en col·laboració amb el grup, la influència que tenen en la 
configuració de la personalitat humana els valors morals inculcats pels 
agents socials, entre els quals la família, l’escola, els amics i els mitjans de 
comunicació de massa, i elabora un esquema i unes conclusions utilitzant 
suports informàtics. 
  
3. 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. 
3.1. Defineix els àmbits de la vida privada i de la pública, així com el límit de 
la llibertat humana en tots dos casos. 
3.2. Distingeix els àmbits d’acció que corresponen a l’ètica dels que 
corresponen al dret i exposa les seves conclusions mitjançant una 
presentació elaborada amb mitjans informàtics. 
4.1. Comprèn la importància que, per a Goleman, tenen les capacitats de 
reconèixer les emocions alienes i de controlar les relacions interpersonals i 
elabora un resum esquemàtic d’aquest tema. 
5. 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. 
5.1. Explica en què consisteix la conducta assertiva, la compara amb el 
comportament agressiu o inhibit i adopta com a principi moral fonamental, 
en les relacions interpersonals, el respecte a la dignitat de les persones. 
5.2. Mostra, en les relacions interpersonals, una actitud de respecte cap als 
drets que qualsevol ésser humà té de sentir, pensar i actuar de forma 
diferent, d’equivocar-se, de gaudir del temps de descans, de tenir una vida 
privada, de prendre les pròpies decisions, etc., i, específicament, de ser 
valorat de forma especial pel simple fet de ser persona, sense discriminar ni 
menysprear ningú. 
5.3. Empra, en diàlegs curts reals o inventats, habilitats socials com 
l’empatia, l’escolta activa i la interrogació assertiva, entre altres, amb la 
finalitat d’aprendre a utilitzar-les de forma natural en la relació amb els 
altres. 
5.4. Exercita, mitjançant diàlegs orals, algunes tècniques de comunicació 

MD020226 r1  -  Pàg. 9/18 

https://iesinca.cat/?page_id=12


 Joan Miró, 22 07300 Inca 
  Tel. 971 881710-11 
  Codi de centre: 07015835 
  https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
 

interpersonal, com la forma adequada de dir no, el disc ratllat, el banc de 
boira, etc., amb l’objecte de dominar-les i poder-les utilitzar en el moment 
adequat. 
6. Justificar la importància que tenen els valors i les virtuts ètiques per 
aconseguir unes relacions interpersonals justes, respectuoses i 
satisfactòries. 
6.2. Elabora una llista amb alguns valors ètics que han d’estar presents en 
les relacions entre l’individu i la societat, com la responsabilitat, el 
compromís, la tolerància, el pacifisme, la lleialtat, la solidaritat, la prudència, 
el respecte mutu i la justícia, entre altres. 
6.3. Destaca el deure moral i cívic que té tothom d’ajudar qualsevol persona 
la vida, la llibertat i la seguretat de la qual estiguin en perill de forma 
imminent i de col·laborar, segons les pròpies possibilitats, a prestar els 
primers auxilis en casos d’emergència. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

  
1. Reconèixer que la llibertat constitueix l’arrel de l’estructura moral de la 
persona i valorar el paper de la intel·ligència i la voluntat com a factors que 
incrementen la capacitat d’autodeterminació. 
1.1. Descriu la relació existent entre la llibertat i els conceptes de persona i 
estructura moral. 
1. 2. Analitza i valora la influència que tenen en la llibertat personal la 
intel·ligència, que ens permet conèixer les possibles opcions que podem 
triar, i la voluntat, que ens dóna la fortalesa suficient per fer el que hem 
decidit fer. 
  
2. Destaca la importància dels valors ètics, les especificacions d’aquests i la 
influència que exerceixen en la vida personal i social de l’ésser humà, així 
com la necessitat que siguin reconeguts i respectats per tothom. 
2.1. Descriu les característiques distintives dels valors ètics utilitzant 
exemples concrets i valora la relació essencial que mantenen amb la dignitat 
humana i la conformació d’una personalitat justa i satisfactòria. 
2.2. Empra el seu esperit emprenedor per dissenyar, en grup, una 
campanya destinada a difondre la importància de respectar els valors ètics 
tant en la vida personal com en la vida social. 
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Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
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1. Justificar racionalment la necessitat dels valors i principis ètics continguts 
en la Declaració universal dels drets humans com a fonament universal de 
les democràcies durant els segles XX i XXI, i destacar-ne les 
característiques i la relació amb els conceptes d’estat de dret i de divisió de 
poders. 
1. 1. 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. 
3.2. Defineix el concepte d’estat de dret i el relaciona amb la defensa dels 
valors ètics i cívics en la societat democràtica. 
3.3. Descriu el significat dels conceptes de democràcia, ciutadà, sobirania, 
autonomia personal, igualtat, justícia, representativitat, etc., i la relació 
existent entre aquests conceptes. 
4. Reconèixer la necessitat de la participació activa dels ciutadans en la vida 
política de l’Estat amb la finalitat d’evitar els riscs d’una democràcia que violi 
els drets humans. 
4.1. Assumeix i explica el deure moral i civil que tenen els ciutadans de 
participar activament en l’exercici de la democràcia amb la finalitat que es 
respectin els valors ètics i cívics en el si de l’Estat. 
4.2. Defineix la magnitud d’alguns dels riscs que existeixen als governs 
democràtics quan no es respecten els valors ètics de la Declaració universal 
dels drets humans, com la degeneració en demagògia, la dictadura de les 
majories i l’escassa participació ciutadana, entre altres, i exposa possibles 
mesures per evitar-los. 
5. Conèixer els elements essencials de la Unió Europea i analitzar els 
beneficis rebuts i les responsabilitats adquirides pels estats membres i els 
ciutadans, amb la finalitat de reconèixer-ne la utilitat i allò que ha aconseguit. 
5.1. Descriu la integració econòmica i política de la Unió Europea, el 
desenvolupament històric que ha experimentat des del 1951 i els objectius i 
els valors ètics en els quals es fonamenta, d’acord amb la Declaració 
universal dels drets humans. 
5.2. Identifica i valora la importància del que ha assolit la Unió Europea i els 
beneficis que ha suposat per a la vida dels ciutadans, com ara l’anul·lació de 
fronteres i restriccions duaneres, la lliure circulació de persones i capitals, 
etc., així com les obligacions adquirides als diferents àmbits: econòmic, 
polític, de la seguretat i la pau, etc. 
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1. Assenyalar la vinculació existent entre l’ètica, el dret i la justícia a través 
del coneixement de les semblances, les diferències i les relacions d’aquests 
conceptes i analitzar el significat dels termes de legalitat i legitimitat. 
1.1. Cerca i selecciona informació de pàgines web per identificar les 
diferències, les semblances i els vincles existents entre l’ètica i el dret i entre 
la legalitat i la legitimitat, i elabora i presenta conclusions fonamentades. 
2. Explicar el problema de la justificació de les normes jurídiques mitjançant 
l’anàlisi de les teories del dret natural o jusnaturalisme, el convencionalisme i 
el positivisme jurídic i identificar l’aplicació d’aquestes teories al pensament 
jurídic d’alguns filòsofs, amb la finalitat d’anar conformant una opinió 
argumentada sobre la fonamentació ètica de les lleis. 
2.1. Elabora, en grup, una presentació en suport digital sobre l’objectiu i les 
característiques de la teoria jusnaturalista del dret i identifica, en el 
pensament de Locke, un exemple d’aquesta teoria, relacionat amb l’origen 
de les lleis jurídiques, la validesa que tenen i les funcions que atribueix a 
l’Estat. 
2.2. Destaca i valora, en el pensament sofista, la distinció entre phýsis i 
nomós, descriu l’aportació que fa al convencionalisme jurídic i elabora 
conclusions argumentades sobre aquest tema. 
2.3. Analitza informació sobre el positivisme jurídic de Kelsen, principalment 
pel que fa a la validesa de les normes i els criteris que utilitza, especialment 
el d’eficàcia, i a la relació que estableix entre l’ètica i el dret. 
2.4. Recorre al seu esperit emprenedor i a la iniciativa personal per elaborar, 
en grup, una presentació en suport informàtic en què compara les tres 
teories del dret i explica les seves conclusions. 
3. 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. 
3.1. Explica la funció de la Declaració universal dels drets humans com un 
codi ètic reconegut pels països integrants de l’ONU amb la finalitat de 
promoure la justícia, la igualtat i la pau a tot el món. 
5.2. Elabora una campanya, en col·laboració amb el grup, amb la finalitat de 
difondre, al seu entorn escolar, familiar i social, la Declaració universal dels 
drets humans com a fonament del dret i la democràcia. 
6. 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. 
6.1. Descriu els fets més influents en el desenvolupament històric dels drets 
humans, partint dels drets de la primera generació —els drets civils i 
polítics— i passant pels de la segona generació —econòmics, socials i 
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culturals— i els de la tercera —els drets dels pobles a la solidaritat, el 
desenvolupament i la pau. 
6.2. Dóna raons sobre l’origen històric del problema dels drets de la dona i 
reconeix els patrons econòmics i socioculturals que han fomentat la 
violència i la desigualtat entre sexes. 
6.3. Justifica la necessitat d’actuar en defensa dels drets dels infants i lluitar 
contra la violència i l’abús de què són víctimes els infants al segle XXI, com 
l’abús sexual, el treball infantil, la utilització d’infants com a soldats, etc. 
6.4. Elabora, en col·laboració amb el grup, una campanya contra la 
discriminació de la dona i la violència masclista adreçada al seu entorn 
familiar, escolar i social i avalua els resultats obtinguts. 
7. Avaluar, utilitzant el judici crític, la magnitud dels problemes als quals 
s’enfronta actualment l’aplicació de la Declaració universal dels drets 
humans i valorar la tasca que duen a terme institucions i ONG que defensen 
els drets humans auxiliant les persones que, per naturalesa, tenen aquests 
drets, però que no tenen l’oportunitat d’exercir-los. 
7.1. Investiga, mitjançant informació obtinguda de diferents fonts, els 
problemes i els reptes que té l’aplicació de la Declaració universal dels drets 
humans quant a l’exercici dels drets següents: 
— Els drets civils, amb problemes relatius a la intolerància, l’exclusió social, 
la discriminació de la dona, la violència masclista i l’existència d’actituds com 
l’homofòbia, el racisme, la xenofòbia, l’assetjament laboral i escolar, etc. 
— Els drets polítics: guerres, terrorisme, dictadures, genocidi, refugiats 
polítics, etc. 
7.2. Indaga, mitjançant un treball col·laboratiu, la tasca que duen a terme 
institucions i voluntaris a tot el món perquè es compleixin els drets humans, 
com ara Amnistia Internacional i ONG com Mans Unides, Metges sense 
Fronteres i Càritas, entre altres, i elabora i exposa les seves conclusions. 
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1. 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. 
1.1. Utilitza informació de diferents fonts per analitzar la dimensió moral de 
la ciència i la tecnologia i avaluar l’impacte positiu o negatiu que poden tenir 
en tots els àmbits de la vida humana, com el social, l’econòmic, el polític, 
l’ètic i l’ecològic, entre altres. 
1.2. Aporta arguments que fonamenten la necessitat de posar límits ètics i 
jurídics a la recerca i a la pràctica científica i tecnològica, amb la dignitat 
humana i els valors ètics reconeguts en la Declaració universal dels drets 
humans com a criteri normatiu. 
1.3. Recorre a la iniciativa personal per exposar les seves conclusions sobre 
el tema tractat ordenades racionalment i de forma argumentada, utilitzant 
mitjans informàtics i audiovisuals. 
2. Entendre i valorar el problema de la tecnodependència i l’alienació 
humana a la qual aquesta condueix. 
2.1. 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. 
3. Utilitzar els valors ètics continguts en la Declaració universal dels drets 
humans en el camp científic i tecnològic amb la finalitat d’evitar que els 
avenços s’apliquin de forma inadequada i solucionar els dilemes morals que 
de vegades es presenten, especialment en el terreny de la medicina i la 
biotecnologia. 
3.1. Analitza informació seleccionada de diverses fonts amb la finalitat de 
saber en què consisteixen alguns dels avenços en medicina i biotecnologia 
que plantegen dilemes morals, com la utilització de cèl·lules mare, la 
clonació i l’eugenèsia, entre altres, i assenyala alguns perills que aquests 
comporten si es prescindeix del respecte a la dignitat humana i als seus 
valors fonamentals. 
3.2. Presenta una actitud de tolerància i respecte davant les diferents 
opinions que s’expressen en la confrontació d’idees amb la finalitat de 
solucionar els dilemes ètics, sense oblidar la necessitat d’utilitzar el rigor en 
la fonamentació racional i ètica de totes les alternatives de solució 
plantejades. 
4. 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. 
4.1. Obté i selecciona informació, mitjançant un treball col·laboratiu, d’alguns 
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casos en què la recerca científica i tecnològica no ha estat guiada pels 
valors ètics de la Declaració universal dels drets humans ni hi és compatible, 
la qual cosa genera impactes negatius en l’àmbit humà i en el 
mediambiental, i n’assenyala les causes. 
4.2. Raona, en col·laboració amb el grup, sobre la idea de progrés en la 
ciència i la relació que manté amb els valors ètics i el respecte a la dignitat 
humana i al seu entorn, i n’extreu unes conclusions i les exposa. 
4.3. 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. 

  
  

5) Avaluació de l´assignatura 
  
QUÈ 
AVALUEM? 

COM AVALUEM? 

DINÀMICA DE 
FEINA I 
CONTRIBUCIÓ 
AL BON CLIMA 
DE L’AULA:  
20 % de la nota 

Es valorarà l’actitud de l’alumne durant les classes. Per 
poder obtenir bona qualificació caldrà tenir en compte: 
-Treball a classe i/o a casa, puntualitat en el lliurament 
d’activitats, dedicació, interès, responsabilitat i esforç. 
-Escolta activa dins classe. 
-Participació activa en els diàlegs i debats, respectant els 
torns de paraula. 
-Actitud cooperativa en les feines de grup o en parelles. 
-Mantenir una actitud de respecte envers els companys i les 
opinions distintes a la pròpia. Complir les normes bàsiques 
de l’aula. 

TREBALL 
INDIVIDUAL  I 
QUADERN: 80% 
  

-S’hauran de fer les activitats que encarregui el professor. 
Les activitats s’han de lliurar puntualment el dia indicat pel 
professor. 
-S'elaborarà un quadern de la matèria on hi haurà els 
apunts, les tasques i les activitats elaborades per l'alumne a 
classe i/o a casa. 
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JUNY: La nota de final de curs correspon a la mitjana de les tres avaluacions. 

Per aprovar, la mitjana ha de ser igual o superior a 5. La recuperació de les 
avaluacions suspeses es farà mitjançant un examen a final de curs. 
S'hauran de presentar a l'examen aquells alumnes que tinguin una mitjana 
de les tres avaluacions inferior a 5. 

SETEMBRE: S'haurà de recuperar tota l'assignatura mitjançant un dossier 
d’estiu. 

ES VALORARÀ ESPECIALMENT: 

-L’ordre, claredat, presentació, esforç i dedicació en les tasques realitzades. 
-La comprensió dels conceptes i temes que es presenten i la capacitat de 

relacionar-los amb problemes concrets. 
-L’originalitat i creativitat, així com la capacitat de tenir un punt de vista crític i 

autònom  dels temes tractats. 
-La capacitat d’anàlisi i comentari crític de textos, imatges, articles, vídeos, etc. 
-La correcció escrita i oral, i l'adequació tant gramatical com estilística.  
-L'ortografia deficient podrà restar fins a un 10% de la nota d'activitats i proves 

escrites (0,02 per falta). 
-L’actitud positiva cap a la matèria i els temes tractats, l’interès i l’esforç. 
-La puntualitat en l'assistència i el lliurament de tasques. 
  
 5.1) Eines d´avaluació  
 
 

 Eines d´avaluació Marcar amb una X 

Rúbriques X 

Carpeta d´aprenentatge  

Mapes mentals X 

Rutines de pensament X 

Diari de camp  

Portafoli  

Coavaluació X 

Qüestionaris  

Altres (especificar)  
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6)  Enfocaments metodològics  
 
 
 

Metodologies actives Utilitzo les marcades amb una x 
 

Treball cooperatiu: 
- Estructures  
- Dinàmiques  
- Quadern d’equip 

X 

Treball per projectes  

Gamificació (especifica quina) Jocs de taula, Cerebriti 

Tasques enriquides  

Rutines de pensament Metacognició, Visual thinking 

Aprenentatge basat en problemes, 
reptes  

X 

Flipped Classroom  X 

Altres (especifica)   
 
 
7) Material 
  
Materials de treball: Aquesta matèria NO té un llibre de consulta de referència.             
Aquest es substitueix per un conjunt de materials –aportats en part pel            
professorat, en part fruit de la recerca de l'alumnat- que inclouran, en qualsevol             
cas, els següents tipus de recursos: - Lectures (llibres, informes, articles de            
premsa, fotocopies) - Presentacions - Pel·lícules i documentals - Pàgines web i            
altres. 
  
8)Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes interdisciplinars 
 
Donada la situació d'excepcionalitat per la pandèmia de la COVID-19, durant           
aquest grup quedaran posposades totes les activitats extreaescolares així com          
les sortides pedagògiques.  
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