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FULL INFORMATIU  CURS 2022/23 
Avaluació  
MATÈRIA:CULTURA I VALORS ÈTICS                            CURS: 4t ESO                  
        
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
● Explicar la naturalesa de l’home i saber distingir entre la seva dimensió natural i 
la cultural. 
● Saber explicar en què consisteix la intel·ligència i quines són les seves funcions 
i els seus objectius. 
● Comprendre què significa que l’home és un ésser social i el paper del 
llenguatge. 
● Conèixer què és i per a què serveix la voluntat i el paper que tenen els bons i 
els mals sentiments a l’hora de dirigir la nostra conducta. 
● Reconèixer el valor de la vida humana i la importància del concepte de persona 
per a l’ètica i els drets humans. 
● Aprendre a donar bones raons basades en arguments racionals i no 
emocionals. 
● Identificar les normes bàsiques del debat i la diferència entre un argument i una 
opinió. 
● Treballar de manera eficaç i cooperativa amb els companys. 
● Explicar la relació entre triar, preferir i les eleccions morals. 
● Definir els valors morals, les característiques i saber explicar les demandes que 
ens exigeixen. 
● Definir el terme «llibertat» i distingir entre les seves dues tipologies; i saber 
explicar per què la llibertat no és absoluta, té límits i saber en què consisteixen. 
● Explicar què és un projecte de vida i quin és el seu sentit, així com la seva 
relació amb un projecte moral. 
● Explicar i definir els conceptes d’autonomia i heteronomia. 
● Saber diferenciar els conceptes de caràcter moral o ethos, temperament i 
personalitat. 
● Definir l’ètica, les forces que la impulsen i les seves contribucions per assolir 
una societat millor. 
● Explicar les diferències i les relacions entre els drets i els deures de l’individu i 
els de l’Estat. 
● Exposar els principals problemes morals i les solucions ofertes per l’ètica. 
● Saber que una bona solució és el resultat d’una intel·ligència compartida. 
● Reconèixer els trets que defineixen la religió, els principals models i els valors 
que defensen. 
● Comprendre les reivindicacions de les víctimes i dels moviments socials. 
● Interioritzar els principis rectors de la justícia i la democràcia. 
● Definir una teoria ètica i reconèixer les diferències entre les ètiques materials i 
les formals. 
● Comprendre en què consisteix el bé per a cadascuna de les teories morals i els 
seus principals representants. 
● Explicar els principis generals que guien la construcció d’un projecte ètic comú 
per a tota la humanitat. 
● Conèixer en què consisteixen els drets humans i les seves aportacions a la 
justícia. 
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● Identificar les normes bàsiques del debat i la diferència entre l’argument i 
l’opinió. 
● Explicar la doble condició dels drets humans: moral i jurídica. 
● Definir en què consisteix el concepte de dignitat i les seves implicacions 
morals. 
● Conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans i les garanties a escala 
nacional i internacional dels drets fonamentals. 
● Reconèixer els drets humans com a bones solucions, mentre que la seva 
absència implica l’horror. 
● Aprendre i interioritzar els deures de tot ciutadà en un Estat de dret i de justícia 
social. 
● Definir els valors de justícia i solidaritat. 
● Interioritzar les normes bàsiques del debat i treballar d’una manera eficaç i 
cooperativa amb els companys. 
● Definir l’Estat, la seva forma i el seu règim polític, així com la relació que manté 
amb la sobirania i la divisió de poders. 
● Identificar la democràcia com un ideal ètic de vida que es basa en la dignitat i el 
respecte dels drets humans, ja que defensa els valors d’igualtat, justícia, llibertat i 
pluralisme polític. 
● Explicar en què consisteix el poder polític i la seva justificació, i estudiar les 
diferències entre el poder legal i el poder legítim. 
● Conèixer quins són els problemes de la democràcia. 
● Exposar els valors i els principis de la Constitució espanyola. 
● Identificar les línies fonamentals del realisme i l’idealisme polític i els seus 
principals representants, i comprendre la complexitat de l’acció política i la posició de 
l’ètica pel que fa a la política. 
● Definir què és el dret, els diferents tipus de normes i l’especificitat de les 
normes jurídiques. 
● Entendre les relacions entre el dret natural i els drets humans. 
● Explicar en què consisteix la finalitat pròpia del dret i els components bàsics de 
la justícia. 
● Conèixer les principals seguretats jurídiques que ofereix l’Estat de dret i com es 
recullen a la Constitució espanyola. 
● Reconèixer els conceptes de legalitat i legitimitat, així com la necessària 
vinculació entre aquests. 
● Explicar de forma comprensiva els conceptes bàsics de l’economia. 
● Conèixer en què consisteix l’economia de mercat i el paper de l’Estat. 
● Entendre el paper que té l’ètica en la regulació de l’economia i la necessitat 
d’una redistribució de la riquesa. 
● Comprendre els principals problemes econòmics que assolen els països 
pobres i les solucions que es proposen des de l’ètica. 
● Conèixer les diferents concepcions del dret a la propietat i la necessitat d’una 
funció social d’aquesta. 
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 Interioritzar les normes bàsiques del debat i treballar d’una manera eficaç i cooperativa 
amb els companys. 
 Explicar en què consisteixen els prejudicis i la discriminació femenina. 
 Definir en què consisteix el concepte de dignitat, les seves implicacions morals i 
conèixer les principals reivindicacions dels moviments feministes. 
 Conèixer quins són els principals problemes que afecten la dona i el seu entorn, com 
la pobresa, la desnutrició, la falta de control sobre la pròpia sexualitat, i les 
conseqüències morals que comporten. 
 Reconèixer el paper d’algunes dones que van lluitar a Espanya per la igualtat, 
l’educació i el dret de vot. 
 Reconèixer les solucions a la discriminació femenina des de diferents àmbits. 
 Definir els valors de justícia i igualtat. 
 Interioritzar les normes bàsiques del debat i treballar d’una manera eficaç i cooperativa 
amb els companys. 

 EINES D’AVALUACIÓ 
L’alumne serà avaluat per competències tal com preveu la legislació vigent - 
LOMCE- i es farà per mitjà de: 
                          
                         Exercicis orals i escrits realitzats a classe. 
                         Exposicions orals individuals. 
                         Treballs  monogràfics individuals i/o grup. 
                         Dossier del les tasques fetes durant l’avaluació. 
                         Exàmens que es realitzin durant el curs. 
                         Assistència i  puntualitat. 
                         Motivació i interès envers la matèria. 
                         Actitud de l’alumnat. 
 
 
● Els exàmens suposaran el 50% de la nota. El 50% restant s’obtindrà 
dels paràmetres esmentats. 
● Superaran el curs aquells alumnes que, en finalitzar-lo, hagin assolit  les 
competències de la matèria. 
 
 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
1. Es faran recuperacions de les avaluacions no assolides al llarg del curs. 
 
2. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant l’any en 
curs. La prova consistirà en un examen que suposarà el 100% de la nota. 
 

NORMATIVA 
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945  
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 


