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Denominació de la 
matèria 

ÈTICA 4T ESO 

Durada i distribució 
setmanal: 

1 hora setmanal. 
 

Presentació: 

La finalitat de la matèria d’ètica és que els nois i noies siguin capaços              
de desenvolupar-se com a persones, interactuar amb el/la professor/a i          
els companys de classe i així puguin afrontar els reptes de la societat             
plural i multicultural del segle XXI. Això significa educar els nois i les             
noies perquè desenvolupin aquelles competències socials i ciutadanes        
que facin possible que tant personalment com socialment siguin         
capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de             
la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la            
comprensió d’altri. 
Per aconseguir-ho, cal plantejar en la classe d’ètica el         
desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals,       
afectius i socials de la persona, entre els quals la competència social i             
ciutadana ocupa un lloc preferent. Per a això, l’alumne rebrà un seguit            
de materials didàctics i serà confrontat amb situacions extretes d’altres          
realitats socials, religioses, culturals, etc . Després l’alumne ha de ser           
capaç de comprendre la realitat social en què viu, afrontar la           
convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els             
valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb          
criteri propi i sentit crític. 
D’aquesta manera, l’alumnat contribuirà a la construcció de la pau i la             

democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable         
davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 
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Avaluació: 

Per a l’avaluació de l'alumnat, es tindrà en compte els següents criteris            
d’avaluació: 
.Assistència puntual a les classes, portant el material indicat pel          
professor/a, que inclourà fotocòpies o, si el professor ho indica,          
l’ordinador de l’alumne. 
.Participació activa durant les classes. 
-Actitud cívica de escolta respectuosa. 
.Realització de les proves orals i escrites que demani el professor/a. 
.Realització i entrega dels comentaris escrits i/o treball de competència          
digital. 
.Realització dins el termini acordat amb el professor dels deures (quan           
n’hi hagi). 
.Realització i entrega del dossier trimestral. 

 
Nota trimestral grups ordinaris = 30 % Competència social i          
ciutadana + 10 % Competència digital + 20% Competència         
d’autonomia i iniciativa personal + 40% Competència d’aprendre a         
aprendre  
 
 
Per a aprovar la matèria caldrà haver aprovat com a mínim dos dels             
tres trimestres, un dels quals haurà de ser el tercer. A partir del segon              
trimestre, el professor indicarà a aquells alumnes que es trobin en           
aquesta situació, un sistema de recuperació de trimestres anteriors         
suspesos.  
 
 
Recuperació de l’àrea:  
Si al tercer trimestre un alumne té suspesos tres trimestres, o bé un             
dels dos primers trimestres més el tercer, s’ha de presentar a l’examen            
de recuperació de juny de TOTS el trimestres. 
L’alumnat que no hagi superat l’assignatura en la convocatòria ordinària          
de juny tindrà la possibilitat de recuperar-la en la extraordinària. 
La recuperació constarà d’un examen escrit (100% de la nota). 
 
Els alumnes amb l’assignatura pendent d’altres cursos se’ls lliurarà un          
dossier abans de les vacances de Nadal i realitzaran un examen el mes             
de febrer. El dossier comptarà el 20% de la nota i serà d’obligat             
lliurament abans de fer l’examen. L’examen comptarà un 80%. 
 
 

Avaluació 

Justificants:  
La impossibilitat de poder realitzar classe d’ètica no eximeix l’alumne de           
mantenir-se al dia de la matèria donada a classe, ni de donar-se per             
assabentat de dates d’entrega de treballs, dossiers, dates d’exàmens,o         
realització de deures. 
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Si un alumne no assisteix a una prova escrita i no justifica degudament             
la seva absència, NO se li repetirà l’examen. Si l’alumne pot justificar            
l’absència , se li repetirà la prova en la data i hora que indiqui el               
professor. 

Dossier 

 
 
Indicacions per a l’elaboració del dossier: 
 
1.- Utilització d’un fitxer de processador de text llegible (es recomana           
Word o format pdf). S'han de deixar marges suficients a les quatre            
vores del full.  Les pàgines hauran d’estar numerades. 
2.- Cada dossier ha d’iniciar-se amb un full on consti el nom de             
l’assignatura, el títol de la unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup              
classe i la data. Ha de continuar amb un segon full amb l’índex del              
dossier.  
3.- El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit a             
l’aula. Haurà d’estar paginat. 
4.- Del dossier es valorarà la presentació: l'índex, l’organització, la          
pulcritud; i el contingut: l’ortografia, la correcció d'activitats, la         
completesa, l'expressió i el vocabulari. 
5.-Tots aquests aspectes seran avaluats almenys una vegada al         
trimestre. En qualsevol moment, sense previ avís, el professor pot          
demanar el dossier de l’assignatura a classe per avaluar-la. Heu de           
portar una carpeta amb tot el material del trimestre a classe. 
 
Indicacions per la presentació i entrega  del dossier: 
1.-En la primera pàgina (la portada, ha de constar el nom i cognoms de              
l’alumne, la matèria, el trimestre a què correspon aquell dossier i el grup             
al que pertany).  
2.-El dossier s’entregarà digitalment, a través de la plataforma Google          
Classroom que el professor haurà creat per al grup, en la data indicada             
pel professorat i sempre abans de que acabi el trimestre, fora d’aquesta            
data NO s’acceptaran dossiers i la nota d’aquest apartat serà un zero. 

Material de referència 
 

Material donat pel professorat. 
Moodle i/o Classroom de l’assignatura. 
Ordinador i pissarra digital de l’aula. 
(quan ho indiqui el professor) Ordinador de l’alumne. 

 
 
 


