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INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DE LA MATÈRIA VALORS ÈTICS 1
1. DE QUÈ VA VALORS ÈTICS?
•

Valors ètics és una matèria concebuda per a FORMAR-VOS COM A PERSONES i com
a ciutadans, crítics, responsables i solidaris.

•

A través de les Unitats Didàctiques, descobrireu i treballareu els principals temes i
PROBLEMES ÈTICS I MORALS, reflexionareu sobre les normes de comportament,
sobre problemes socials actuals, sobre la nostra forma de ser...

•

En Valors ètics no volem que acumuleu molta informació o la repetiu, vosaltres
REFLEXIONEU I FORMEU OPINIONS RAONADES i fonamentades.

•

La informació és important si duu a la reflexió personal, per això vos demanarem
que DESENVOLUPEU SEMPRE AL MÀXIM LES VOSTRES REFLEXIONS.

•

Les qüestions ètiques són sempre QÜESTIONS COMPLEXES QUE ADMETEN
MOLTS MATISOS. Quanta més informació i reflexions hi poseu millor nota
obtindreu i millors ciutadans sereu.

•

Quan se us demane buscar informació a internet, llibres, enciclopèdies... sempre se us
demanarà que a partir d’ella elaboreu un treball, redacció, mural... PERSONAL i
ÚNIC. No val el “còpia i enganxa”.

•

RESPECTEU ELS TERMINIS DE LLIURAMENT DELS TREBALLS, ja que si no ho
feu veureu reduïda la vostra nota del treball.

•

PARTICIPAR A CLASSE us permetrà millorar la vostra nota.

•

El QUADERN DE TREBALL ÉS IMPORTANTÍSSIM (Mireu l’apartat corresponent).

•

L’èxit de l’assignatura està en que TREBALLEU DIA A DIA I PORTEU EL DEURE
FET cada dia a classe i hi participeu.

•

Amb un TREBALL CONSTAT OBTINDREU UN RESULTATS MOLT BONS. A canvi
no hi haurà exàmens.

2. EL DIA A DIA
•

Com acabem de dir, NO ES FARAN EXÀMENS.

•

Es treballaran les UNITATS DIDÀCTIQUES del llibre de text (Ed. Vicens Vives).

•

TOTS ELS DIES EL PROFESSOR MANARÀ FEINA sobre les Unitats Didàctiques per
al dia següent que necessàriament ha de fer l’alumne.
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Aquest escrit té caràcter sols informatiu, i es basa en la programació oficial que serà aprovada pel
Departament, a la qual remet í que és allò que té validesa oficial
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•

El TREBALL A CASA ÉS LA BASE del treball del que es fa a classe, ja que després es
corregirà i debatrà a classe.

•

Per eixir VOLUNTARI a les activitat l’alumne podrà obtenir fins 1’5 PUNTS DE
L’AVALUACIÓ

•

A més a més es manaran DIVERSOS TREBALLS als llarg de l’avaluació (resum,
comentaris de text, murals, recerca de notícies...)

•

Aquest treballs representaran fins 6’5 PUNTS DE L’AVALUACIÓ.

3. EL QUADERN DE TREBALL:
•

Estarà composat per FULLS SOLTS

•

Els fulls aniran dintre d’un SOBRE DE PLÀSTIC –no
funda-.

•

Els fulls poden ser com vulga l’alumne/a, però TOTS
IGUAL.

•

La PORTADA del Quadern serà el FULL DE
SEGUIMENT i a continuació es posaran els fulls.

•

L’alumne apuntarà i numerarà en aquest full TOTES
les tasques que se li encomanen per tal d’autocontrolar
si les fa o no.

•

Cada avaluació es portaran a classe SOLS les activitats
d’eixa avaluació i es renovarà el Full de Seguiment.

•

Les activitats han d’estar fetes en l’ORDRE en que s’encomanen.

•

No es precís copiar l’enunciat si són activitats de les Unitats Didàctiques, però sí
IDENTIFICAR-LES indicant-hi la pàgina del llibre i el número o lletra de l’activitat.

•

En el cas de les altres activitats DICTADES SÍ ES COPIARÀ L’ENUNCIAT
obligatòriament.

•

Sempre ha d’indicar-se LA DATA PER AL DIA QUE HAN D’ESTAR FETES

•

Si no s’indica el contrari, les activitats han de contestar-se amb BOLÍGRAF, mai amb
llapis.

•

El professor demanarà almenys UNA VEGADA DURANT L’AVALUACIÓ el
Quadern de treball per puntuar.

•

NO S’AVISARÀ AMB ANTELACIÓ QUE ES VA A DEMANAR.

•

Quan es demane el Quaderns de Treball per corregir no s’inclouran al sobre NI
FULLS EN BLANC NI FOTOCÒPIES.
4. QUÈ HE DE FER PER A TENIR BONA NOTA AL QUADERN?

•

El quadern serà valorat ENTRE 0 I 2 PUNTS i representa el 20% de la nota
d’avaluació.
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•

Lliurar el quadern el dia que es demana, dintre del sobre de plàstic i amb el full de
seguiment com a portada. Cal COMPLIR ELS CRITERIS DE L’APARTAT
ANTERIOR.

•

Als fulls ha de respectar-se els quatre MARGES.

•

El quadern ha d’estar fet amb BONA PRESENTACIÓ I/O LLETRA.

•

No ha de presentar, ni “TATXONS”, ni TAQUES, ni dibuixos ni res que no pertoque

•

NO s’aprovarà quaderns DESORDENATS i amb mala lletra o lletra il·legible.

•

Les activitats han d’estar DESENVOLUPADES i aprofundides i no simplement
contestades per “compromís”.

•

CADA ACTIVITAT HA DE SER CONSTESTADA EN UNA ÚNICA REDACCIÓ, tot
i que es formulen diverses preguntes.

•

Compte amb les faltes d’ORTOGRAFIA i amb la SINTAXIS.

•

Si en la 1a correcció no obté una nota superior a 1 punt (sobre 2), en la 2a correcció
tindrà una REDUCCIÓ DEL 50% de la nota númerica que obtinga.

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFACIÓ.
Treballs durant avaluació (65%)+ participació (15%) +Quadern (20%)=
NOTA – negatius - apercebiments
ELS TREBALLS. Es manaran entre 2 i 4 al llarg de l’avaluació. En total representaran
un 65% de la nota final.
El professor indicarà si els treballs s’hi realitzarà a casa o a classe. En aquest últim cas
no és necessari que s’avise prèviament que s’hi va a realitzar un treball per a avaluar.
Seran avaluats segons els següents CRITERIS:
-

L’alumnat deu lliurar el treball de casa en la data establerta. Si el lliura fora de
termini perdrà un punt per dia de retard; als cinc dies ja no serà admès i tindrà un
zero per nota.

-

Als treballs (comentaris, activitats, redaccions, vocabulari...) es valorarà la
presentació, l’ordre, coherència i sintaxi correcta; la adequació del vocabulari
utilitzat; la capacitat de síntesi i/o anàlisi; la claredat expositiva; les aportacions
personals i relacions amb altres temes i/o autors; la recerca de materials
complementaris i el seu ús adequat).

PARTICIPACIÓ: Cada vegada que l’alumne es presente voluntari a la correcció de
les activitats, i a la seua correcció s’hi veja que la pregunta està treballada i elaborada podrà
sumar 0’5 punts, amb un màxim de 3 intervencions puntuables per avaluació (1’5 punts).
Negatius: Quan no s’haja fet una activitat serà sancionat amb -1 punt.
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Apercebiments o sancions per conducta inapropiada (-1 punt) per.
-

Falta a la classe d’aquesta assignatura en un dia en que tinga examen d’altra, i es constate
que ha concorregut a tal examen, serà penalitzant amb la resta d’un punt de la nota final
d’avaluació per la seua actitud negativa i desconsiderada envers l’assignatura. Per aplicar
aquest mesura el professorat afectat constatarà prèviament que l’alumne o alumnes en
qüestió han assistit a l’examen, que no existeix cap justificant mèdic que explique la seua
absència i informarà d’aquestes circumstàncies al tutor/a i al Cap d’estudis.

-

-Qualsevol falta de respecte als companys i/o al professor; el no respectar el material i/o les
instal·lacions; la no assistència injustificada; i, en general qualsevol comportament que afecte
negativament al desenvolupament de l’activitat educativa.

EL QUADERN DE TREBALL.
Puntuable fins a 2 punts. En cas de no
obtenir 1 punt pot tornar-lo a lliurar per
ser novament avaluat però llavors serà
penalitzat amb la reducció del 50%. Del
quadern es valoraran els següents
aspectes:
A = Excel·lent. Enhorabona
B = Està bé però és millorable
C = Mal. Cal millorar
D = Molt Mal/No realitzat

D

C

B

A

Lliurament correcte?
Completa?
Aspectes formals?
Llibreta ordenada?
Ortografia i sintaxis?
Aprofundiment?

PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA: L’alumnat que durant una
avaluació haja faltat ha classe de manera injustificada un percentatge superior al recollit
al Reglament de Règim Interior perdrà el dret a l’avaluació contínua. En eixe cas
l’alumne/a deurà de realitzar una prova única de tota la matèria de l’avaluació que
representara el 100% de la nota. Aquesta prova serà realitzada en la darrera quinzena
del mes de maig. Si la pèrdua del dret a l’avaluació contínua es relativa a la 1a o 2a
avaluació aquestes seran avaluades com a insuficients en el butlletí de notes i actes
corresponents.
En cas de suspendre una avaluació l’alumne anirà a parlar amb el professor que
elaborarà un pla de recuperació personalitzat per a ell.
6. LA NOTA AL BUTLLETÍ
La qualificació que apareixerà al butlletí informatiu de cadascuna de les tres
avaluacions serà la NOTA MITJANA DE LES AVALUACIONS REALITZADES FINS EL
MOMENT, sempre que tinga més de 4 en cada avaluació. Si en una avaluació és inferior a 4
la nota al butlletí serà Insuficient fins que recure aquelles avaluacions per baix de 4.
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