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Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació
1. Som escola
2. Femnos sentir
3. És per a tu!
2a avaluació
1. Confia en mi
2. Què en fem?
3. En què creus?
3a avaluació
1. Aprenem dels grans relats
2. Ho farem!
3. Anem amb compte
Què s’avaluarà:
El valor de la reflexió ètica que ofereix aquesta matèria s’ha de
centrar dotar als alumnes dels instruments de racionalitat i
objectivitat necessaris perque els seus judicis valoratius tinguin el
rigor, la coherència i la fonamentació racional que requereixen

amb la finalitat que les seves eleccions siguin dignes de guiar la
seva conducta, la seva vida personal i les seves relacions socials.
El procés d’avaluació anirà dirigit en dues direccions: per una
banda, ajudar a millorar l’aprenentatge dels alumnes i, per l’altra,
valorar la pròpia pràctica docent.
Una part important de l’avaluació recau sobre els propis alumnes a
través dels mecanismes d’autoavaluació que els permetran
prendre consciència dels progressos en l’assoliment de les
competències i la consecució dels objectius fixats.
L'assignatura de Valors Ètics se centrarà en avaluar el
desenvolupament d'aquelles habilitats que contribueixen a formar
ciutadans responsables i compromesos. Valors com l'autonomia,
la solidaritat, la reflexió o el pensament crític.
En base a aquesta idea l'assignatura se centrarà en avaluar la
maduració i evolució de les capacitats anteriorment citades amb
diferents metodologies: treball cooperatiu, comprensió de textos,
comprensió i expressió oral.

Com s’avaluarà:
a) L'assignatura és eminentment pràctica i per tant la major part de
l'avaluació es farà a dins l'aula:
● Tasques de classe (40% de la nota final)
● Proves individuals (30% de la nota final)
● Actitud (30% de la nota final)
b) L'avaluació serà contínua i sumativa, de tal manera que aquells
alumnes que en concloure la tercera avaluació tinguin una nota
superior a 5 quedaran aprovats.
c) Examen extraordinari de setembre: Els alumnes que quedin
suspesos a final de curs tendran l'opció de dur a terme una feina
d'estiu que serà condició necessària per poder optar a l'examen
extraordinari.

● Feina d'estiu (20% de la nota)
● Examen extraordinari (80% de la nota)

