Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pompeu Fabra
FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA
MATÈRIA: Cultura i valors
Nom del professor/a: Eva Alzaga
Curs i grup: 3r A
1. CONTINGUTS
Coneixement i reflexió de conceptes com identitat, relacions personals, diversitat, gènere, drets
humans, mediació, cultura de la pau, solidaritat, sostenibilitat, convivència, mediació, educació,
autonomia i democràcia.

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR
Dimensió personal
1.Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans.
3.Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.
4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment
innovadores.
Dimensió interpersonal
5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.
Dimensió sociocultural
7.Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.
8.Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.
9.Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
10.Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ
La nota final de trimestre es calcularà a través de l'assoliment dels continguts de la matèria
pertanyents a les tres dimensions esmentades en el punt anterior mitjançant la valoració de
treballs individuals o en grup i el treball a classe.
L’assistència, puntualitat, participació i portar el material són imprescindibles per tal de superar
el trimestre. Cap feina serà admesa fora de termini.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE
4.1.Recuperació trimestral.
El mes següent a cada avaluació l'alumne/a pot recuperar la matèria mitjançant la presentació
de les activitats que els hagin quedat pendents.
4.2. Recuperació del curs.
Si l'alumne/a no aconsegueix un cinc de mitjana aritmètica dels tres trimestres, haurà de
presentar-se a les proves de recuperació ordinàries del mes de juny i en cas de no superar-les
rebran instruccions per tal de poder-se tornar a presentar a les proves extraordinàries de
juny/setembre.
4.3. Recuperació de matèries del curs anterior.
L'alumnat amb l’asssignatura suspesa haurà de presentar-se a les convocatòries de recuperació
de cursos anteriors dels mesos de novembre i/o febrer.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pompeu Fabra
(A entregar al professorat)
En/Na___________________________________________________

com

a

mare/pare/tutor legal de____________________________________ he rebut la informació
de la matèria _____________________________que cursarà la meva filla/el meu fill del
curs i grup ________i accepto la normativa.

Badalona, a ________ de _______________ de 201_

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL

SIGNATURA PROFESSOR
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