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_________________________________________________________________________CURS 2017 - 2018 

Matemàtiques  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin. 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula. 
Saber fer les operacions bàsiques sense calculadora. 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió. 
Portar el material necessari per treballar. 

1a avaluació 

Entendre els nombres naturals i decimals i dominar les operacions 
bàsiques. 
Ser capaç d’entendre els nombres fraccionaris i fer  les operacions 
bàsiques relacionades. 
Saber aplicar tots els temes estudiats a situacions concretes de la vida 
quotidiana. Resoldre els problemes corresponents. 

2a  avaluació 

Entendre el llenguatge algebraic com una altra manera d’expressió. 
Poder plantejar equacions a partir determinats enunciats. 
Resoldre equacions de primer grau amb certa agilitat i correcció. 
Ser capaç de fer conversió d’unitats tenint en compte el factor 
multiplicatiu en cada cas. 
Entendre el significat de percentatge. Saber fer càlculs relacionats i 
aplicar-los a determinats problemes i situacions de la vida quotidiana. 
Entendre i saber calcular la proporcionalitat numèrica entre dos valors 
determinats. 

3a avaluació 

Saber calcular perímetres i àrees de determinats polígons i triangles. 
Aplicar correctament el teorema de Pitàgores. 
Distingir els principals elements i les característiques dels poliedres. 
Conèixer les coordenades cartesianes i la seva utilitat a l’hora 
d’interpretar la informació que ens donen. 
Ser capaç de traduir una funció en una representació gràfica. 
Conèixer els tipus de gràfics estadístics i tenir certes nocions 
d’experiments aleatoris. 
Saber aplicar tots els temes estudiats a situacions concretes de la vida 
quotidiana. Resoldre els problemes corresponents. 
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Socials  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula. 
Saber fer  i entendre els esquemes, eixos cronològics i mapes. 
Realitzar el dossier de mapes amb el màxim de cura possible. 
Portar el material necessari per treballar. 
 

1a avaluació 

Saber llegir mapes i diferenciar-los per tipus. 
Ser capaç de calcular l’escala d’un mapa. 
Ser capaç de localitzar punts en el mapa mitjançant la latitud i la longitud. 
Conèixer les diferents variants de l’aigua en la natura. 
Saber com el relleu de la Terra afecta la nostra vida. 
Saber fer i llegir climogrames i reconèixer els diferents climes de la Terra. 
Saber els tipus de paisatges de la Terra. 
 

2a  avaluació 

Conèixer els mapes físics i polítics dels diferents continents de la Terra. 
Comprendre les eines bàsiques per a l’estudi de la història: entendre l’ús de 
les diferents fonts històriques. 
Conèixer els diferents homínids i la seva evolució. 
Conèixer la prehistòria i saber-ne diferenciar les etapes. 

3a avaluació 

Conèixer les antigues civilitzacions fluvials. 
Analitzar amb més detall la vida a l’antic Egipte. 
Saber fer i entendre les piràmides socials. 
Conèixer els fets històrics que van succeir durant l’antiga civilització grega. 
Analitzar amb més detall la vida a l’antiga Grècia. 
Conèixer els fets històrics que van succeir durant l’antiga civilització romana. 
Analitzar amb més detall la vida a l’antiga Roma. 
Conèixer l’evolució de l’art en les antigues civilitzacions. 
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Castellà  
1r ESO 

Qué debo hacer para superar la materia 

Durante todo el 
curso se valorará 

Realizar y presentar los trabajos y actividades propuestas  con el máximo de 
corrección y una presentación cuidada. 
Interactuar en clase (participar positivamente y realizando aportaciones de 
interés). 
Asumir las reglas ortográficas tratadas  e ir mejorando progresivamente. 
Elaborar textos de diversas  tipologías textuales trabajadas (narrativo, 
descriptivo, dialogado, expositivo) 
Adquirir vocabulario y precisión léxica y aplicarlo a las redacciones. 
Elaborar un listado de vocabulario (de las nuevas palabras adquiridas en 
clase) e ir acrecentando el caudal léxico. 
Traer el material necesario  para el adecuado seguimiento de la materia. 
Leer adecuadamente (velocidad, dicción, entonación), con la comprensión 
lectora  necesaria y adquirir paulatinamente autonomía en las lecturas en 
cada uno trimestres. 
Ser capaz de memorizar un texto poético o narrativo y reproducirlo de 
forma adecuada. 
Registrar sus errores ortográficos y elaborar un listado de faltas frecuentes. 

1ª Evaluación 

Reconocer los elementos básicos de la comunicación y la organización del 
lenguaje. 
Comprender un texto narrativo. 
Ser capaz de explicar una historia oral planificada 
Diferenciar entre significado y sentido. 
Conocer los elemento de la lengua y cómo se organiza la lengua. 
Conocer la realidad plurilingüe del estado español y su origen común. 
Distinguir entre sentido literal y figurado. 
Conocer las dificultades ortográficas (correspondencia sonido y grafías) 
Utilizar una serie de expresiones en sentido figurado. 
Conocer mecanismos de formación de palabras y aplicarlos: derivación y 
composición. 
Identificar morfemas y lexemas. 
Saber aplicar los principios básicos de acentuación. 
Detectar las características básicas del lenguaje literario y del uso especial 
del lenguaje en literatura. 
Reconocer y aplicar los principales recursos estilísticos (aliteración, 
hipérbaton, etc.). 
 

2ª Evaluación 

Reconocer la unidad texto, su estructura y  propiedades (adecuación, 
coherencia, cohesión) e incorporarlo a las redacciones. 
Aplicar de forma adecuada el uso de las mayúsculas y las normas de 
ortografía b/v, así como la g/j. 
Identificar los elementos del texto periodístico. 
Analizar y  crear noticias.  
Reconocer las diferentes tipologías textuales. 
Ser capaz de argumentar por escrito y oralmente. 
Reconocer las categorías gramaticales básicas: determinante, sustantivo, 
adjetivo y verbo.  
Conocer los temas universales y tópicos de la literatura (carpe diem, locus 
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 amoenus, beatus ille). 
Establecer relaciones entre palabras por su significado (sinonimia, 
antonimia, polisemia,etc. 

3ª Evaluación 

Conocer la características específicas de los textos narrativos breves: cuento 
y microcuento.   
Utilizar el lenguaje literario. 
Elaborar textos descriptivos (personas, criaturas y espacios)  
Ampliar los recursos literarios básicos  metáfora, símil, personificación, 
etc.). 
Crear un texto literario y aplicar los recursos literarios estudiados  
Escribir un poema. 
Conocer las exigencias del recitado poético, memorizar y recitar un poema. 
Transformar un texto narrativo en un texto teatral. 
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Català  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible. 
Participar a classe en català i amb un registre adequat. 
Treballar l’ortografia dels dictats preparats. 
Treballar l’expressió, l’ortografia i precisió lèxica de les redaccions. 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió. 
Preparar-se les exposicions orals que es demanin a classe. 
Portar el material necessari per treballar. 
Llegir i participar activament dels textos i lectures proposats. 

1a avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Comprendre com s’articula la llengua en les relacions socials. 
Discriminar les oracions declaratives, interrogatives, imperatives, 
exclamatives, optatives o dubitatives. 
Conèixer l’alfabet. 
Comprendre les característiques principals dels textos literaris. 
Conèixer l’estructura i les classes d’oracions segons els constituents. 
Conèixer la normativa sobre la partició de paraules a final de línia. 
Preparar una entrevista. 
Ampliar el vocabulari. 
 
Lectura obligatòria: “El nen que vivia als estels” Jordi Serra 

2a  avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Saber distingir entre les diverses categories lèxiques. 
Saber usar l’apòstrof i la contracció. 
Reconèixer el text teatral  i escriure una escena teatral. 
Reconèixer la diversitat lingüística a Catalunya. 
Reconèixer la persona gramatical i el temps dels verbs. 
Afermar l’ús de les majúscules i les minúscules. 
Redactar una crònica personal. 
Conèixer els trets de la narrativa popular. 
Ampliar el vocabulari. 
 
Lectura obligatòria: “Com el plomissol” Joana Raspall 
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3a avaluació 

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris. 
Conèixer les normes d’ús del condicional. 
Conèixer les normes d’ús dels pronoms febles en i hi. 
Saber aplicar les normes ortogràfiques de la vocal neutra. 
Descriure el caràcter d’una persona i també una imatge. 
Reconèixer els elements de la narració: marc, personatges i punt de vista 
narratiu.  
Conèixer i usar el futur i el futur perfet. 
Conèixer l’ús del verb deure per expressar suposicions. 
Usar les paraules amb sentit interrogatiu. 
Conèixer la norma ortogràfica de l’ús de les vocals o i u àtones. 
Saber distingir els gèneres narratius cultes. 
Conèixer la família de les llengües romàniques. 
Ampliar el vocabulari. 
 
Lectura obligatòria: “El metge a garrotades” Molière 
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Tecnologia  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
Presentar el dossier  amb totes les activitats ben endreçades. 
Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el llibre 
de text. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Col·laborar amb els companys i professors. 

1a avaluació 

Conèixer els usos de la tecnologia. 

Veure diferents àrees amb que està relacionada la tecnologia. 

Comprendre el procés tecnològic i les seves diferents fases. 

Conèixer les diferents  eines d’un taller , la seva funció i classificar-les per 
famílies. 

2a  avaluació 

 

Conèixer i fer servir els principals instruments de dibuix tècnic. 

Representar objectes senzills i les seves vistes ortogonals: alçat, perfil i 

planta. 

Representar objectes en perspectiva 

Mesurar i acotar objectes segons normes. 

Treballar amb diverses escales. 

Classificar els materials i conèixer les seves propietats. 

Conèixer les propietats i aplicacions de la fusta. 

Aplicar procediments de treball amb la fusta. 

Identificar i classificar els metalls. 

Conèixer les tècniques d'obtenció dels metalls i tècniques per treballar-los. 

Identificar  els materials emprats en la construcció, les seves 

característiques i propietats 
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3a avaluació 

 

Identificar els plàstics i les seves propietats. 

Conèixer mètodes de processat dels plàstics. 

Conèixer les fibres tèxtils i els nous materials 

Identificar els components d’un ordinador. 

Conèixer i instal·lar perifèrics a un ordinador. 

Identificar els principals elements que apareixen a la pantalla de 

l’ordinador quan l’obrim. 

Conèixer algunes característiques dels sistemes operatius mes utilitzats. 

Conèixer les eines que es fan servir en una oficina per processar textos. 

Escriure textos utilitzant un processador de textos. 
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Educació Física 
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Participar activament a les classes d’Educació Física. 
Tenir un bon comportament en les pràctiques. 
Col·laborar amb els companys i professors. 
Portar la roba i el calçat adequat per realitzar la sessió d’EF. 
Tenir bons hàbits d’higiene (canviar-se i/o dutxar-se en acabar la sessió). 
Fer com a mínim un 80% de les sessions pràctiques, per trimestre. 

1a avaluació 

 
Realitzar els exercicis del quadern demanats per la data acordada. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics realitzats. 
Conèixer el bàsquet i saber com es juga, conèixer i practicar el “truc” per 
assegurar la cistella (llançament i entrada), saber desplaçar-se botant la 
pilota, practicar el marcatge i desmarcatge amb jocs senzills.  
Conèixer el tipus de flexibilitat i aplicar-ho a les sessions. 
Conèixer aspectes bàsics de la condició física, l’exercici físic i del 
funcionament i entrenament del cos humà. 
Conèixer i saber classificar els diferents tipus d’esports que hi ha i les 
habilitats motrius utilitzades per practicar-los. 
 

2a  avaluació 

 
Realitzar els exercicis del quadern demanats per la data acordada. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics realitzats. 
Conèixer el futbol sala i saber com es juga. Conèixer i practicar les formes 
elementals de control de la pilota: la conducció, la passada, la recepció i  
el xut. Practicar la posició de porter. Practicar el marcatge i desmarcatge 
utilitzant l’amplitud i profunditat del camp.  
Conèixer els tipus de resistència i com s’entrenen. Practicar carrera 
contínua. 
Conèixer les diferents modalitats i disciplines de l’atletisme. 
Conèixer els diferents tipus de velocitat i practicar-los.  
 

3a avaluació 

Realitzar els exercicis del quadern demanats per la data acordada. 
Realitzar i superar l’examen teòric i els exàmens pràctics realitzats. 
Conèixer les diferents tècniques de la natació.  
Conèixer els diferents tipus de força i la seva aplicació. 
Conèixer i saber com orientar-se i saber  aplicar diferents estris  
d’orientació. 
Conèixer el hoquei sala i saber com es juga. Practicar les formes de 
progressar, passar i xutar amb la pilota i les normes bàsiques de l’esport.  
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Visual i plàstica 
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines el dia demanat i de manera acurada. 
Portar la pròpia carpeta-portafolis de plàstica amb totes les activitats ben 
endreçades. 
Portar sempre el material demanat per treballar a l’aula junt amb el llibre 
de text. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Col·laborar amb els companys i professors. 

1a avaluació 

Explorar les possibilitats expressives de les imatges. 
Elaborar imatges monocromes i treballar la narració visual. 
Conèixer les retòriques visuals a la publicitat. 
Analitzar imatges visuals. 
Detectar les qualitats de les formes. 
Crear imatges amb colors inspirats en un artista famós. 
Crear imatges amb textures. 
Reconèixer elements geomètrics senzills en l’entorn. 

2a  avaluació 

Fer traçats geomètrics bàsics. 
Dibuixar polígons. 
Identificar traçats realitzats en diferents sistemes. 
Dibuixar les vistes d’una casa. 
Representar imatges axonomètriques. 
Representar en perspectiva cònica. 
Elaborar composicions modulars. 

3a avaluació 

Analitzar la composició de fotografies. 
Analitzar els efectes de la il·luminació en una composició. 
Identificar desenvolupaments en figures amb volum. 
Treballar en el projecte de vídeo d’ aquest trimestre. 
Reconèixer les diferents planificacions i angulacions. 
Crear un storyboard real junt amb un  guió literari i tècnic. 
Realització del videoclip. 
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Anglès  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Aprovar els exàmens. 
Entregar adequadament els dossiers de les unitats. 
Entregar el portafolis. 
Fer diàriament els deures. 
Realitzar les feines extres. 
Tenir una actitud positiva vers la matèria. 
Ser participatiu. 
Portar el material necessari per treballar. 

1a avaluació 

Aprendre el següent vocabulari: countries and nationalities, personality 
adjectives, hobbies, els verbs play , do i go, shopping, music genres, transport, 
places in a city, compound nouns. 

Dominar el present simple i el continuous i saber diferenciar-los. Diferenciar entre 
there is i there are. Dominar els verbs can, must i el like+ ing. Diferenciar els 
subject pronouns dels object pronouns. Saver emprar els possessius i les 
expressions de temps, els adverbis de frequència i els comparatius i superlatius. 

Saver comunicar-se oralment a l’escola i parlar breument amb algú, demanar 
informació sobre viatges. 

Escriure sobre els amics i sobre un mateix, sobre el temps lliure i la ciutat. 

2a  avaluació 

Aprendre el següent vocabulari: the body, face and hair, face and hair adjectives, 
verbs of movement, science fiction, acronyms, TV, electrical appliances, phrasal 
verbs. 

Dominar el past simple i el continuous i diferenciar-los. Saver utilitzar there was, 
there were, countable and uncountable nouns, a / an / some / any, així com a lot 
of, not much, not many, none, how much, how many. 

Saver expressar oralment el que no va bé, la reacció davant una història o donar 
instruccions. 

Escriure sobre la història familiar, dominar les expressions de temps i escriure 
sobre el programa de TV o el film que més t’agrada. 

3a avaluació 

 
Dominar el següent vocabulari: measurements, life plans, superstitions, special 
days, campaigns, jobs, life experiences. 

Saver fer server el will per prediccions, el going to, les expressions de futur, el 
should, el first conditional, some / any / no + body / thing / where, every + body / 
thing / where, el present perfect. Diferenciar been de gone I saver utilitzar just. 

Saver parlar de les measures, saver expresser oralment les nostres decisions I 
com formar part d’un club. 

Saver escriure sobre els nostres plans o les nostre causes. 
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Música  
1r ESO 

Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar les feines la data acordada. 
Portar sempre la carpeta de música amb el llibre de text, la llibreta 
pentagrama i les partitures. 
Fer els exercicis i les activitats auditives a la llibreta pentagrama. 
Tenir un comportament adequat a l’aula. 
Col·laborar amb els companys i professors. 

1a avaluació 

Recordar el conceptes apresos a primària. 
Representar gràficament la música. 
Saber fer ritmes amb percussió corporal. 
Saber diferenciar els sons i classificar-los. 
Conèixer l’orella i aparell auditiu. 
Percebre el paisatge sonor. 
Conèixer les veus com instrument musical. 
Practicar la pulsació, accent i compàs. 
Conèixer com funciona l’aparell fonador. 
Saber la cura i malalties de la veu. 
Reconèixer els tipus de veus. 
Cantar i participar de manera motivada a la coral del centre. 

2a  avaluació 

Conèixer l’origen dels primers instruments i els instruments més curiosos. 
Crear instruments. 
Conèixer els signes de prolongació de la durada de les figures. 
Diferenciar el tempo en una partitura. 
Reconèixer els signes de repetició i els tipus de clau. 
Saber les diferents famílies d’instruments. 
Conèixer la música clàssica o culta. 
Conèixer la música clàssica oriental. 
Saber l’escala musical. 
Percebre els intervals i les alteracions del so a les partitures. 
Conèixer la distribució dels instruments dins una orquestra simfònica. 
Saber la composició de les agrupacions de cambra. 
Tocar la flauta de bec, en grup i individualment, llegint les notes musicals. 

3a avaluació 

Conèixer la música tradicional o folklòrica. 
Diferenciar les línies melòdiques. 
Utilitzar les frases musicals: pregunta-resposta, eco, cànon i obstinat. 
Conèixer Catalunya i el seu folklore musical. 
Diferenciar les diferents músiques populars urbanes. 
Conèixer els diferents tipus d’escala. 
Saber que és el síncope, el contratemps i l’anacrusi a una melodia. 
Saber les bases de la música popular urbana. 
Conèixer quins instruments formen una banda de rock. 
Reconèixer la influència de la música en els mitjans de comunicació. 
Participar en les activitats de final de curs amb el concert de flauta. 
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Biologia i 
Geologia  

1r ESO 
Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Presentar tots els dossiers  dels temes que es treballin 
Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible 
Tenir un comportament adequat a l’aula i al laboratori de pràctiques 
Participar en la correcció de les activitats a l’aula 
Saber fer els raonaments bàsics dels continguts 
Realitzar les activitats que es demanen i corregir-les amb precisió 
Portar el material necessari 

1a avaluació 

TEMA 1. L’origen de l’Univers. Els components de l’Univers. Els sistema 

solar. Els planetes. La Terra . Els moviments de rotació i de translació. Les 

estacions de l’any 

-Elaborar un model dels sistema solar a escala. 

-Observar i descriure les constel·lacions 

TEMA 2. Els components de la Terra. Composició i estructura de i la 

formació de núvols. Temps meteorològic i clima. La contaminació 

atmosfèrica . L’aigua a la Terra. El cicle de l’aigua. Impactes ambientals 

sobre la hidrosfera. 

-Experimentar amb les propietats de l’aigua 

-Interpretar els mapes del  temps 

TEMA 3. Els components de la geosfera .Minerals i roques. Els minerals. 
Classificació dels minerals. Les roques. Utilitat dels minerals i les roques. 
Explotació de minerals i roques. 
-Classificar els minerals per la seva duresa 
-Descriure  i reconèixer roques 
-Conèixer les roques d’una zona. Aplicacions pràctiques 
TEMA 4.La meteorització de les roques. Els agents atmosfèrics. Els agents 
geològics i el modelat del relleu. Els processos  interns de la geosfera. Els 
moviments de plaques  litosfèriques. La formació del relleu. El cicle de les 
roques. Les roques sedimentàries. Les roques ígnies. Les roques 
metamòrfiques 
-Representar mapes i conèixer el relleu 

2a  avaluació 

TEMA 5. Què és un éssers viu? La química de la matèria orgànica. Què és 
na cèl·lula? La cèl·lula procariota. La cèl·lula eucariota. Els nivells 
d’organització. La classificació dels éssers vius. Els cinc regnes. 
-Utilitzar el microscopi òptic 
-Identificar éssers vius amb una clau dicotòmica 
-Utilitzar unitats de mesura 
TEMA 6. Característiques del regne animal. Característiques dels animals 
vertebrats. Els peixos. Els amfibis. Els rèptils. Els ocells. Els mamífers. 
L’ésser  humà 
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-Elaborar un esquema científic 
-Observar les dents i descobrir que menja 
TEMA 7. Els animals invertebrats. Les esponges i els cnidaris. Els 
platihelmints, els nemertins i els anèl·lids. Els mol·luscs. Els artròpodes. Els 
equinoderms. 
-Elaborar el model d’un insecte 
-Observar i descriure invertebrats des sòl 

3a avaluació 

TEMA 8. La funció de nutrició. El procés digestiu. La respiració. La 
circulació. L’excreció. La funció de relació Els sistemes de coordinació. 
L’aparell locomotor. La funció de reproducció. La fecundació. El 
desenvolupament embrionari i post-embrionari 
-Elaborar un esquema funcional sobre la circulació 
TEMA  9. Característiques del regne de les plantes. Els òrgans vegetals. La 
nutrició de les plantes. La relació en les plantes. La reproducció de les 
plantes. La reproducció sexual de les angiospermes. 
-Utilitzar una clau per classificar fulles 
-Estudiar la influència de la llum en el creixement de llavors 
TEMA  10. El regne dels fongs. La importància dels fongs a la natura. El 
regne dels protoctists. Els protozous. Les algues. El paper dels protoctists 
a la natura. El regne de les moneres. Les funcions dels bacteris en la 
biosfera. 
-Collir bolets de manera adequada 
-Observar protozous i algues microscòpiques 
-Fer iogurt 
-Analitzar mètodes per desinfectar l’aigua 
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Cultura i  
Valors Ètics  

1r ESO 
Què has de fer per aprovar? 

Durant tot el curs 

Saber fer els raonaments bàsics dels continguts 

Realitzar les activitats a l’aula que es demanen (apunts , activitats..) 

Presentar les tasques a temps amb bona presentació i amb la màxima 
correcció possible 

Participar en la correcció de les activitats a l’aula 

Presentar tots els dossiers dels temes que es treballin (apunts, activitats,... 

Tenir un comportament adequat a l’aula 

Portar el material necessari 

1a avaluació 

TEMA 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable 
dels propis actes. Reflexionar sobre la llibertat, l’autonomia i la 
responsabilitats personals. Comprendre els mecanismes de la presa de 
decisions i entrenar-s’hi. Explorar la relació entre normes i autonomia. 
Descobrir la relació entre llibertat, responsabilitat i els conflictes que , de 
vegades, es produeixen. 

TEMA 2. Promoure actituds ètiques i de relació que afavoreixen la 
convivència i el progrés de la societat inspirat en els valors universals. 
Conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), la seva 
creació i alguns dels seus articles. Comprendre i integrar la igualtat i la 
dignitat de cada persona. Despertar el sentit de la justícia i promoure una 
actitud crítica davant de les desigualtats 

TEMA 3. Practicar la raonabilitat i l’acceptació de l’altre en la seva 
diversitat per aprendre a viure junts amb actituds de tolerància activa i 
respecte. Valorar la dignitat de cada persona com un factor igualitari. 
Comprendre el valor de la solidaritat entre les persones, 
independentment del seu origen o procedència. Valorar el respecte, per 
tal d’evitar conductes de violència i discriminació. 

TEMA 4. Identificar dilemes i aprendre a gestionar-los. Cercar la 
construcció de la personalitat moral per afavorir la presa de decisions. 
Formar-se criteris propis per valorar fets i situacions tant de contextos 
propers com de més llunyans. 
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2a  avaluació 

TEMA 5. Descobrir la necessitat de dialogar. Descobrir el valor 
comunicatiu de diàleg. Valorar el diàleg per solucionar problemes 

TEMA 6. Saber què són els perjudicis. Identificar els perjudicis. Enfrontar-
se als prejudicis 

TEMA 7. Descobrir les arrels culturals a Europa a través dels relats. 
Analitzar un text sobre els fonaments de l’Europa moderna. Comprendre 
el seu paper en la construcció del futur d’Europa. 

3a avaluació 

TEMA 8. Reflexionar sobre els valors dels relats. Descobrir la petjada dels 
grans relats 

TEMA 9. Valorar la dieta saludable. Prevenir trastorns alimentaris. Valorar 
el consum sostenible i de proximitat. Aplicar el principi fonamental de la 
bioètica. Comprar amb criteri. Valorar els àpats compartits. 

TEMA 10. Reflexionar sobre la idea del compromís. Valorar el grau de 
compromís. Definir una acció solidària. 

 

 


