RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES
Matèria: Valors Ètics

CURS 2018-2019
Alumne/-a:

Curs: 2n ESO

1. CONTINGUTS A RECUPERAR
1. Som escola
2. Fem-nos sentir
3. És per a tú !
4. Ho dic o callo ?
5. Confia en mi !
6. Què en fem ?
7. En què creus ?
8. Aprenem dels grans relats.
9. Anem amb compte !
10. Ho farem !

2. PLA DE RECUPERACIÓ
Per a la recuperació de la matèria pendent de Valors ètics de 2 n d’ESO.
Presentar un dossier d'activitats sobre els següents temes. Per realitzar-lo s'ha de fer una recerca sobre els termes
següents, d'un màxim d'un full per tema, fet a mà:
1. Visualitza el documental de «La educación prohibida» i busca informació. Contesta a les següents
qüestions.
▪
Quina és la crítica que s’estableix al sistema educatiu?
▪
Nomia dos autors que defensin un model diferent d’educació. Explica en què consisteix aquest
model.
▪
Quina relació hi ha entre la revolució industrial i el model educatiu?
Normes de presentació de les activitats:
•
Es valorarà l'acurada presentació de les activitats, tant en l’ordre, netedat i pulcritud. Així, la feina s'ha de
presentar en fulls blancs, amb una portada, on constarà el nom de l’alumne/a, l’assignatura i la data de
lliurament.
•
No se pot utilitzar llapis. El dossier s'ha de realitzar a bolígraf, preferiblement negre pels enunciats (cal
copiar-los!) i les respostes en blau.
•
Tots els fulls han d’estar numerats i degudament grapats o enquadernats.
•
Les preguntes s'han de respondre de manera clara, neta i ordenada, i sense faltes ortogràfiques, i de la
manera més personal i reflexiva possible.
•
Es valorarà la claredat expositiva, l’ús de conceptes precisos.

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
El 100% de la nota serà l'avaluació del dossier d'activitats abans ressenyades.
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