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MATERIAL

En aquesta matèria no hi ha llibres de text, s'utilitzarà el quadern de l'alumne/a a més dels materials diversos que porta el professor (pel·lícules, documentals, fotocòpies...).
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Procediments i Actituds:(Participació, atenció a classe, respecte, treball en grup)
Es valoraran les actituds de l’alumne durant les classes. Per poder obtenir bona qualificació es
valorarà:
- Puntualitat entrega activitats
- Participar en els diàlegs i debats, respectar els torns de paraula.
- Treballar a classe, i saber cooperar en les feines de grup o en parelles.
- Tenir el material.
- Es revisarà, si es considera necessari, que el quadern de classe estigui net i ordenat, que hi
hagi tota la feina.
- Activitats de seguiment de la pel·lícula.
Observació:L'avaluació de procediments i d'actituds és contínua al llarg del curs.

40%

Conceptes:
- S’hauran de fer les activitats de reflexió sobre els conceptes que tracten les pel·lícules.
- Es podrà dur a terme alguna activitat trimestral (pot ser en forma de treball i/o prova escrita)
relacionada amb els continguts de classe i de la matèria.
- Observacions:
- Per aprovar l'avaluació s'ha de tenir a partir d'un 4 de la part de conceptes.
- L'avaluació de conceptes és trimestral (per avaluacions).
50%
Projectes: El professor encaregat de dur a terme la feina per projectes del curs donarà una
nota al professor de valors ètics i aquesta es tindrà en compte ja que la tasca per projectes és
transversal a totes les matèries.

10%

Obtenció de la qualificació final de juny
La nota final de curs és la mitja aritmètica ponderada (40%-50%) d'actituds/procediments i conceptes respectivament. Recordam que l'avaluació de
les actituds/procediments és contínua, mentre que la nota de conceptes s'obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les tres notes de conceptes
corresponents a les tres avaluacions.
Pel que fa al 10% restant de la nota de la matèria prové de la nota que el professor/a encarregat de la matèria de projectes donarà al professor
encarregat de la matèria de valors ètics.
Com es recuperaran les avaluacions?
El professor farà una prova dins la següent avaluació per tal que l'alumne/a tengui la possibilitat de recuperar la part de conceptes suspesa.
L' alumnat que tengui dues o tres avaluacions suspeses o bé la mitjana de conceptes no li surti aprovada directament va a la recuperació de
setembre que es farà mitjançant unes activitats d'estiu.
En resum, només s'oferiran a l'alumnat recuperacions trimestrals no es farà un examen global a juny.
Les actituds i procediments es recuperen per avaluació continua, és a dir, si s’aproven a l’avaluació següent automàticament queden recuperats.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Lliurament de la feina d'estiu: S’hauran de lliurar les activitat encarregades pel professor/a al
juny, i se'n valorarà la seva qualitat.
REMARQUES

% damunt la nota
100%

Avaluació pendents:
Prova escrita: Es farà una prova escrita de tots els continguts del curs el dia marcat per tal efecte en el calendari escolar. Aquesta prova escrita té un
valor del 100% de la nota.
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