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Feines d'estiu de 1er ESO de Valors Ètics
•

Tema 1: La persona
•
•
•
•

•
•

Tema 2: La persona es relaciona
•
•
•
•
•

•

Creus que la gent que has tengut al teu voltant ha fet que siguis així com
ets? Raona la teva resposta.
Explica la qualitat que més t'agrada dels membres de la teva família? I la
que menys t'agrada?
Creus que la televisió o Internat t'influeix? Justifica la teva resposta.
Com definiries l'amistat?
Com definiries l'amor?

Tema 3: L'ètica i la moral dins les nostres vides
•
•
•
•
•

•

Creus que realment et coneixes? Raona la teva resposta.
Creus que és fàcil estimar-se un mateix? Raona la teva resposta.
Quina creus que és la teva millor qualitat i el teu pitjor defecte?
Quan penses en qualcú que admires, en una persona a qui voldries
assemblar-te, creus que ha hagut de fer esforços o sacrificis per arribar a ser
com és? Raona la teva resposta.
Creus que en general els adults estan satisfets amb les seves vides?

Cerca a un diccionari la definició de discriminació i tolerància.
Fes una llista de col·lectius que pateixen discriminació al teu entorn.
Intenta ordenar-los per la gravetat de la discriminació que pateixen.
Explica de quina forma creus que podries ajudar a algú que tengui un
problema.
Cerca alguna forma que tingui el govern per ajudar a la gent més
desfavorida.
Cerca per Internet la vida d'algun personatge que hagi renunciat a tot per
ajudar als altres.

Tema 4: Som éssers que pensam la justícia i la política
•
•
•
•
•

Explica què és un dret. Cerca i escriu quins drets tenim.
Explica què és un deure. Cerca i escriu quins deures tenim.
Cerca i explica què vol dir la paraula democràcia.
Proposa tres accions que al teu parer ajudarien a solucionar els problemes
de la fam i la desigualtat de recursos entre rics i pobres.
Explica quines causes creus que provoques les guerres al món. Quines
solucions proposes per tal que desapareixien les guerres?
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•

Tema 5: Els valors ètics i el Dret. La Declaració universal dels Drets Humans i
altres tractats internacionals sobre drets humans.
•
•
•
•
•

•

Has sentit parlar dels drets humans? Què són?
Cerca la declaració de drets humans i escriu els que et pareixin més
importants per a tu.
Creus que es respecten arreu els drets humans? Per què?
Quines iniciatives prendries tu per assegurar que es respectin els drets
humans?
Coneixes qualque entitat o associació que destaqui per la defensa dels drets
humans? Quina?

Tema 6: Els valors ètics en relació amb la ciència i la tecnologia.
• Anomena quina la tecnologia que fas servir normalment. Quins avntatges i
inconvenients té?
• Segur que has sentit parlar del canvi climàtic. Què en saps, d'això? Com
creus que pot influir en la teva vida?
• Cerca alguna notícia que es relacioni amb el canvi climàtic i la necessitat
de tenir cura del medi ambient.
• Si haguessis de proposar cinc mesures per frenar el canvi climàtic i
preservar el medi ambient, quines proposaries?
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