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Feines d'estiu de 4rt ESO Valors Ètics
•

Tema 1: La dignitat de la persona: Declaració Universal dels Drets Humans
•

Treball sobre els drets humans que tengui aquest índex:
▪ Introducció. Aquí s'ha de justificar la necessitat dels
drets humans.
▪ Definició dels drets humans.
▪ Context històric, social i filosòfic on varen aparèixer els
drets humans.
▪ Característiques dels drets humans.
▪ Fonaments dels drets humans.
▪ Defensa dels drets humans.
▪ La Declaració Universal dels Drets Humans.
▪ Fes un llistat d'aquelles zones del món on menys es
respecten els drets humans.

•

Tema 2: Les relacions interpersonals en un món global: globalització, política i
mitjans de comunicació.
• Defineix amb les teves paraules el que és la globalització i assenyala quins
reptes implica això per la nostra societat.
• Fes un llistat dels aspectes positius i dels aspectes negatius de la
globalització. Segon el teu parer quins aspectes guanyen els positius o els
negatius. Raona la teva resposta.
• Explica resumidament el paper dels mitjans de comunicació en la societat
actual.
• Cerca una mateixa notícia a dos diaris diferents, a partir d'això fes:
• aferra les notícies a un full i analitza:
• el titular, imatges, es dóna importància al mateix o
no,...
• a partir de l'anàlisi anterior respon: opinió o
informació? Què es prioritza?

•

Tema 3: La reflexió ètica
•
•
•
•

•

Cerca i explica la definició d'ètica.
Cerca l'ètica que tenia Epicur i escriu en què consisteix.
Cerca l'ètica que tenia Kant i escriu en què consisteix.
Explica si creus que és important l'ètica per a la societat en què vivim?

Tema 4: La política i la justícia: drets i deures
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Què és la política? Què és el bé comú?
Busca a la premsa tres notícies: una que faci referència a la transparència
política, una altra relativa la participació ciutadana i una tercera
relacionada amb l'acció judicial. Aferra-les a un full i comenta-les.
• Cerca i explica:
• Què és un partit polític?
• Què és un referendum?
• Què és la iniciativa legislativa popular?
• Què és una vaga? Tenim dret a la vega?
• Què és el dret a manifestació?
• Cerca diferents formes de participar en la vida política, descriu en què
consisteixen, tria'n una, quins avantatges té en relació amb d'altres i posa'n
algun exemple.
Tema 5: Els valors ètics dins les lleis nacionals i globals.
• Què és la justícia? Explica amb les teves paraules aquest concepte i posa
exemples.
• Treball sobre els valors ètics:
• Primer fes un llistat dels valors ètics més importants a l'àmbit
polític.
• Després cerca on es veuen reflectits a la Constitució espanyola,
posa exemples i explica com es reflecteixen.
• Després cerca on es veuen reflectits a la Constitució europea,
posa exemples i explica com es reflecteixen.
• Després cerca on es veuen reflectits a la Declaració Universal
dels Drets Humans, posa exemples i explica com es
reflecteixen.
•
•

•

•

Tema 6: El paper dels valors ètics en l'àmbit científic i tecnològic.
• Anomena les tecnologies que tenim presents a la nostra vida. Quins efectes
positius i negatius tenen?
• Explica què és el desenvolupament sostenible.
• Fes una reflexió d'unes deu línies sobre el canvi climàtic i la responsabilitat
que tenim nosaltres.
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