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VALORS ÈTICS, ESO – NORMES DE L’ASSIGNATURA 
 
 
 
Com s’avalua l’assignatura? Com es calcula la nota? 
 

1. S’avalua l’actitut (25%), el treball a l'aula i treball a casa (25%), i la qualitat dels 
treballs lliurats o fets a l'aula (redaccions-resums de final del tema, exàmens, 
treballs d'investigació, exposicions orals ...) (50%) 

2. Si en algun dels tres apartats la nota no arriba a 4 no fa mitjana amb els altres dos 
apartats avaluables. 

3. Es revisaran periòdicament les llibretes. 
4. Els treballs lliurats que es facin a casa NO poden tenir faltes d'ortografia. Es 

revisaran amb cura abans de lliurar i el que tingui faltes d'ortografia es tornaran a 
l'alumnat perquè puguen corregir aquestes faltes i els tornen a lliurar. 

5. A la llibreta i activitats realitzades a classe les faltes d'ortografia es marcaran per 
part de la professora i l'alumne/a tindrà temps durant la classe per identificar els 
errors comesos, corregir-los i lliurar de nou el material a la professora. 

6. A la fi de cada avaluació es farà una prova escrita a classe que done compte dels 
resums conceptuals de cada tema. La forma d'aquesta prova escrita serà 
informada per la professora en cada avaluació. 

7. La nota final de curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Només es 
farà mitjana si es té un mínim de 4. Si la nota és inferior, tot i que la mitjana arribi 
a 5, no es tindrà en compte i s'haurà de recuperar l'avaluació que tingui amb 
menys de 4. 
 

 
 
Què baixa nota o fa suspendre l’assignatura? 

• Lliurar treballs fora de termini. Per cada dia de retard (no cada dia de classe de 
valors ètics) es restarà 1 punt a la nota final de la feina. A partir del 4t dia de 
retard (inclòs), ja no es pot lliurar el treball i la nota de la mateixa serà un 0. 

• Les faltes d'ortografia no corregides en les anteriors oportunitats ja explicades 
baixen nota (0,1 per falta) 

• Treballs lliurats en un format inadequat. 
• Una actitud de desinterès baixa nota, i si és reiterada porta a suspendre 

directament l'assignatura (no portar el material a classe, interrompre, no respectar 
torns de paraula, no escoltar a la professora o als companys / es, realitzar deures 
d'una altra assignatura durant la classe, arribar tard ...) 
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• Les faltes de respecte a qualsevol persona de la comunitat educativa impliquen 
suspendre directament l'avaluació. Recordem que l'assignatura porta per nom 
"valors ètics", de res val donar compte a nivell teòric de valors com el respecte a 
la dignitat, de solidaritat, etc., si després això no es converteix en actituds cap als 
altres fora o dins de l'aula . 

• No assolir 4 punts en algun dels tres apartats avaluables: actitud, treball a classe i 
a casa, qualitat dels treballs. 

• Arribar tard a classe de forma reiterada (3 o més vegades) implica suspendre 
l'actitud amb una nota de 3. 

• Les faltes d'assistència no degudament justificades. Es tindran en compte 
sobretot les faltes d'assistència que són prèvies a un examen d'una altra 
assignatura durant el mateix dia. És a dir, faltes d'assistència que tenen a veure 
amb quedar-estudiant a casa un examen que es té aquest dia, i que implica que 
l'alumne/a arriba a l'institut a l'hora de l'examen i ha faltat a les classes anteriors. 

 
 
Si he suspès, què faig?  
1. En primer lloc, anar a parlar amb la professora per preguntar-li com recuperar 
l'avaluació. És responsabilitat i obligació de l'alumna o l'alumne buscar a la professora i 
preguntar-li. No espereu que vagen darrere de vosaltres. 
2. Depenent de el cas individual de cada persona suspesa, que valorarà i estudiarà la 
professora, es proposarà com a possibilitats per recuperar una avaluació: 

a. Un examen de recuperació teòric en el qual entraran els continguts 
conceptuals dels temes vists durant l'avaluació. 

b. El lliurament d'un treball d'investigació seguint les pautes marcades per la 
professora i en la data estipulada. 

c. Si l'avaluació està suspesa amb un 4, l'alumne o alumna pot optar per no 
fer cap recuperació i intentar esforçar-se més en les altres dues 
avaluacions perquè la mitjana aritmètica a final de curs li arribi a un mínim 
de 5 punts. 

d. Si s'ha suspès per l'actitud, es pot pactar amb la professora el passar a 
formar part de l'equip de convivència de centre i participar de manera 
activa en les tasques que se li adjudiquin per corregir aquesta falta d'actitud 
relacionada amb faltes de respecte. 

e. Segons el cas, la professora també pot proposar la lectura d'un llibre que 
després haurà d'exposar a classe de forma oral. 

 
 
Què es pot fer per a pujar nota?  

• Si és a la fi de l'avaluació perquè l'alumne o alumna ja se sap suspès/a: NO 
• Qui vulga pujar nota pot fer lectures voluntàries (a pactar amb la professora) que 

després seran avaluades de forma oral amb la professora durant l'horari d'atenció 
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a alumnes o durant algun pati a pactar. Cada lectura pot pujar fins a 1 punt la nota 
final de l'avaluació. 

• Participar activament en les propostes de millora de convivència de l'institut: clubs 
de pati, observatoris de la convivència, campanyes de conscienciació ... 
IMPORTANT: participar activament no és el mateix que "apuntar-se" a alguna 
d'aquestes iniciatives. Això últim NO puja nota. Segons siga la participació i la 
implicació, es pot pujar fins a 1 punt en la nota final de l'avaluació. 

• Es poden fer treballs de recerca guiats i amb l'ajuda d'orientació de la professora 
sobre temes d'interès dels alumnes o les alumnes que els proposen. Segons siga 
la feina, es pot pujar fins a 1 punt la nota final de l'avaluació. 

• Portar notícies d'actualitat (diaris, webs, anotacions que hem fets d'alguna cosa 
que hem vist a la tele) que tinguin a veure amb el tema que estem veient a classe, 
o que suposen dilemes ètics importants, per debatre a classe. Per cada notícia es 
podrà obtenir fins a un 0,5 més en l'avaluació. 

• Només es pot optar a pujar nota si la nota pròpia a la fi de l'avaluació arriba a un 
mínim de 4. 

 
Com s’entreguen els treballs? 

• Fulls en blanc 
• Portada: títol de la feina, nom de l'alumna/e, curs. 
• Índex o llistat de preguntes 
• Si a la feina s'han de contestar preguntes, no s'anotarà només la resposta, sinó 

que també es copiarà la pregunta en l'enunciat. 
• Bibliografia i / o webgrafia 
• Sense faltes d'ortografia 
• Pàgines numerades 
• A mà, no fets a ordinador (per abús de l'copia-enganxa), llevat que expressament 

s'hagi acordat una altra cosa amb la professora. 
• Cal tenir cura de la presentació: lletra correcta i llegible, tenir cura dels marges, 

línies rectes. Si la lletra no és llegible o la presentació no és adequada (folis 
arrugats, trencats, fulls de llibreta, "esborradures") no es corregirà la feina. Si no 
s'accepta el treball començaran a comptar els dies de retard amb 1 punt menys 
per dia. 


