
continguts

1. Valors democràtics

2. La nostra construcció personal

3. Estat del benestar

4. Per a què serveix la presó?

5. Ciutadania i globalització

6. L’ètica a examen

7. Prendre decisions

 8. La defensa dels drets humans

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/7demos.htm
http://www.abc.net.au/btn/story/s4460249.htm

https://vimeo.com/187888146/  
 https://vimeo.com/187888165 /

https://vimeo.com/187888145
http://es.euronews.com/2016/01/22/que-es-la-renta-
basica-universal 

 https://vimeo.com/188547730 /                      

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/serveis/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mon/preso
-castig-o-oportunitat/video/5986207/  

Exàmen

constarà de tres apartats:

a) Preguntes o definicions breus o tipus test (coneixements): 30%

b) Explicació breu d’un tema senzill (exposició): 30%

c) Comentari d’un videoclip o d’un fragment de text

(anàlisi), amb preguntes de maduresa: 40%
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Criteris 
d’avaluació

Fluix
0

Acceptable
1

Bé
2

Excel·lent
3

Punts

Qualitat de 
la 

informació

No és la 
informació 
que es 
demana

La informació 
està 
relacionada 
amb la 
pregunta però 
no hi ha 
exemples

La informació 
està relacionada 
amb la pregunta 
i es reforça amb 
exemples

La informació 
està relacionada 
amb la pregunta i 
es reforça amb 
diversos 
exemples

Quantitat de 
la 

informació

Un 25% de 
preguntes no 
contestades

Tots els temes 
s’ha tractat 
com a mínim 
amb una frase

Tots els temes 
s’ha tractat amb 
dues frases

Tots els temes 
s’ha tractat amb 
més de dues 
frases 

Llengua
Ple de faltes 
d’ortografia i 
difícil 
d’entendre

Faltes 
d’ortografia i 
dificultats 
d’expressió

Poques faltes i 
bastant claredat 
expressiva

Ortografia molt 
correcte. 
Expressió clara i 
fluida 

Elaboració 
contingut

Contingut 
confús, 
incomplert o 
reproduït 
sense 
reelaboració. 
Només copiat.

És difícil de 
llegir, no conté 
la informació 
demanada

Poc elaborat, 
no s’adapta 
gaire al que es 
demana.

Inclou una part 
de la 
informació però 
costa entendre

El contingut 
s’adapta força al 
que demanen 
les preguntes

Inclou la major 
part de la 
informació i es 
pot entendre

El contingut ha 
estat molt ben 
elaborat. S’adapta 
perfectament al 
que demanen les 
preguntes

Inclou tota la 
informació i es pot 
entendre

Recerca de 
la 

informació

Poc esforç en 
la recerca

S’ha fet la 
recerca però 
no és la més 
adient

Hi ha hagut 
esforç en la 
recerca i s’ha 
sabut 
seleccionat

Bona recerca de 
material i tria dels 
millors.


