TASQUES DE REPÀS I AMPLIACIÓ

2n Eso:
Hem treballat el bé comú i els drets fonamentals dels éssers humans. Aprofita els dies que venen
per avaluar quines són les necessitats bàsiques que hem de cobrir i qui s’hauria d’ocupar. Ara us toca
a vosaltres pensar-hi. Prepareu una campanya de millora del vostre entorn més immediat (barri o
institut) i presenta-ho en power point (o equivalent). Fes també un poema, cançó, còmic o vídeo que
ens faci pensar en allò que et sembli important per viure bé.
Els

alumnes

que

tenen

tasques

pendents

les

han

d’acabar:

Conte

(https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/atrapados-en-tururulandia
llibertat),reflexió

sobre

els

nens

soldats

Turulandia

sobre

la

d’Uganda

(https://www.youtube.com/watch?v=MtWzYn7_Ur8) i composició sobre els drets humans (amb
fotografia sobre vulneració i una pròpia on es mostri que estan sent garantits).

4t Eso:
Cive: Hem de començar a desenvolupar les teories ètiques. Per poder continuar el curs amb
normalitat

haureu

de

llegir

i

resumir

els

següents

continguts:

http://www.xtec.cat/~asarsane/teoriesetiques.htm
https://www.slideshare.net/jcalzamora/teories-etiques-77000506
Una de les tasques d’avaluació del curs serà fer una fotografia on es posi de rellevància un concepte
o idea vista durant el curs (incloent les teories ètiques), podeu anant pensant, doncs s’haurà
d’acompanyar de una memòria escrita on desenvolupeu explícitament el sentit de la imatge.
Optativa Filosofia: Investigueu sobre el concepte de Hiperrealitat i les utopies/distopies
http://www.xtec.cat/~asarsane/utopia.htm, (podeu aprofitar i llegir alguna novel·la: 1984 de
George Orwell, Un mundo feliz o La Isla de Aldous Huxley, Desconexión de Neal Shusterman,

Hominidos : el paralaje neandertal de Robert J. Sawyer.
Penseu que teniu la qüestió del tercer trimestre per anar-la fent i la tasca d’avaluació final serà
presentar una societat utòpica o distòpica. Podeu construir una maqueta, relatar-la en un
conte/còmic o fer una presentació digital (power point o similar, vídeo...) Recordeu les teories
contractualistes i l’aspecte social de l’ésser humà.

Batx 102:
Filosofia: Llegeix i resumeix el contingut de la unitat 7 (pàgina 142 i següents del llibre).
Llegeix i resumeix el text 1 de la pàgina 164.
Sociologia: Repassa els continguts de la pàgina http://www.creaif.org/gdf/course/view.php?id=30
(unitats 2 i 4).
Psicologia: Repassa els continguts de la pàgina http://www.creaif.org/gdf/course/view.php?id=29
(Psicoterapia),

http://www.xtec.cat/~asarsane/presentapsico.htm

(los

sueños).

https://www.youtube.com/watch?v=pUNL5yIw-ps

,

https://www.youtube.com/watch?v=UDZnoP8uJe0&list=RDCMUC3SBuQKzSgDfO2xPhxUJu9g&inde
x=1 ( Freud)
Per ampliar, o per curiositat: https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mirada-elsainconsciente/1733303/ Podeu investigar sobre les interacciones entre l’amígdala i l’hipotàlem.
També us recomano veure la pel·lícula El príncep de les marees

