
CIVE 1 trimestre.1           

Nom i cognoms__________________________________________________________4t ____ 

 

 

1.  Construeix i descriu la identitat d’una persona fent referencia a tots aquells esdeveniments que han 

estat essencials per formar-la. 

2. Fes una reflexió sobre la imatge següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICI D'AVALUACIÒ II      CULTURA I VALORS ÈTICS

NOM I COGNOMS_________________________________________________________4art ___

1. Respecte a les HABILITATS SOCIALS, exemplifica com ens enfrontem de manera 

agressiva, passiva i assertiva a les situacions següents. Justifica quina és la millor manera de 

fer-ho.

i. Ets un alumne de 4art de la ESO i et trobes que el tutor/a ha trucat a casa teva per dir que

t'han enxampat copiant en una examen final. A més és cert, estaves copiant.

ii. Has pagat el teu passatge al tren i observes que un noia jove, sense cap indicador de 

necessitat, s'està colant.

iii. Has conegut a a algú a través de les xarxes social i quan finalment quedeu per coneixe-

us en persona no s'assembla al que t'havies imaginat i no t'grada gens.

2. Llegeix el poema que trobaràs a continuació i destaca aquelles parts que facin referència al

GRUP . Fes una reflexió personal respecte al que proposa. Penses que hi ha cap manera de

prevenir i de solucionar els conflictes que sorgeixen de les nostres diferències. Raona la

resposta.

 Todos somos soldados,

guerreros de un ejercito,

de una misma tropa,

seguimos a un general

y como perros buscamos entre los escombros de la vida

una victoria personal que no existe,

una victoria ajena que no nos da nada,

una victoria idealizada que no sirve…

todos sufrimos los mismos deseos de quinceañera

por sentirnos parte,

tenemos miedo,

somos perros botados en medio de la nada



buscando en la podredumbre de la sociedad un espacio,

espantados, no queremos que nos hieran

y sabemos como animales  

que solo en la manada encontraremos seguridad,

aunque sea siendo sirvientas estará mejor estar dentro del grupo

que siendo victima del grupo…

tenemos tanto miedo a ser un uno diferente que dia dia podemos someternos

a cualquier absurda tarea para encajar…

congeniar con la moda…

como tristes prostitutas atentas al deseo anormal de algunos de sus clientes…

siguiendo la estúpida fiebre mental de ciertos dictadores vanguardistas

que desde ayer acosaron y hasta mañana seguirán…

Psychocatx. Poemas del alma,2014.



 

CONTROL EDUCACIÓ ÈTICO CÍVICA                Data______________ 

Nom i cognoms_____________________________________________________________Grup 4t __

                                                                   

 

 

1. Que aporta la racionalitat pròpia de l'ésser humà a la seva capacitat moral.  Desenvolupa-ho. 

2. Sacrificaries la teva llibertat a canvi de seguretat? Justifica-ho fent servir el vocabulari 

 apropiat. 

3. Faries alguna cosa que està mal vista per la societat però tu creus que és correcta? Per 

 què? 

4. Qui és més lliure, els animals o els essers humans? Per què? 

5. Què penses sobre el següent text? Tu què faries amb l’anell? Explica amb les teves  paraules 

que vol dir. Analitza els termes que et semblen rellevants. 

 

Giges era un pastor honrat i just que servia al rei de Lidia. Un dia en què el pastor va 

sortir amb el seu ramat, es va deslligar una tempesta i es va obrir una escletxa en el 

terra. El pastor es va introduir en ella i va trobar un anell d'or que es va posar en el 

dit. Pocs dies després, quan estava amb els altres pastors, va començar a jugar amb 

l'anell i, per a la seva sorpresa, va comprovar que, si movia l'anell de certa manera, ell 

es tornava invisible pels altres. Una vegada descobert això, va fer el possible per ser 

un dels missatgers enviats al rei per informar sobre les condicions dels ramats. Una 

vegada va arribar a palau no va trigar a utilitzar l'anell per seduir a la reina, va 

conspirar amb ella contra el rei, el va matar i d'aquesta manera va obtenir la corona. 

Llibre II de La República. Platò. 


