Departament de Filosofia
Valors ètics
Tasques de recuperació de Setembre
Per recuperar l’assignatura de Valors ètics els alumnes suspesos hauran d’haver
lliurat les següents tasques al classroom del seu grup o presentar-les en paper el
dia convocat a realitzar l’examen de recuperació de setembre.
ACTIVITAT 1
a) Visionament de la pel·lículaLas tortugas también vuelande Bahman
Ghobadi. Enllaç de la pel·lícula:
https://www.youtube.com/watch?v=QTOhBaS7fsM
b) Reflexió de la pel.lícula: després d'haver vist la pel.lícula feu una
reflexió escrita. Aquí teniu idees per a la reflexió:
-Com hauria de ser la vida d'aquests nens o nenes per a què realment
duguessin una vida com pertoca a la seva edat?
- Quines situacions d'injustícia es donen a la pel·lícula i si penses alguna
solució per erradicar-les menciona-la.
L'extensió ha de ser de 8 a 10 línies, no es tracta de respondre a les preguntes,
sinó de fer una reflexió. Les preguntes són orientatives, si hi ha alguna cosa
que a vosaltres us hagi cridat més l’atenció ho podeu comentar.

ACTIVITAT 2

LA DIMENSIÓ MORAL EN L’ÉSSER HUMÀ: LLIBERTAT I RESPONSABILITAT
M’agrada ser home, ser persona, perquè sé que el meu pas pel món no és una cosa
predeterminada, preestablerta. El meu destí no és una dada, més aviat necessita ser fet i no
puc escapar de la meua responsabilitat.
Paulo Freire Educador i expert en educació brasiler

El primer pensador que va al·ludir al terme "persona" va ser Boeci (segle V). Per a
ell, "persona és l'individu de naturalesa racional". A Roma, vol dir ser subjecte de
drets, a diferència d’un animal, cosa o individu esclavitzat. Això suposava que
disposava de llibertat i de dignitat.
Durant l’època de l’imperi Romà, l’edat mitjana (cristianisme) i la Il·lustració (Kant),
es van realitzar importants aportacions al concepte de persona. Kant aplicava a les
persones aquests atributs: racionalitat, llibertat i dignitat. A més afegia, que la
persona pertany al que ell denominava "regne dels fins", que és el regne moral,
aquell en el qual cada ésser racional és sempre un fi en si mateix. Una persona és
un ésser moral on la llibertat el converteix en un ésser digne. Aquesta llibertat de la
qual parla Kant, comporta simultàniament responsabilitat; ja que la persona és un
ésser racional i lliure, llavors estarà dotada de consciència i de a capacitat d’obrar
responsablement.
La Declaració Universal de Drets Humans defineix la persona com un ésser moral,
lliure i racional. Tots els éssers humans tenim una sèrie de drets inviolables i
universals que suposen dignitat. La noció de persona indica el seu caràcter social. A
la societat, la persona no està sola; existeix en relació amb els altres i el seu
desenvolupament depèn d’aquestes relacions interpersonals.
Som persones; i no només ho som per haver nascut humans, o per participar d’una
cultura. També ho som, perquè construïm el nostre propi projecte de vida, fent-nos
responsables dels nostres actes lliures. No estem sols en aquesta tasca
d’autoconstrucció que significa créixer com a éssers humans, constituir-nos com a
persones. En aquesta formació intervenen les normes, les creences i els valors
que es constitueixen en dretsi deures:
- El dret de ser lliure, i el dret de responsabilitzar-se d’aquesta llibertat.
- El dret de ser tractats dignament, i el respecte a la dignitat dels altres.
- El dret a ser igual davant la llei, i el dret a obeir-la.

- Després d’haver llegit el text «La dimensió moral de l’ésser humà: llibertat i
responsabilitat», tracta de respondre a les següents qüestions:
1. Què significa ser “persona”?
2. “Ser persona” significa que som millors, pitjors o simplement diferents d’altres,
animals, plantes o coses?
3. Què vol dir que una persona “té valors”?
4. Què consideres més valuós en la teua vida?
5. Pot existir llibertat sense responsabilitat? Per què? Posa un exemple a la teva
resposta.
ACTIVITAT 3
-

Visionament de la pel·lícula Wakolda de Lucía Puenzo.
Enllaç de la pel·lícula: Wakolda.Part 1:
https://www.dailymotion.com/video/x15yd5w
Wakolda. Part 2: https://www.dailymotion.com/video/x15xwb

-

Respondre al qüestionari

https://docs.google.com/forms/d/1V4kSR52JDE91kK5KcUTDAnCDWfaSdp8U9
O_t7n4DonQ/edit

