
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA I VALORS ÈTICS (3r ESO) 
 

ACTIVITAT PRIMERA 

 

1. Imagineu que llegiu amb un company el paràgraf que ve a continuació. Un cop l'heu llegit, el 

vostre company us diu que no ha entès res. Com li explicaríeu, amb unes altres paraules, el seu 

significat? 

 
 

Amb l'exercici de la consciència reflexiva (o autoconciència) podem progressar pel que fa al coneixement d'un 
mateix i a l'edificació de la persona, amb l'objectiu d'arribar a ser un individu que vol i no una cosa que pateix 
(és a dir: una cosa que es deixa portar, quelcom d'estrictament passiu i, per tant, que es limita a patir l'acció 
dels altres i de les coses sobre ell). Per aquest motiu és important l'examen de consciència. 
 

(A partir d'un text de M. Onfray) 

 

2. A partir de la lectura de l‘apartat sobre “Autonomia i heteronomia morals” de l’article 

sobre “Conceptes essencials en filosofia moral“ que trobareu en l’enllaç següent: 

 https://stoacatalana.files.wordpress.com/2018/09/conceptes-essencials-en-filosofia-moral.pdf  

i tenint en compte també el que hem explicat a classe i els esquemes que heu copiat a la 

llibreta, responeu següents qüestions:  
 

a. Definiu heteronomia i autonomia morals (especificant la diferència que existeix entre totes dues justificant 
i la importància d’aquesta darrera). 

 
b. Expliqueu què vol dir que, persona, “no s’hi naix”, sinó que “s’hi arriba a ser”, és a dir, que la condició 

personal cal que sigui desenvolupada. 

 

3. Llegiu amb atenció el text que teniu a continuació i, tot seguit, responeu, de manera raonada, 

les preguntes que trobareu més avall. 

 

Per què hem de seguir els principis ètics, les normes morals? Qui ens hi obliga? 
 

Si ens plantegem aquesta mena de preguntes és perquè els éssers humans no ens acontentem simplement a 
sobreviure o a viure la vida de qualsevol manera, sinó que volem viure una vida que valgui la pena, és a dir, 
una vida amb autèntic valor (o el que és el mateix: una vida presidida per allò que té valor i, per tant, pels 
valors). Els éssers humans som éssers morals, és a dir, en tots nosaltres existeix una dimensió moral, de la qual 
no podem prescindir en les nostres vides. 
 

L'ètica no és més que l'intent racional d'esbrinar com viure millor. Sols aquell que renuncia a ser l'amo de la 
seua vida (o dit, d'una altra manera: sols aquell que ha nascut per ser esclau) pensa que tant se li'n dóna, que 
tant se val i accepta viure de qualsevol manera, de la primera manera que se li presenta o se li acut. 
 

Vols donar-te la bona vida? Perfecte. Però mira que aquesta bona vida no sigui la bona vida d'una col-i-flor o 
d'un escarabat (tot sia dit amb el meu més gran respecte per a verdures i insectes), sinó una bona vida 
humana. És el que ens correspon, em sembla a mi, i de fet, estic segur que a tu també t'ho sembla i que no hi 
renunciaries per res del món. 



a. Per què paga la pena interessar-se per l'ètica? 
 
b. Per què els éssers humans som éssers morals? Quin paper jugaria l'autoconsciència en el fet 

que els humans siguem éssers morals? 
 
c. Per què penseu que diu el text que "sols aquell que ha nascut per a ser esclau" pot acceptar 

"viure de qualsevol manera"? 


