
   EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E DEREITOS HUMANOS, de 2º ESO:

 Esta nova asignatura de dúas horas semanais pode ser impartida tanto por profesorado de 
Departamento de Filosofía como do Departamento de Xeografía e Historia, motivo polo cal ambos 
departamentos acordaron escoller o libro de texto marcado neste IES, libro no que nos baseamos 
para facer este Deseño Curricular. O libro de texto é: -Civilidade. Educación para a Cidadanía e os 
Dereitos Humanos, de Vicens Vives con ISBN978-682-1257-9 Tamén hai posibilidade de traballar, 
a maiores, cun “Caderno” de exercicios e actividades para os alumnos. A conveniencia da 
utilización deste caderno é mellor deixala ao criterio do docente que teña que impartir clase ao 
grupo. 
   a) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESTE PROXECTO CURRICULAR: Oito son as 
competencias básicas do currículo oficial comunicación lingüística; matemática; coñecemento e 
interacción co medio físico; tratamento da información e competencia dixital; SOCIAL E 
CIDADÁ; cultural e artística; aprender a aprender; autonomía e iniciativa persoal). Tomándoas 
como referencia, éstas son as que aquí sinalamos como específicas: 1) Utilizar, analizar e interpretar
información verbal, gráfica, icónica e estadística, aplicando as TIC (Competencias Básicas 1, 2, 5, 7
e 8). 2) Comportarse respectando as normas de convivencia, valorándoas en tanto son as que 
regulan as relacións nos ámbitos académico, social e famliar. (C.B.1, 5, 6 e 8). 3) Recoñecer e 
comparar informacón, coñecemento e opinións sobre modelos de convivencia, e especialmente os 
propios do contexto galego C.B. 1, 5, 6, 7 e 8). 4) Pensar plans de traballo e colaboración, e que 
impliquen tomar decisións, esforzo, responsabilidade e conciencia das repercusións sociais e 
persoais das propas actuacións. (C.B. 5, 7 e 8). 5) Recoñecer e valorar sentimentos ante situacións 
de inxustiza ou desigualdade, analizando aquelas que teñen lugar en galicia. (C.B. 5 e 8). 6) 
Participar en debates e diálogos respectando as normas básicas que os fan posibles, e diferenciando 
argumentos de meras opinións, e entre o respecto á persoa (fundamental sempre) do respecto ás 
opinións (que si pode ser rexeitable e non respectable en absoluto). (C.B. 1, 5, 7 e 8). 7) Recoñecer 
as causas de certos conflictos de convivencia, especialmente os que teñen lugar en Galicia, e os 
relacionados coa violencia sexista, mostrando posibles solucións. (C.B. 1, 5 e 8). 8) Favorecer o 
respecto e defensa do medio, e a reflexión sobre problemas ecolóxicos, especialmente no ámbito 
galego. (C.B. 3, 5 e 6). 9) Recoñecer as diferentes formas e institucións políticas e económicas, 
especialmente en Galicia, nun mndo globalizado como o actual. (C.B. 3 e 5). 10) Favorecer a 
actitude crítica ante o consumismo e a especulación, especialmente en Galicia. (C.B. 3, 5 e 6). 11) 
Busca, análise crítica e correcta utilización de información extraída dos novos medios (TIC). (C.B. 
4, 5, 7 e 8). 12) Analizar, dialogar e debater sobre novas dos media de Galicia e os dos novos TIC 
que traten da historia, cultura, arte, medio, etc., de Galicia. (C.B. 4, 5 , 7 e 8). 
    b) OBXECTIVOS:

1. Desenvolver o autoconocimiento, o afán de superación e a autonomía persoal. 2. Capacitar 
ao alumno para que poida actuar libremente nas relacións sociais con actitudes xenerosas e 
constructivas. 3. Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia e aprender a obrar 
de acordo con elas. 4. Coñecer, asumir e valorar os principais dereitos e obrigacións que se 
derivan da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, da Convención sobre os Dereitos 
do Neno e da Constitución Española. 5. Mostrar respecto polos costumes e modos de vida 
de persoas e poboacións distintas á propia, que sexan conformes coa Constitución Española 
e as Declaracións internacionais de protección dos Dereitos Humanos, recoñecendo os seus 
valores enriquecedores para a convivencia. 6. Coñecer o funcionamento das sociedades 
democráticas e valorar o papel das administracións na garantía dos dereitos e liberdades 
fundamentais, así como dos servizos públicos básicos e a obrigación dos cidadáns de 
contribuír ao seu mantemento e cumprir as súas obrigacións cívicas. 7. Identificar e rexeitar 
situacións de inxustiza e de discriminación, mostrar sensibilidade polas necesidades das 
persoas e grupos máis desfavorecidos e desenvolver comportamentos solidarios e contrarios 
á violencia. 8. Coñecer e respectar as normas básicas que regulan a circulación, 
especialmente aquelas que teñen que ver coa seguridade. Tomar conciencia da situación do 



medio ambiente e desenvolver actitudes de responsabilidade no coidado da contorna 
próxima. 9. Describir a organización, a forma de elección e as principais funcións dalgúns 
órganos de goberno do Municipio, das Comunidades Autónomas, do Estado e da Unión 
Europea. Identificar os deberes máis relevantes asociados a eles. 10. Educar en saúde 
integral, coñecer as habilidades e valores necesarios para actuar positivamente respecto de a 
saúde.
   c) CONTIDOS: 
   Son oito temas: 1) Construír a nosa identidade. 2) Descubrir as outras persoas. 3) As 
persoas temos dereitos. 4) A cidadanía implica deberes 5) Vivir en democracia. 6) A 
democracia española. 7) Vivimos nun mundo globalizado. 8) Convivir en paz. 
   d) METODOLOXÍA: 
   Os seguintes, que serían utilizados en maior ou menos medida segundo o criterio do 
profesor e tendo en conta a natureza e nvel do grupo e dos alumnos: - Breve exposición 
xeral. do conxunto do tema que se comeza ese dá. - Actividades escritas sobre os contidos 
dese tema, oa intención de avanzar inductivamente: desde casos e problemas concretos á 
conclusións máis xerais, que debe ser a dinámica desta asignatua. - Visión de documentais 
e/os películas relacionados co tema e os seus contidos. Debate posterior. Actividades escritas
como colofón. - Traballos voluntarios ou obrigatorios monográficos ou sobre un libro 
relacinao coa asignatua. Exposición e debate dos mesmos. - Lectura de noticias e debate. 
Ídem, con textos. Ídem, con algún libro. - Debates relaciónaos cos contidos da asignatura. - 
Probas escritas e recuperacións. - Contraste da información buscada “fóa da aula” en 
Internet sobre un tema relacionado cos bloques temáticos da asinatura, e debate. 
   e) CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
   1. Mostrar respecto polas diferenzas e polas características persoais propias e dos demais, 
valorar as consecuencias das propias accións e responsabilizarse das mesmas. 2. Argumentar
e defender as opinións persoais, escoitar e valorar críticamente as opinións dos demais, 
mostrando unha actitude de respecto. 3. Aceptar e practicar as normas de convivencia. 
Participar en tómaa de decisións do grupo, utilizando o diálogo para favorecer os acordos, 
asumindo tanto as obrigacións como as responsabilidades. 3. Coñecer a Constitución 
Española e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, así como os principais dereitos e
obrigacións cívicas que deles se desprenden. 5. Recoñecer e rexeitar situacións de 
discriminación, marginación e inxustiza, e identificar os factores sociais, económicos, de 
orixe, de xénero ou de calquera outro tipo que as provocan. 6. Coñecer o papel que cumpren 
os servizos públicos na vida dos cidadáns e recoñecer a obrigación destes de contribuír ao 
seu mantemento a través dos impostos. 7. Mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos á 
seguridade vial, á protección civil, á defensa e á seguridade integral dos cidadáns. 8. 
Recoñecer actitudes que contribúan á adquisición de hábitos de vida saudables.
    f) CONTRIBUCIÓN O PROXECTO LECTOR, Ó PROXECTO TICs e O PLAN 
DE CONVIVENCIA:
    Respecto da contibución da materia o Plan de Convivencia, esta ten que resultar de 
crucial importancia, como podemos comprobar mesmo nos propios obxectivos da mesma. 
Pero actualmente no noso Centro educativa atópase en fase de redacción o Plan de 
Convivencia. Se temos en conta a contribución ó Plan LECTOR insitirase na lectura do libro
de texto en clase, así como dun libro de interese ou de fragmentos do mesmo. No presente 
curso o texto a traballar é “Ética para o meu fillo”. Finalmente, a contribución o Proxecto 
das TICs procurarase impulsar o emprego das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, 
como activo instrumento de busca e traballo. Pero o seu emprego quedará a expensas das 
posibilidades de uso do cañón de vídeo e das Aulas de Informática do centro.
    g) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:
    - Observación do comportameno: traballo na aula, actitud, respecto aos compañeiros e o 
seu traballo, e respecto ao profesor. - Puntualidade e asistencia a clase. As faltas de 
puntualidade repetidas poden significar o suspenso; en calquera caso serán tidas en conta á 



hora de avaliar. Ídem no que se refire as faltas de asistencia. - Estado do caderno de aula, se 
o hai. - Entrevistas. - Probas escritas. - Traballos. - Cuestionarios orais ou escritos. -“En caso
de realizarse probas obxectivas e/ou traballos escritos, computarán o 80% da nota final. O 
20 % restante procederá da avaliación da actitude, esforzo, asistencia e puntualidade do 
alumnado”. 
   h) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
   O profesor terá en conta e adaptarase na medida do posible aos intereses, capacidades e 
motivacións dos alumnos, respectando sempre o proxcto formativo global da asignatura. 
Será preciso ter unha fluída comunicación co Departamento de Orientación para ter 
presentes as circunstancias e situacións particulars de certos alumns que deberán utilizar 
material adecuado alternativo, e/ou facer outro tipo de actividades que o resto dos 
compañeiros.
    i) REFORZOS EDUCATIVOS: 
   Os alumnos con dificultades ou que repiten o curso recibirán reforzo na aula, ou fóra dela 
con material específico pensado para eses casos. 
   j)  CONTIDOS MÍNIMOS: 
   Sinalamos eses mínimos numerando os doce temas: 1) Noción de liberdade. Relación 
entre liberdade e responsabiliade. Liberdade e proxecto vital. A liberdade propia e os 
demais. 2) Funcións básicas da famlia. Sociabilidade e amizade. A igualdade na familia. O 
respecto plos diferentes. Desigualdades sociais e xustza. 3) Funcións dos centros educativos.
Que contribúe á convivencia nun centro educativo. Relación estreita entre dereitos e deberes
nun centro educativo. 4) Que é o ben común. Dereitos e deberes e ben com.ún. Que é un 
dereito. Relación entre dereito e deber. 5) Límites dos dereitos: deberes e normas. Tipos de 
normas. Noción e función da autoridade. 6) Relación entre diferencia e igualdade. A 
igualdade social e a xustiza. 7) Perigos da desigualdade. Noción de xustiza. Tipos de xustiza.
Dereitos sociais. Estado de benestar. 8) Función do poder político. Distintos réximes 
políticos. Concepto de democracia. Vantaxes e desvantaxes da democracia. 9) Noción de 
Estado. Relación entre Estado e dereitos. 10) Noción de cultura. A diversidade cultural. Os 
riscos do desenvolvemento científico e tecnolóxico. A crise eco lóxica actual. 11) Trazos da 
globalización. Crecmento económico e desigualdade. Pobreza e conflictos. O papel da 
ONU.


