
   ÉTICA, 4º ESO:

   Non utilizaremos  libro  de  texto.  O docente  pode repartir  temas  mecanografiados en  galego
(PROXECTO LINGÜÍSTICO), ou botar man dun blog de Blogger e o servicio Google Drive para
que o alumnado copie eses temas (PROXECTO TIC), ou seguir o tradicional sistema de apuntes na
aula: a asignatura non require de extensas unidades temáticas, polo demais, xa que  o método que
seguiremos en primcipio é a indución: partir de casos concretos, de textos concretos (PROXECTO
LECTOR,  PROXECTO  LINGÜÍSTICO),  de  obras  concretas,  de  filmes  ou  documentais
determinados (PROXECTO TIC), e elevarse cara aos mínimos contidos teóricos que a asignatura
reclame, intentando non recargala con demasiada teoría (temos só unha hora semanal). Un posible
recurso, bastante útil polo xa visto en anos anteriores, é o libro de Fernando Savater Ética para o
meu fillo (Ariel),  un  libro  de  lectura  (PROXECTO LECTOR,  PROXECTO LINGÜÍSTICO)  a
partir do cal cabe facer diversas actividades orais e escritas: a lectura e escritura e cada vez máis
importante practicalas na aula,  e esta asignatura ofrece unha moi boa oportunidade para facelo.
Tamén podemos utilizar relatos ou contos breves, a poder ser en galego, de Jack London, Tobias
Wolff, Salinger, Chéjov, Rohmer, Chaves Nogales, Banks, Harte, etc., tomados ou das bibliotecas
públicas (PROXECTO LECTOR), ou da propia red (PROXECTO TIC), co fin de facer lecturas
desde os intereses propios desta asignatura, aínda que non só desde esta perpectiva.

     a) Obxectivos:

   1. Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando conciencia da
propia identidade, das características e experiencias persoais, respectando as diferencias cos outros
e desenvolvendo a autoestima. 

   2. Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade nas relacións cos
outros, manifestando unha actitude aberta, solidaria e respectuosa, rexeitando os estereotipos, os
prexuízos e a violencia en todas as súas formas. 

   3. Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con autonomía, asumindo responsabilidades individuais
e colectivas, e practicar formas de convivencia e de participación baseadas no respecto, utilizando o
diálogo e a mediación para evitar e resolver os conflitos. 

   4. Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as obrigas que se
derivan da declaracións internacionais de dereitos humanos, da Constitución Española e do Estatuto
de Autonomía de Galicia, identificando os valores que os fundamentan. 

   5. Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como enriquecedora da
convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de todas as persoas, rexeitando as
situacións de inxustiza e as discriminacións existentes por razón de sexo, orixe, crenzas, diferencias
sociais, orientación afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da dignidade
humana e causa perturbadora da convivencia. 

   6. Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, valorar a
diferencia de sexos rexeitando os estereotipos e prexuízos que supoñan discriminación e participar
activamente na prevención da chamada “violencia de xénero”. 

   7.  Coñecer  e  apreciar  os  principios  e  valores  que  fundamentan  e  lexitiman  os  sistemas
democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia,  do Estado español e da
Unión Europea, tomando conciencia do patrimonio común e da diversidade social e cultural. 
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   8. Coñecer os fundamentos do modo de vida democrático e aprender a obrar baseándose neles nos
diferentes ámbitos da convivencia. Asumir os deberes cidadáns na manutención dos bens comúns e
recoñecer o papel do Estado como garante dos servizos públicos. 

   9.  Coñecer  as  diversas  formas de  participación política,  desenvolver  habilidades  de  diálogo
orientadas á participación democrática e valorar a importancia da participación cidadá, ben sexa na
vida  política  institucionalizada,  ben  noutras  formas  de  participación  como  a  cooperación,  o
asociacionismo e o voluntariado. 

   10. Coñecer as causas que provocan a violación dos DD HH, a pobreza e a desigualdade, así
como  a  relación  entre  os  conflitos  armados  e  o  subdesenvolvemento.  Valorar  as  accións
encamiñadas á consecución da paz e da seguridade e a participación activa como medio para lograr
un mundo máis xusto.

   11. Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade, a igualdade e
a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando por mostrar respecto crítico polos
costumes e modos de vida de poboacións distintas á propia e manifestar comportamentos solidarios
coas persoas e colectivos desfavorecidos. 

   12. Coñecer e analizar as principais teorías éticas que máis contribuíron ao recoñecemento das
liberdades e dos dereitos das persoas. 

   13. Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e conflitos do
mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación da súa resolución e desenvolver
unha actitude crítica ante  os  modelos  que se transmiten a  través  dos medios  de comunicación,
mediante a adquisición de destrezas básicas na utilización das fontes de información. 

   14. Adquirir un pensamento crítico, desenvolver un criterio propio e adquirir habilidades para
comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en debates, a través da argumentación
documentada e razoada, así como para escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros. 

   15.  Practicar  o  diálogo  coa  realidade  social  en  continuo  proceso  de  transformación,  como
instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación dun proxecto de vida
propio, na dimensión persoal, cívica e profesional. 

   b) Contidos: 

   Seguindo a orde dos doce temas da asignatura:

1) Conceptos de impulso, desexo, sentimento, razón, vontade, temperamento e carácter. O
respecto á identidade da persoa.

2) Sociabilidade  dos  humanos.  Valores  sociais  e  individuiais.  O mutuo  respecto  e  os
conflitos interpersoais. Diferencia e relación entre moral e ética.

3) Intuición  moral.  Razoamento  moral.  Criterios  éticos.  Hedonismo  e  felicidade.
Utilitarismo. 

4) A razón como criterio moral. Estoicismo. Ética formal kantiana. 

5) Ética individual e social. Moralidade e legalidade. Que son os Dereitos Humanos. Os
DD HH na historia.
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6) Orixe da democracia. O ideal democrático. A vontade popular. Actitude democrática e
tolerancia.  Democracia e minorías.  Sufraxio universal.  División de poderes.  Estado
democrático e de dereito.

7) Que é unha constitución. A Constitución Española e os seus valores fundamentais.

8) Cortes. Goberno. Xefe do estado. Partidos políticos e sindicatos. Función das Forzas
Armadas e Corpos de Seguridade. Municipios e Autonomías.

9) A exclusión social como problema.

10) Discriminación social declarada e encuberta. Discriminación das mulleres. Opresión 
sexista.

11) Noción de globalización. Aspectos positivos da globalización.

12) Noción de desenvolvementos, causas e solucións. Problemas ecolóxicos. Novos riscos
para a convivencia: conflitos internos. Guerra e terrorismo. O papel da ONU.

   c) Contribución da asignatura ao logro das competencias básicas:

  O  carácter  integrador  da  asignatura  contribúe  á  adquisición  da  práctica  totalidade  das
competencias básicas propostas no currículo oficial:

   1) O seu fin básico é o desenvolvemento da  competencia social e cidadá. A complexidade das
sociedades  democráticas  esixe  facerlle  fronte  a  novos  retos  como  as  responsabilidades  polas
xeracións futuras, a orientación do desenvolvemento tecnocientífico, a igualdade entre os sexos, a
loita  contra  as novas formas de exclusión social  e  contra  as xa existentes.  A educación para a
cidadanía propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía
democrática: participar, tomar decisións, elixir a forma axeitada de comportarse e responsabilizarse
das consecuencias derivadas das decisións. Contribúe tamén a reforzar a autoestima, a autonomía e
a identidade persoal.  A sensibilización ante  as situacións de discriminación e inxustiza permite
consolidar  os  valores  de  cooperación,  solidariedade,  xustiza,  non  violencia,  compromiso  e
participación tanto no ámbito persoal como no social.

   2) Contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender, pois facilita o
recoñecemento das propias capacidades e carencias e as habilidades.

   3) Poténciase a competencia básica da autonomía e iniciativa persoal, xa que a reflexión sobre as
relacións  entre  intelixencia,  sentimentos  e  emocións  posibilita  o  coñecemento  dun  mesmo,  o
autocontrol e o equilibrio emocional. O coñecemento de distintas teorías éticas facilita a creación
dunha sensibilidade ética propia e a comprensión da necesidade de tomar decisións con criterio
propio e asumir responsabilidadaes.

   4) O diálogo e debate contribúe á competencia básica en comunicación lingüística: esixe practicar
a escoita e exercitarse na exposición e na argumentación, verbalizar os conceptos, formar xuízos e
estruturalos de forma coherente.

  5)  A necesidade  de buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información de  distintas  fontes,
contribúe a desenvolver a competencia no tratamento da información e competencia dixital.

   6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade plural esixe
apreciar  o  feito  cultural  nas  súas  diversas  manifestacións,  e  mellorar  a  competencia  cultural  e
artística.

   7) Ser consciente da importancia do uso responsable dos recursos naturais e da necesidade dun
consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a  competencia en coñecemento e
relación co mundo físico.
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   d) Temporalización:

   Trimestre I: temas do 1 ao 4.

   Trimestre  II: do 5 ao 8.

   Trimestres  III: resto.

    e) Criterios de avaliación:

   1. Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas situacións de
conflito. Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións, asumindo as responsabilidades que
delas se derivan.

    2. Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.

  3.  Diferenciar  os  trazos  básicos  que  caracterizan  a  dimensión  moral  das  persoas,  recoñecer
distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a súa orixe na aplicación de
diferentes paradigmas de valoración.

  4.  Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade,  identificar  os
problemas  éticos  xerados  desde  diversas  posicións  morais  e  propoñer  estratexias  para  a  súa
resolución.

   5. Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas.

   6. Recoñecer e distinguir as dimensións ética, xurídica e política dos DD HH. Valorar éstes como
principal referencia ética, en tanto que exixencia mínima de xustiza, manifestando actitudes a favor
do exercicio  activo  e  o  respecto  destes.  Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,
económicos, sociais e culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de DD HH.

   7. Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como forma de
convivencia social e política e identificar os valores e principios morais en que se sustenta.

    8. Valorar de forma argumentada, a importancia da participación cidadá para o funcionamento
das institucións democráticas e da formación da opinión, de acordo con algún tipo de deliberación,
para unha participación responsable.

   9. Analizar as causas que provocan os principias problemas sociais do mundo actual utilizando de
forma crítica a información que proporcionan os medios de comunicación e identificar solucións
comprometidas coa defensa de formas de vida máis xustas.

  10. Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das mulleres e
poñer de manifesto as súas contribucións en todos os campos do saber ao longo da historia e o
coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar as causas e factores de discriminación.

   11.  Xustificar as propias posicións utilizando sistemáticamente a argumentación e o diálogo.
Precisamente por iso, facelo adecuadamente con claridade, precisión, coherencia e respecto, será
valorado positivamente, mais será valorada negativamente a expresión inadecuada, sexa pola falta
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de claridade e precisión (abuso de palabras comodín, excesiva pobreza de linguaxe), sexa pola falta
de respecto aos demais que certas expresións levan consigo (palabras malsoantes, etc.).

   12. Recoñecerse membros dunha cidadanía global e comprender a necesidade de compartir uns
mínimos morais posibilitadores da convivencia.

   f) Metodoloxía e materiais didácticos:

   Preténdese que sexa participativa mediante debates e lecturas compartidas. Tamén haberá unha
metodoloxía expositiva polo docente., mínima dentro do posible (ver arriba), e en calquera caso “a
posteriori”:  partindo  de  casos  ou  textos  concretos  (antropolóxicos,  periodísticos,  de  ficción),
documentais, etc., ir achegándose a conclusións a modo de contidos básicos da unidade temática.
Non se descartan traballos obrigatorios ou voluntarios, en principio individuais e con posibilidade
de  ser  expostos  na  aula  con  posterior  diálogo  ou  debate.  A utilización  de  libros  de  lectura
(PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO) como  Ética para o meu fillo ou  Política
para Amador (fragmentos: faise demasiado difícil para os actuais alumnos desta idade), ambos de
Fernando Savater e ambos en Ariel,  son un magnífico recurso e unha boa ocasión para ler colectiva
e individualnmente, dando pé a actividades baseadas nestes textos. Éstes poden ser repartidos en
cada clase  polo  docente,  ou chegar  éste  a  un  acordo co alumnado para  compralo,  se  ben non
consideramos necesario chegar a iso e menos agora.

   Pódese utilizar se así o estima o docente fragmentos de películas de ficción ou de documentais, ou
libros de ficción ou non ficción (relatos autobiográficos, ensaios, etc.). 

   Xa falamos antes da oportunidade de utilizar relatos breves (short stories).

   Sobre os temas, xa falamos arriba (introdución ): poden ser repartidos polo docente, etc.

    g) Procedementos e instrumentos de avaliación:

  1) Observación do comportamento: traballo na aula, actitude, respecto aos compañeiros e o seu
traballo, e respecto ao profesor. Todo isto inclúe o xa dito en “Criterios de avaliación, 11”: será
valorada positivamente a capacidade e hábito de expresión adecuada (coherente, clara e respectuosa
cos demais), pero negativamente o uso de expresións e actitudes conleven falta de respecto aos
demais.

   2)  Puntualidade  e  asistencia  a  clase.  As  faltas  de  puntualidade  repetidas  poden significar  o
suspenso do trimestre se son sistemáticas, e incluso véndose na obriga de facer unha proba escrita
extra para poder aprobar, sexa o trimestre, sexa o curso completo se é un caso extremo. En calquera
caso serán tidas en conta á hora de avaliar. Ídem no que se refire as faltas de asistencia. Como
norma xeral establécese para alumnos reincidentes (non falamos dalgún caso esporádico) que cada
falta  de  puntualidade  baixa  un  tercio  de  punto  na  cualificación  dese  trimestre  se  non  hai
xustificación aceptable (o problema da puntualidade neste IES e sobre todo na ESO é grave), e se é
de asistencia non xustificada debidamente, dun punto (recordemos que é unha asignatura dunha
hora semanal,e baseada no traballo de aula).

 3) Estado do caderno de aula ou similar, se o hai.

 4) Entrevistas.
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  5) Probas escritas.

  6) Traballos.

  7) Cuestionarios orais ou escritos.

   8) Dado o carácter que se lle quere dar a asignatura, e supoñendo que haxa alumnos que non
aproben algunha parte dela (un trimestre, un tema, etc.), o docente ten a posibilidade de ofrecer una
oportunidade extra ao alumno para recuperar esa parte non aprobada mediante unha proba escrita
convencional sobre eses contidos. O mesmo vale dicir para a proba de  setembro, onde o alumno
tería que examinarse dos contidos vistos durante todo o curso (contidos extraídos na aula a partir
dos libros de lectura e textos, e/ou a partir dos breves temas explicados ou repartidos).

   9) En caso de fraude nalgunha das probas ou traballos desta asignatura, e aí incluímos o indebido
uso do teléfono móbil ou aparatos electrónicos semellantes na aula, que debe estar apagado e baixo
ningunha excusa  encendido durante  unha proba,  o  alumno terá  a  mínima cualificación  posible
establecida por lei.

   h) Criterios de cualificación: 

   Cada alumno terá que acadar unha nota mínima de cinco puntos para ter unha culaificación
positiva. A cualificación dependerá dos resultados obtidos nas tarefas e actividades expostas arriba..

   i) Mínimos esixibles para unha avaliación positiva:

 Seguindo a orde dos doce temas da asignatura:

1) Conceptos de desexo, sentimento, razón , vontade e carácter.

2) Sociabilidade dos humanos. Valores sociais e individuiais. Diferencia e relación entre
moral e ética.

3) Intuición moral. Razoamento moral. Criterios éticos. 

4) A razón como criterio moral. 

5) Ética individual e social. Moralidade e legalidade. Que son os Dereitos Humanos. Os
DD HH na historia.

6) Orixe  da  democracia.  O  ideal  democrático  e  a  tolerancia.  Democracia  e  minorías
División de poderes. Estado democrático e de dereito.

7) Que é unha constitución. A Constitución Española e os seus valores fundamentais.

8) Cortes. Goberno. Xefe do estado. Partidos políticos e sindicatos. Función das Forzas
Armadas e Corpos de Seguridade. Municipios e Autonomías.

9) A exclusión social como problema.

10) Discriminación social declarada e encuberta. Discriminación sexista.

11) Noción de globalización.

12) Problemas ecolóxicos. Novos riscos para a convivencia: conflitos internos. Guerra e
terrorismo. O papel da ONU.

    j) Medidas de atención á diversidade e PLAN DE CONVIVENCIA no centro:

   Respecto ao PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO e á ATENCIÓN Á DIVERSIDADE,
teranse en conta as comunicacións e a información facilitada polo Depatamento de Orientación. Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e REFORZO na aula e/ou fóra dela
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(activiades, textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe dicir para aqueles alumnos
que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario un tratamento diferente
polo profesor cando se fagan determinadas actividades ou estudos.

   k) Contribución ao PROXECTO LINGÜÍSTICO:
   A materia impartese en galego. Tamén o libro de texto vai no noso idioma, caso de ser utilizado
Igualmente o libro antes dito, Ética para o meu fillo, caso de ser utilizado. Intentarase que todo o
material complementario que se entregue ao alumnado estea en galego

   l) Contribución ao PROXECTO LECTOR:

   Pretendense que o alumnado acade unha mellor competencia lectora. Para iso e ademais da lectura
do libro de texto (presenta moito documento para ser lido en público ou en privado) e libros de
lectura como  Ética para o meu fillo   e similares, os alumnos terán ocasión,  se así  o considera
adecuado o docente de ler e facer traballos sobre diferentes libros de ficción ou non ficción, ou
cómics, e incluso de filmes, mais todo iso depende de moitos factores: a natureza do alumnado, o
tipo de grupo de que falemos, a hora a que se dá  asignatura (non é igual primeria hora da mañá que
última da tarde, etc.).  

   Consideramos  que  a  utilización  na  aula  e  fóra  dela  como  actividadae  complementaria  ou
voluntaria  de  “short  stories”,  relatos  breves,  é  unha  boa  opción  nesta  asignatura  se  son
adecuadamente escollidos (Bret Harte, Salinger, Banks, T. Wolff, Jack London, etc.), sendo moitos
deles facilmente accesibles incluso na rede.

   m) Contribución ao PROXECTO TIC:

   Xa falamos disto ao longo deste escrito, pero podemos insistir: 

  - Utilización dun blog de Blogger (“Buzón de Filosofía” ou outro) e do servicio de Google Drive
para repartir temas , información, enlaces a internet, orientacións para traballos, etc.

  -  Utilización do canón de aula  para ver  fragnmentos  de filmes ou documentais  (dificilmente
pódese ver completro dado o escaso tempo de que dispón esta asignatura en Galicia).

  - Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por parte do alumno,
e sempre con indicacións do docente. Esa información sería posteriormente comentada na aula entre
todos. Trátase de orientar ao alumno na selva da rede onde tantas veces prima o todo-vale. Trátase
tamén de facer ver que buscar información na rede non é copiar ou imprimir unha páxina ou similar
de internet, nin limitarse nunca a unha soa fonte de información (que case sempre soe ser a mesma:
a Wiki, consultada acriticamente).
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