
   ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO, 2º de BACHARELATO:

   Ésta é unha asignatura optativa de catro horas semanais. Non hai libro de texto: os temas e
actividades  diversas  serán mecanografiadas  e  facilitadas  ao  alumno polo profesor  polo blog de
Blogger  “Buzón de Filosofía” (PROXECTO TIC) e con diferentes enlaces a páxinas de internet,
botando  man  ademais  de  Google  Drive.  Todo  ese  material  estará  en  galego  (PROXECTO
LINGÜÍSTICO).   Nese  blog  haberá  igualmente  información  complementaria,  vídeos,  imaxes,
gráficos,  mapas,  textos,  enlaces  a  internet,  etc.  (PROXECTO  TIC).  Hai  tamén  un  correo  do
Departamento de Filosofía (defilax@gmail.com)  exclusivamente para consultar dúbidas e facilitar
a comunicación profesor-alumnos.
   Baseándonos na nosa experiencia de cursos anteriores co alumnado matriculado nesta asignatura,
decidimos fundamentar esta programación sobre tres pilares: 1) rebaixar a teoría; é dicir, o número
de temas e a extensión dos mesmos (sen deixar fóra o esencial da asignatura, fundindo varios temas
nun,  ou introducindo contidos  dun tema noutro  distinto),  pretendendo traballar  dous temas por
trimestre; 2) ofrecer ao alumno realmente interesado na asignatura a posibilidade de obter unha
cualificación adecuada aos seus obxectivos gracias a actividades complementarias que se ofrecerán
en  cada  tema  visto;  3)  buscar  a  reflexión  e  traballo  do  alumno  na  dramatización  “literaria”
(PROXECTO  LECTOR  e  PROXECTO  TIC:  relatos,  fragmentos  de  novelas  ou  obras
autobiográficas,  etc.,  buscados  na  rede  ou  nas  bibliotecas  do  IES  ou  públicas)  como
“cinematográfica” (PROXECTO TIC: recurrindo ao canón de aula e ao DVD de films clásicos en
V.O.  buscados  outra  vez  nas  bibliotecas  públicas  ou  do  noso  IES),  orientando  a  asignatura
primordialmente á práctica (actividades orais e escritas), o debate e o diálogo na aula, se ben non
quedan excluídas nin moito menos probas escritas obxectivas e traballos escritos obrigatorios ou
voluntarios.  Eses  textos  e  fragmentos  de  films  quedarán  rexistrados  aquí  tema  a  tema,  pero
soamente a modo de exemplo, pois finanalmente poderían ser outros similares os escollidos no seu
momento.  En  calquera  caso,  o  traballo    real    sobre  esas  obras  forma  parte  tamén  da  unidade
didáctica,  polo  que o alumno está  obrigado a lela,  vela  e  traballala  segundo as  indicacións  do
docente. Naturalmente, haberá moitos outros textos, filosóficos ou non. Das catro horas semanais,
alomenos unha delas –e probablemnte máis dunha á semana- será dedicada na súa totalidade á
lectura dalgun destes textos, en común, buscando tamén o diálogo (PROXECTO LECTOR). Estes
textos e obras estarán en galego na medida do posible (PROXECTO LINGÜÍSTICO).
   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 refozo na aula e/ou fóra dela (actividades,
textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe dicir para aqueles alumnos que estean en
circunstancias ou situacións especiaies que fagan necesario un tratamento diferente polo profesor
cando se fagan determinadas actividades ou estudos.
   A asignatura terá unha triple base que será tida en conta ao avaliar ao alumno: a asistencia á clase
(e  puntualidade  debida)  e  o  traballo  real  nela  (asistencia  “activa”);  os  traballos  voluntarios  ou
obrigatorios; as diferentes probas escritas obxectivas sobre os distintos temas do curso e as súas
recuperacións.  As  recuperacións  serán  xa  completamente  á  marxe  das  obras  literaias  e
cinematográficas: serán só teóricas, probas escritas “convencionais” sobre os contidos dos temas
non aprobados. O mesmo cabe dicir se o alumno tivera que presentarse en setembro: a proba sería
só dos contidos dos temas dados, nunca sobre as obras literarias e cinematográficas.

   a) Obxectivos :
   - Analizar e contrastar informacións diversas sobre diferentes aspectos das conductas morais e da
súa teorización ética.
 -  Caracterizar  e  avaliar  os  diferentes  tipos  e  niveis  de  conciencia  moral,  valorando  o
desenvolvemento dunha racxionalidade crítica e autónoma.
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   - Analizar a funcionalidade dos códigos morais e das súas frecuentes pretensións
etnocéntricas.
   - Desenvolver formas de racionalidade dialóxica, e valorar a tolerancia e o respecto polo outro.
Isto implica expresarse con claridade, coherencia e respecto, e polo tanto implica que expresións
malsoantes ou groseiras ou as faltas de respecto aos demais serán valoradas negativamente.
   - Coñecer e ler as máis importantes teorías éticas que houbo ao longo da historia, e
aprecialas.
   - Analizar e comprender as relacións entre dereito e moral, e valorar a noción de xustiza como
imparcialidade e as posibilidades de desobediencia civil lexítima.
   - Valorar a importancia da declaración dos DD HH.
   - Comprender que a dignidades humana baséase na liberdade e a autonomía moral do
individuo.

   b) Contidos e temporalización por trimestres:
   Primeiro trimestre:
   Tema 1: INTRODUCIÓN: Moralidade humana e conduta animal: cultura, intelixencia racional e
liberdade.  Liberdade  e  determinismo.  Moral  e  sociedade:  axentes  de  socialización.  Conceptos
fundamentais da asignatura: moral, ética, dereito, filosofía do dereito, moral e ética non normativas
e normativas. Obra literaria escollida: “O home riseiro”,  de J. D. Salinger (e talvez o relato de
Tobias Wolff “De regreso al mundo”). Película escollida:  Copia  certificada (2010), de Kiarostami.
   Tema 2: BEN MORAL: Que é “ben moral”. A felicidade: o sabio da Grecia clásica e helenística;
Tomé de Aquino; Freud. O deber: Kant. O utilitarismo. Ética e estética: o ben moral e “o mal” en
Rimbaud e Morrison. Obras literarias: “Intrépidos pilotos”, conto de Tobias Wolff, e fragmentos de
“Carta do vidente”, de Rimbaud, na rede. Pode que tamén fragtmentos do “Xénese” (historia de
Adán e Eva). Película:  ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Kiarostami (1987), e o documental
When you are strange, de Tom DiCillo.
   Segundo trimestre:
   Tema 3: CONCIENCIA MORAL E AUTONOMÍA MORAL: Definición de conciencia moral e de
autonomía e heteronomía morais. Autores con textos : a) Kant e Piaget; b) Freud e Skinner. Obra
literaria: fragmento do capítulo XXV da parte I do Quijote de Cervantes. Film: En la ciudad blanca,
de Alain Tanner (1983)..
   Tema 4: HISTORICIDADE, RELATIVISMO E MORAL: Moral e relativismo. Etnocentrismo e
relativismo. Universais éticos. Dereitos Humanos e a súa fundamentación. Relación entre Estado
democrático e os DD HH. Film: El hombre tranquilo, de John Ford, ou ben Primavera tardía, de
Ozu. Obra literaria: fragmentos do ensaio de J.J. Sebreli  El asedio a la Modernidad: crítica del
relativismo cultural (Ariel) sobre o mercado de escravos.
   Terceiro trimestre:
   Tema  5:  LEXITIMACIÓN  DAS  NORMAS  MORAIS:  Lexitimacións  relixiosa,  naturalista,
emotivista,  contractualista  e convencionalista.  Obras literarias:  fragmentos da  Biblia  e de obras
antropolóxicas,  de  viaxes  ou  de  crónicas  de  Indias.  Película:  El  delator,  de  John Ford,  ou  La
aventura ou El eclipse, de Antonioni.
   Tema  6:  LEXITIMACIÓN  DAS  NORMAS  XURÍDICAS  E  DO  ESTADO:  Lexitimacións
relixiosa, naturalista, contractualista e convencionalista. Relación entre moral e cumprimento das
leis escritas nun Estado democrático ou non democrático. Noción de xustiza. Lexitimización do
Estado.  Obras  literarias:  carta  do  indio  Seattle,  fragmentos  do  Código  de  Manú,  textos
antropolóxicos. Film: El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford.

   c) Contidos mínimos:
   Seguindo a orde dos seis temas:
   1) Definición de moral. De ética. De dereito. De filosofía do dereito. Noción de
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determinismo. Noción de liberdade de acción e de liberdade “moral”. A relación
entre moralidade e socialización. A ética entendida non como conxunto de normas.
  2) Definición de etnocentrismo. Occidente ante o etnocentrismo e como orixe do relativismo.
Relación entre fundamentación dos DD HH e os diferentes tipos de relativismo: teses esencialista e
non esencialista ante o problema da fundamentación dos DD HH.
 3)  Lexitimación  relixiosa,  naturalista,  contractual  e  convencionalista  da  moral  e  as  normas
xurídicas e do Estado.
  4) Relación enttre natureza e convención.
  5) Noción de conciencia moral. Noción de autonomía moral. Autonomía moral fronte
a heteronomía xurídica.
  6) A felicidade do sabio: Sócrates, Platón, Aristóteles, helenísticos. Ética formal de Kant.
Utilitarismo.
  7) Noción de dereito. Xustiza, desobediencia civil e obxección de conciencia. 
  8) Lexitimidade do Estado; relación entre ésta, a democracia e os DD HH.
   
   d) Metodoloxía :
  - Exposición de cada tema, e explicación do mesmo.
  - Exposicións e debates deses traballos.
  - Probas escritas.
  - Actividades feitas na aula, ou fóra dela.
  - Lectura de textos e libros na aula.
  - Comentarios de textos por escrito.
  - Visionado de documentais ou películas, das que posteriormente haxa que debater
e/ou escribir algún comentario crítico.
 -A  asistencia  a  clase,  puntualidade,  respecto  aos  compañeiros  e  ao  profesor  (PLAN  DE
CONVIVENCIA) e o esforzo na aula deben ser valorados polo alumno, e nas avaliacións parciais
ou final terase en conta todo este tipo de actitudes e comportamentos.

   e) Atención á diversidade, reforzos e convivencia:
   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 (activiades, textos, etc., pensados para a súa
situación). O mesmo cabe dicir para aqueles alumnos que estean en circustancia ou
situacións especiais que fagan necesario un tratamento diferente polo profesor cando se
fagan determinadas actividades ou estudos, incluíndo aqueles que coa asignatura xa aprobada nun
ano anterior estean agoa mtriculados para mellorara a cualificación final (ver arriba).

   f) Criterios de avaliación:
  - Describir, analizar e explicar algún problema ético do seu entorno e/ou das obras literarias ou
cinematográficas traballadas, utilizando conceptos adecuados e vocabulario propio da asignatura, e
comparalo  con  outros  problemas  ou  cuestións  morais,  establecendo  semellanzas  e  diferentas
evitando prexuízos etnocéntricos. Deste xeito o alumno logrará chegar ao nivel adecuado
de reflexión e crítica, abandoando as visións simplificadoras.
  - Participar en debates e diálogos sobre cuestións de actualidade o das vistas nos textos e films,
sobre diferentes modos de vida e distintos valores morais, cun vocabulario apropiado e boa
argumentación, e adoptando posturas de respecto e tolerancia.
  - Facer sínteses integradoras partindo de achegas teóricas traballadas, e información
adquirida en distintas fontes, incluíndo os novos medios TIC. Trátase de
comprobar se o alumnado é quen de contrastar e relacionar información variada
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sobre os temas obxecto de traballo. O seu grao de capacidade para reflexionar,
desde unha perspectiva filosófica, sobre cuestións relativas á ética e á dignidade da
persoa.
  - A realización de actividades na aula forma parte da avaliación. Nelas o alumno
deberá mostrar capacidade de análise de conceptos, textos e problemas,
argumentación e cambio de actitudes, así como, obviamente, vontade de traballo
na aula e respecto polo traballo dos seus compañeiros (PLAN DE CONVIVENCIA).
  - Periodicamente serán feitas probas escritas, que serán un dos tres elementos base
no proceso de avaliación, xunto cos traballos fóra da aula, e o traballo na aula.
Esas probas escritas son útiles para valorar a capacidade para relacionar contidos
próximos, para o cal é imprescindible ter unha visión de conxunto da unidade
temática  que  implica  unha a  previa  e  auténtica  comprensión da  mesma e  das  obras  literaris  e
cinematográficas escollidas, e a capacidade para resolver problemas.
  - O material de traballo na aula (caderno de clase) será revisado perodicamente polo
profesor. Ten que estar completo e ordenado, e debe ser levado sempre á aula,
como todo o restante material que se estea traballando no trimestre
correspondente.
  - O alumno ten que saber facer traballos relacionados cos temas da asignatura, tanto
breves como extensos, obrigatorios ou voluntarios, dun tema ou sobre unha obra
ou artigo. O profesor expoñerá e explicará os pasos axeitados para elaboralos e
revisará eses traballos periodicamente ao tempo que van sendo elaborados, e
seguindo pautas previamente marcadas e datas de entrega que deberán ser
respectadas.
  - Calquera fraude en calquera das actividades, probas escritas ou traballos significa
suspendela/s coa mínima cualificación que a lei permita. Queremos xa facer mención explícita da
posible utilización indebida do teléfono móbil na aula: telo encendido e/ou  utilizalo na aula, ou telo
encendido  durante  as  probas  escritas  da  asignatura.  Nada  disto  está  permitido  e  repercute
negativamente na cualificación, e desde logo en caso de ter o móbil encendido durante a proba de
que se trate, o alumno suspenderá inmediatamente esa proba coa mínima nota que permita a lei.
  - En caso de falta de asistencia a clase, e desde logo cando se fai unha proba, e moito máis se ésta
estaba  xa  marcada  con  antelación,  o  alumno  ten  a  obrigación  de  presentar  a  xustificación
debidamente documentada o mesmo día en que se incorpore, entregando ésta ao titor do seu grupo
ou ao docente desta asignatura. Caso de non facelo terá a mínima cualificación que a lei permita
nesa proba, e repercute en calquera caso negativamente na cualificación do trimestre e talvez do
curso.
  - As películas vistas na aula serán vistas ao longo de tres ou catro clases seguidas, polo que o
alumno está obrigado a asistir eses días e con puntualidade, a non ser que haxa unha auténtica
xustificación,  presentada  no  seu  debido  tempo  e  por  escrito.  Doutro  modo,  esa  actividade
relacionada coa película será imposible facela, e o alumno deberá compensalo cunha proba escrita
convencional do tema correspondente, que deberá superar cun mínimo de cinco puntos.
  - En caso de suspender o primeiro trimestre, o alumno deberá recuperalo examinándose de todos
os  temas  vistos  nese  período  no  seguinte  trimestre,  logrando  como  mínmo  cinco  puntos  para
aprobar. Ídem no caso de suspender o segundo. No terceiro a recuperación celebraríase antes de
finalizar as clases. En caso de ter suspensa a asignatura por non chegar a unha nota media de cinco
puntos a final de curso, o alumno terá unha derradeira oportunidade nunha recuperación final de
todos os temas do curso, ou, nalgún caso, de parte deles, se así consigue a nota media de cinco
puntos. En setembro examinaríase deses temas vistos ao longo do curso nunha proba escrita breve.
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