
 VALORES ÉTICOS 1º 2º 3º e 4º ESO 

 1H/SEMANA 

 

Un VALOR é algo que non é indiferente, é algo que importa.  

Un valor ÉTICO vale porque contribue a facer mellores as nosas decisións e o noso 

comportamento.  

En que sentido mellor? Máis eficaz? Máis profesional? Para obter éxito? Ou máis 

ganacia?  

Pois non. Para o verdadeiramente importante; facer o noso comportamento  máis 

cívico, máis bo e máis xusto.  

Ao mesmo tempo, adquiríndo e practicando estes valores, facémonos persoas 

autónomas, responsables e comprometidas.  

En cada curso poderás escoller esta materia, que dedicaremos precisamente a isto. E 

sen pedirche que creas en nada doutro mundo! 

 

Facemos unha aproximación teórica a un valor en cuestión (Liberdade, Xustiza, 

Dignidade, Igualdade, Democracia, Respecto, Laicismo, Irmandade, Universalidade dos 

DDHH…) Aínda que implique definicións e coñecementos, esta parte xa é participativa, 

pois aclaramos dúbidas e discutimos posturas. Indicamos a súa importancia e vemos 

os contravalores, ou o que implicaría o non recoñecelo. Vemos contextos históricos e 

culturais, ou biográficos,  nos que o citado valor cobrou protagonismo. E logo 

realizamos un traballo onde poñemos en xogo ese valor. Este traballo consistirán en 

propostas de diferente tipo segundo sexa o grupo e o valor que esteamos tratando. 

Como exemplo van desde o máis clásico -unha presentación ou unha redacción- ata 

propostas máis creativas -cartel, comic, curta, sketches…- Encárganse tamén traballos 

sobre diversos documentos (textos, entrevistas, pelis, documentais, lecturas…) ou 

sobre problemas e debates sociais que encerren cuestións éticas. 

 

 Máis que relacionarse con estudos, relaciónase cunha vida boa. Ninguén debería 

carecer destes valores. De que vale ser unha gran científica se empregas o 

coñecemento para o mal? De que vale ser moi rico se non es xusto? Ou ser un técnico 

eficaz ao servizo da opresión?  

Moi relacionada coa Filosofía de 4º, e que tamén terás en 1º de Bach se continuas 

estudos no Insti. Tamén coa Historia da Filosofía, que terás en 2º Bach, se vas por 

Humanidades e Ciencias Sociais.  


