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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

▪ B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito
de ser libre.

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as.

▪ B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, mediante a concepción kantiana da persoa, coa finalidade 
de valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida moral.

▪ VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas 
propias normas morais.

 VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a 
posibilidade de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.

▪ B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do 
concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas, pola importancia que teñen no 
desenvolvemento da personalidade.

▪ VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, 
os hábitos e o carácter.

▪ VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, 
identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais ▪

▪ B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida pública, a primeira regulada pola ética e a segunda 
polo dereito, coa finalidade de identificar os límites da liberdade persoal e social.

▪ VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións 
mediante unha presentación elaborada con medios informática.

▪ VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade 
de que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores
éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas 
eticamente.

Bloque 3. A reflexión ética ▪

▪ B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as diferenzas entre elas, e estimando a importancia da 
reflexión ética como un saber práctico necesario para guiar de xeito racional a conduta do ser humano á súa plena 
realización.

▪ VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.

▪ VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de conduta 
necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.
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▪ B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as súas etapas de 
desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas, libre e racionalmente asumidas, 
como guía do seu comportamento.

▪ VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón pola que esta é 
responsable da súa conduta e das consecuencias desta.

▪ VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.

▪ B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na persoa, e apreciar o papel da intelixencia e da 
vontade como factores que incrementan a capacidade de autodeterminación.

▪ VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.

▪ B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na vida persoal e social do 
ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos e respectados por todos.

▪ VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos deles e apreciando a
súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria.

▪ VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia 
de respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 

▪ B3.5. Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a súa importancia, identificando as súas características e a 
natureza da súa orixe e validez, mediante o coñecemento do debate ético que existiu entre Sócrates e os sofistas.

▪ VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.

▪ VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría 
relativista da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.

▪ VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste e a 
postura de Platón ao respecto.

▪ VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e 
expresa opinións de forma argumentada. 

▪ B3.6. Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así como a súa clasificación en éticas de fins e 
procedementais, sinalando os principios máis destacados do hedonismo de Epicuro.

▪ VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e 
éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.

▪ VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, 
destacando as características que a identifican como unha ética de fins.

▪ VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas 
conclusións cos argumentos racionais correspondentes.

▪ B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo como unha ética de fins e valorando 
a súa importancia e a vixencia actuais.

▪ VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como ben 
supremo, e elabora e expresa conclusións.

▪ VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el 
considera como ben supremo da persoa.
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▪ VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.

▪ B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación co hedonismo de Epicuro, 
clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que apoien a súa valoración persoal arredor desta 
formulación ética.

▪ VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de pracer,
a compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a localización do valor moral nas consecuencias da 
acción, entre outras.

▪ VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.

▪ VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.

Bloque 4. A xustiza e a política ▪

▪ B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética, política e xustiza, mediante a análise
e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles no pensamento de Aristóteles.

▪ VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política e 
xustiza.

▪ VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as semellanzas,
as diferenzas e as relacións entre eles.

▪ B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, e entender o seu concepto de 
xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico sobre a perspectiva deste filósofo.

▪ VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático, sobre a política 
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado. 

▪ VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a importancia que 
Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa 
felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A 3ª avaliación servirá neste caso para mellorar a cualificación obtida na 1ª e
na 2ª avaliacións. A 1ª e 2ª avaliacións contarán 50% cada unha.

Os criterios de ampliación, incorporados na 3ª avaliación, foron realizados
coa finalidade de subir nota, entre 1 e 1,5 puntos sobre a media das dúas 
avaliacións anteriores, e dependendo do nivel acadado. 

O traballos entregados cos mínimos satisfeitos acadarían en total 1 punto 
a maiores da media obtida da 1ª e 2ª avaliacións 

O alumnado que non entregou nada nesta 3ª avaliación queda coa media 
das dúas avaliacións anteriores. 

   A avaliación e cualificación adaptouse tendo en consideración que se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas desde a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, e sempre 
en beneficio do alumnado.

Instrumentos:

O alumnado envía o traballo por correo de maneira individual. O profesor 
corríxeo e o devolve cos criterios establecidos se o exercicio o precisa. Se 
está ben, se ten en conta a nota nese momento.
O exercicio será, se procede, corrixido de novo polo/a alumno/a, 
coñecidas as instrucións recomendadas polo profesor que llas achega de 
dúas formas: sobre o orixinal achegado do/a alumno/a , escaneado e 
corrixido e enviado de volta, ou a través de descrición escrita.
 O alumnado entregarao de novo para satisfacer os mínimos para 
superalo, ou a súa mellora (se o alumno así o considera tras as 
recomendacións e quere de maneira voluntaria) quedando  satisfeito o 
seu obxectivo baixo os criterios de avaliación establecidos. 

Debe tratarse en toda medida de evitar a falta de acompañamento docente 
cunha permanente comunicación como está a darse con gran parte do 
alumnado que segue sen problema e con regularidade as súas tarefas.

Cualificación final
Indicar o procedemento para óbter a cualificación final de curso: 

Valoraranse os traballos feitos durante este tempo  e añadirase un punto  a 
media da primeira e segunda evaluación se o traballo o  merece

Proba
extraordinaria de

setembro 

Dado que todos os alumnos teñen superadas as duas primeiras evaluacions, 
a media da para que ninguén teña que superar a materia en setembro

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hay alumnos ca materia pendente de anos anteriores



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Mandase os alumnos o enlace a un cortometraxe o un documental sobre o 
temario. Se pedirá ao alumnado que aporte a suas opinións  e que comente 
sobre o tema .

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Se conecta a traves do classroom co alumnado. Creouse unha aula especifica 
para cada curso de valores éticos. Todos os alumnos teñen conexións.

O alumno mandara os comentarios sobre o visualizado o leido, el profesor 
aportara os seus comentarios e devolverallos os alumnos. Podrán modificalo 
e reenvialo

- videos y comentarios sobre video de personalidade

-Comentarios sobre videos  de caracter y personalidad

_A Moral

Materiais e recursos
Enlaces de Videos de you tube. Enlaces a películas. Paxinas dos libros de 
texto  sobre os temas 

x

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado. 

O Departamento remite a información a Dirección do centro para que a 
divulgue como considere oportuno as familias. 

Alumnado e profesor manteñen comunicación e intercambio da 
información a través do correo, no que se comentan as entregas, se 
aconsella e corrixe ata ter satisfeitos os obxectivos. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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