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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

▪ B4.1. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos contidos na DUDH, como fundamento 
universal das democracias durante os séculos XX e XXI, destacando as súas características e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" e "división de poderes".

 VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está por 
riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores éticos sinalados na 
DUDH. 

1. VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos valores éticos
e cívicos na sociedade democrática.

▪ VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: democracia, 
cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc.

▪ VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo, o 
executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do poder político e como 
medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.

▪ B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e das cidadás na vida política do Estado coa 
finalidade de evitar os riscos dunha democracia que viole os dereitos humanos.

▪ VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de participar activamente no 
exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.

▪ VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se respectan os 
valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e 
formula posibles medidas para evitalos.

▪ B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 1978, identificando os valores éticos dos que 
parte e os conceptos preliminares que establece.

▪ VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución española, e 
sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.

▪ VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa dimensión ética (nación 
española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas), a través da lectura comprensiva e 
comentada dos artigos 1 ao 9.

▪ B4.4. Amosar respecto pola Constitución española e identificar nela, mediante unha lectura explicativa e comentada, os 
dereitos e os deberes do individuo como persoa e cidadán ou cidadá, apreciando a súa adecuación á DUDH, coa 
finalidade de asumir de xeito consciente e responsable os principios de convivencia que ben rexer no Estado español.

▪ VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas fundamentais da persoa" establecidos 
na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de 
ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os seus límites.

▪ B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos principios éticos definidos pola DUDH, mediante a 
lectura comentada e reflexiva dos "dereitos e deberes dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) e dos "principios reitores da 
política social e económica" (artigos do 39 ao 52).

▪ VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos en que se 
fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios reitores da política social e 
económica.

▪ VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a súa importancia, 
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xustificando a orde elixida. 

▪ VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia, o feito de que 
os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber 
cívico, xurídico e ético.

▪ VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos orzamentos xerais do 
Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben común.

▪ B4.6. Coñecer e valorar os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de Galicia segundo aparece no seu título 
preliminar e no título primeiro, capítulos I e II.

▪ VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de 
Galicia recollidos no seu título preliminar.

▪ VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder galego".

▪ VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e as características do Parlamento sinaladas no capítulo I, e da Xunta e a súa 
Presidencia, segundo o capítulo II.

▪ B4.7. Coñecer os elementos esenciais da UE, analizando os beneficios recibidos e as responsabilidades adquiridas 
polos estados membros e a súa cidadanía, coa finalidade de recoñecer a súa utilidade e os logros alcanzados por esta.

▪ VEB4.7.1. Describe a integración económica e política da UE, o seu desenvolvemento histórico desde 1951, os seus 
obxectivos e os valores éticos nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH.

▪ VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio que estes supuxeron para a 
vida dos cidadáns e das cidadás (anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas e 
capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos (económico, político, da seguridade e a paz, etc.).

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do coñecemento das súas semellanzas, 
diferenzas e relacións, e analizar o significado dos termos de legalidade e lexitimidade.

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, semellanzas e vínculos 
existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, elaborando e presentando conclusións 
fundamentadas.

▪ B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, a través da análise das teorías do dereito natural ou 
iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico, identificando a súa aplicación no pensamento xurídico de 
determinados/as filósofos/as, coa finalidade de ir conformando unha opinión argumentada sobre a fundamentación ética
das leis.

▪ VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o seu 
obxectivo e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das leis 
xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.

▪ VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre "physis" e "nomos", describindo a súa 
contribución ao convencionalismo xurídico, e elabora conclusións argumentadas arredor deste tema.

▪ VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivismo xurídico de Kelsen, nomeadamente no relativo á validez das normas 
e dos criterios que utiliza, especialmente o de eficacia, e a relación que establece entre a ética e o dereito.

▪ VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha presentación con medios 
informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións. 
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▪ B5.3. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a creación da ONU, coa finalidade
de entendela como unha necesidade do seu tempo, cuxo valor continúa vixente como fundamento ético universal da 
lexitimidade do dereito e dos estados.

▪ VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos países integrantes da ONU, coa 
finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo.

▪ VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que orixinaron a DUDH, entre eles o uso 
das ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns homes sobre outros, chegando ao estremo 
do Holocausto xudeu, así como a discriminación e o exterminio de todas as persoas que non pertencesen a unha 
determinada etnia, a un modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas políticas, etc.

▪ VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a DUDH, e valora a importancia deste 
feito para a historia da humanidade.

▪ B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH, coa finalidade de coñecela e propiciar o seu 
aprecio e respecto.

▪ VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos que poden 
clasificarse da seguinte maneira:

▪ Os artigos  1  e  2  refírense  aos  dereitos  inherentes  a  todas  as  persoas:  a  liberdade,  a  igualdade,  a
fraternidade e a non-discriminación.

▪ Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.

▪ Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade.

▪ Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.

▪ Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.

▪ Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias para
o seu exercicio e aos seus límites.

▪ VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como fundamento do 
dereito e a democracia, no seu medio escolar, familiar e social. 
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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

Criterios de avaliación:

Non hay alumnos ca materia pendente de anos anteriores



pendentes

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

Actividades

Mandanse 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 .

- os dereitos humanos

- o concepto de cidadan e cidadania

- Comentarios y test sobre los temás anteriores

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

Materiais e recursos
Enlaces de Videos de you tube. Enlaces a peliculas. 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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