
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

▪ B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do que parte e no que se fundamenta a 
DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os dereitos inalienables e universais que derivan dela, 
como o punto de partida sobre o que deben xirar os valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal
e universal.

 VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na dignidade do ser 
humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.

1. VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia e liberdade.

▪ VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.

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

▪ B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións entre a cidadanía e o Estado, co fin 
de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.

▪ VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado 
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.

▪ VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos
cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.

▪ VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes 
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

▪ B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de comunicación masiva, valorando 
os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da sociedade, e reflexionar acerca do papel que 
deben ter a ética e o Estado en relación con este tema. 

▪ VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a interiorización de valores, 
normas, costumes, etc.

▪ VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve á marxe dos valores 
éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos neste tema.

▪ VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da 
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.

▪ VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de comunicación 
masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.

Bloque 3. A reflexión ética ▪
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▪ B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo actual de grandes e rápidos 
cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co fin de garantir o cumprimento dos dereitos 
humanos.

▪ VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como instrumento de 
protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de grandes intereses políticos 
e económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, 
capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.

▪ VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, economía, 
empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).

▪ B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século XXI as circunstancias que o 
rodean, salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para a elaboración do seu proxecto 
de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e que dan sentido á súa existencia.

▪ VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a rodean, identificando as limitacións e as 
oportunidades que se lle formulan desde as perspectivas social, laboral, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., 
co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que 
deben guialo/a.

▪ B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas formais, establecendo a súa relación coa 
ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle atribúe á autonomía da persoa como valor ético 
fundamental. 

▪ VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais.

▪ VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a importancia da súa 
achega á ética universal.

▪ VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa 
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.

▪ B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel como unha ética formal, que salienta o valor do diálogo e o 
consenso na comunidade, como procedemento para atopar normas éticas xustas.

▪ VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o imperativo categórico que 
formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da ética de Kant.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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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

Adaptación da programación didactica 2019-20                                   IES AS INSUAS
                                                                                                               4º ESO
                                                                                                               Valores éticos



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

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 .

-A persoa e a sua dignidade

- A persoa e a sua relación co mundo que a rodea

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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