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IES CANIDO – INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020- 
2021 

Materia VALORES ÉTICOS Curso 2º ESO 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
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B1.1. Conceptos de persoa achegados pola filosofía. 

B1.2. Visión kantiana: a persoa como suxeito autónomo e como un fin en si mesma 
B1.3. Noción aristotélica da virtude: relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

Virtudes éticas. 

B2.1. Diferenzas entre ética e dereito. 

B2.2. Posibles conflitos entre os valores que regulan a vida privada e os que regulan 
a vida pública. 
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B3.1. Diferenza entre ética e moral. 

B3.2. Reflexión ética como guía racional de conduta. 

B3.3. Estrutura moral da persoa. 

B3.4. Etapas do desenvolvemento moral en Piaget e Köhlberg. Paso da heteronomía 

á autonomía moral. 

B3.5. A liberdade como raíz da estrutura moral da persoa. 

B3.6. Características distintivas dos valores éticos. 

B3.7. Valores éticos e dignidade humana. 

B3.8. Normas. Especificidade das normas éticas. 

B3.9. Relativismo moral dos sofistas. 

B3.10. Intelectualismo moral en Sócrates e Platón. 

B3.11. Relativismo moral fronte a obxectivismo moral. 

B3.12. Clasificación das teorías éticas: éticas de fins e éticas procedementais. 

B3.13. A ética de Epicuro como ética de fins. 

B3.14. O eudemonismo aristotélico como ética de fins. 

B3.15. O ben supremo da persoa en Aristóteles e as tres tendencias da alma 

B3.16. O utilitarismo como ética de fins: principio de utilidade; concepto de pracer; 
compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; localización do 

valor moral nas consecuencias da acción. 

B4.1. Relación entre ética, política e xustiza no pensamento aristotélico. 

B4.2. Semellanzas, diferenzas e relacións entre valores éticos e valores cívicos. 

B4.3. A política de Aristóteles. 

B4.4. Concepto aristotélico de xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade. 
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B5.1. Relacións entre ética e dereito. 

B6.1. Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en todos os 
ámbitos da vida humana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á investigación 
científico-tecnolóxica. 

B6.4. Dilemas morais que presentan os avances en medicina e biotecnoloxía. 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 
1ª AVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é 

indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 Conceptos de persoa achegados pola filosofía.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2ª 
AVA 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, 

identificándoo como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a 

vixencia actuais. 

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. 

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. 

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. 

 

 Diferenzas entre ética e dereito. 

 Posibles conflitos entre os valores que 

regulan a vida privada e os que regulan a 

vida pública. 

 A liberdade como raíz da estrutura moral da 

persoa.  Relativismo moral fronte a 

obxectivismo moral. 

 Semellanzas, diferenzas e relacións entre 

valores éticos e valores cívicos.  
 

3º AVAL B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través 

do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións. 

B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e 

xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os 
valores defendidos pola DUDH. 

B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a 

alienación humana á que conduce. 

B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo 

 Valores recollidos na DUDH como criterio para 

fixar límites á investigación científico-

tecnolóxica. 

 Relacións entre ética e dereito 
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científico e tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación 
inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan, 

nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía. 
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  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Probas escritas e/ou orais previstas por avaliación 70 % 

-Traballo diario, elaboración de traballos, caderno, exercicios 20% 

-Actitude, interese, participación, respecto, compromiso e interese do alumno 10% 

 

  CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN  
 
 

 Exames sobre os contidos tratados 
 Control e valoración dos traballos encomendados. 
 Participación nas actividades da aula. 

 Actitude correcta e positiva no desenvolvemento da actividade académica.  
 

 En cada avaliación faranse exames e traballos que constituiran a nota do alumno de 0 a 10. . Os alumnos 

que perdan o dereito a avaliación continua realizarán una única proba final sobre todo o contido da materia. 
Os alumnos que se presenten a proba extraordinaria , realizarán una única proba sobre todo o contido da 
materia. 

 Nos exames se valorará a correcta comprensión, memorización e exposición dos contidos que son obxecto 
de exame.     Tamén se valorará a capacidade para utilizar correctamente os conceptos ensinados. 
Igualmente se valorará a orde e claridade da exposición así como a capacidade de síntese ou análise cando 

sexa requirida. 
 Nos traballos se valorará a correcta execución do solicitado, que pode ser moi variable (traballo escrito, 

recollida de datos, exposición teórica, resumo dun documental, etc.). 

 Na participación se valorará o interés mostrado nas actividades propostas, o esforzo realizado e a actitude 
positiva e activa nelas. 

 Na actitude se valorará, en complemento co anterior, a participación ordenada nas actividades da aula, o bo 

comportamento tendente a facilitar a desenvolvemento axeitado da actividade docente. 
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