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

Materia VALORES ÉTICOS Curso 3º ESO 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
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B4.1. A democracia como forma de goberno na que se plasman os principios 
éticos da DUDH. 

B4.2. O Estado de dereito. 

B4.3. Léxico da unidade: democracia, cidadán/cidadá, soberanía, autonomía 

persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc. 

B4.4. División de poderes. A proposta de Montesquieu e a súa función de 

control do Estado por parte da cidadanía. 

B4.5. Deber moral da participación cidadá no exercicio da democracia. 

B4.6. Riscos de democracias que violen os dereitos humanos. 

B4.7. A Constitución española: valores éticos nos que se fundamenta e 

conceptos preliminares que establece. 
B4.8. Dereitos e liberdades públicas fundamentais na Constitución española. 

B4.9. Adecuación da Constitución española aos principios éticos da DUDH. 

B4.9. Adecuación da Constitución española aos principios éticos da DUDH. 

B4.10. Deberes cidadáns na Constitución española. 

B4.11. Responsabilidade fiscal e principios reitores da política social e 

económica na Constitución española 
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B4.12. Estatuto de Autonomía de Galicia: título preliminar; título primeiro, 

capítulos I e II. 

B4.13. Desenvolvemento histórico da Unión Europea (UE): obxectivos e valores 

éticos en que se fundamenta, de acordo coa DUDH. 

B4.14. Logros alcanzados pola UE en beneficio dos seus cidadáns e das súas 

cidadás. 

B5.1. Relación entre ética e dereito. 

B5.2. Relación entre legalidade e lexitimidade 

B5.3. Xustificación das normas xurídicas. 

B5.4. Convencionalismo dos sofistas 

B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalismo de Locke. 
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B5.7. Elaboración da DUDH e creación da ONU. Circunstancias históricas, 

obxectivos de ambos os acontecementos e papel da DUDH como código ético 

de conduta dos estados. 
B5.8. Estrutura da DUDH: os seus artigos e os tipos de dereito. 

B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos que influíron no seu 

desenvolvemento 
B5.10. Problemas aos que se enfronta o exercicio dos dereitos civís e políticos 

da DUDH. 

B6.1. Necesidade de criterios éticos na investigación científica. Progreso 
científico-técnico e valores éticos. 

 

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

 

 
 

 
1ª AVAL 

 

 
 

 

 
 

 
 

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". 

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. 

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. 

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 

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). 

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. 

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. 

 

 

• A democracia como forma de goberno na que se plasman os principios 
éticos da DUDH.  

• Deber moral da participación cidadá no exercicio da democracia.  

• A Constitución española: valores éticos nos que se fundamenta e 
conceptos preliminares que establece.  

• Dereitos e liberdades públicas fundamentais na Constitución española.  

• Estatuto de Autonomía de Galicia: título preliminar; título primeiro, 
capítulos I e II. 

 • Desenvolvemento histórico da Unión Europea 

  
 

2ª AVAL 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. 

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 lei 

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. 

B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH, 

coa finalidade de coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto. 

B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos 

como unha conquista da humanidade 

• Relación entre ética e dereito.  

• Xustificación das normas xurídicas.  

 

3º 

AVAL 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas 

aos que se enfronta a aplicación da DUDH. 

B6.1. Recoñecer que existen casos en que a investigación científica 
non é neutral, senón que está determinada por intereses políticos, 

económicos, etc., mediante a análise da idea de progreso e a súa 
interpretación equivocada, cando os obxectivos non respectan un 

código ético fundamentado na DUDH. 

• Estrutura da DUDH: os seus artigos e os tipos de 

dereito.  

• Necesidade de criterios éticos na investigación 

científica. 
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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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