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

Materia VALORES ÉTICOS Curso 4º ESO 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
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B1.1. A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais do ser humano na DUDH: razón, conciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato 

digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción 

de inocencia, discriminación, violación de dereitos,etc. 
B2.1. Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que o Estado 

debe respectar. 

B2.2. Fenómeno da socialización global. 

B2.3. Perigos da socialización global á marxe dos valores éticos universais. 

B2.4. Medios de comunicación de masas e socialización global. Conflito entre 

liberdade de expresión outros dereitos. 
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B3.1. Importancia e valor da reflexión ética como defensa dos DDHH. 

B3.2. Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente, economía, 

empresa, ciencia e tecnoloxía, etc. 

B3.3. Proxecto de vida persoal: límites e oportunidades que ofrecen as 
circunstancias persoais, e valores éticos que serven como guía. 

B3.4. Éticas formais e éticas materiais. 

B3.5. Ética kantiana: carácter formal. Autonomía da persoa como valor ético 

fundamental. de Apel e Habermas, como ética formal. Relación coa ética de 
Kant. 

B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como defensa e 

difusión dos dereitos humanos. 

B4.3. Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

B4.4. Promoción dos DDHH por parte dos Estados: fomento e ensino dos valores 

éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 



Páxina 2  

3ª 
AVA 

A 

c 

d 

h 

e 

g 

B5.1. Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética. 

B5.2. Conflitos entre principios éticos individuais e principios normativos sociais. 
B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; criterio de 

imparcialidade; función dos dous principios de xustiza. 

B5.4. Os DDHH como ideais irrenunciables. 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e ao social. 

B5.6. Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz e a solidariedade coas vítimas da violencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

B5.10. As Forzas Armadas na Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Armadas. 

B5.12. Conflitos armados: importancia das organizacións internacionais na súa 

prevención e na súa solución. 
B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 
1ª AVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

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 

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. 

 

 

 -A dignidade do ser humano como valor básico no que se 

asenta a DUDH. 

 ▪ Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na 

DUDH que o Estado debe respectar.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2ª 
AVA 

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. 

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. 

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. 

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón 

como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento 

activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión dos dereitos 

humanos tanto na súa vida persoal como na social. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de 

promover o ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos 

indispensables para a defensa da dignidade e os dereitos humanos, ante o 

perigo que o fenómeno da globalización pode representar para a 

destrución do planeta e a deshumanización da persoa. 

▪ Conflito entre liberdade de expresión e outros dereitos. ▪ 

Novos campos da ética aplicada.  

▪ Éticas formais e éticas materiais. 

 ▪ Democracia e xustiza.  
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3º AVAL B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o 
respecto aos dereitos humanos, e disertar acerca dalgúns dilemas morais 

nos que existe un conflito entre os deberes éticos, relativos á conciencia 

da persoa, e os deberes cívicos que lle impoñen as leis xurídicas. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como 

equidade e como fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo crítico 
acerca dela. 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo 

presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación, 
especialmente no relativo ao ámbito económico e social, indicando a 

importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola 

defensa dos dereitos humanos 

B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na 

DUDH (no seu artigo 3) e como un compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e internacional (preámbulo da Constitución 

española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que 

xurdiron nos últimos tempos. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas 

Armadas e a súa relación cos compromisos que España ten cos 

organismos internacionais a favor da seguridade e a paz, reflexionando 
acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o 

uso e as aplicación da forza e do poder. 

 

▪ Os DDHH como ideais irrenunciables.  

▪ Compromiso coa paz e a solidariedade coas vítimas da 

violencia.  

▪ Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 
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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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