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ANEXO I . Modificación da Programación didáctica da materia Valores Éticos 2º ESO do Departamento de Filosofía do I.E.S. Ed-
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8. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

1. Principios metodolóxicos xerais.

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os seguintes:

a) Favorecer que o alumnado poida promocionar e titular ó seguinte curso.

b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir

o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.

c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades educativas a desenvolver neste 3º

trimestre.

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este obxectivo as actividades non poderán exceder o 75 % do

tempo semanal asignado no horario do grupo a súa materia. Asemade definirase unha organización para o envío das actividades ó alumnado e con-

templarase sempre un tempo mínimo para a realización e envío.

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, reforzo e ampliación, se é o caso.

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alum-

nado e tentarase en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos.

g) A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito nos tres trimestres e será continua, formativa e diagnóstica.

2. Metodoloxía didáctica.

1. Métodos de ensino:



- Leccións maxistrais por medios audiovisuais: video-conferencias online con presentación de material e explicación do mesmo.

- Seguimento individualizado: traballos enviados por correo e revisión e seguimento dos mesmos. Respostas de dúbidas relativas a

aspectos concretos da materia.

- Aula virtual: utilización de documentos, exercicios, presentación e material multimedia incluidos no espacio de Filosofía da Aula Vir-

tual do Centro.

- As plataformas de traballo serán Cisco Webex, proporcionada pola consellería de Educación, Jitsi meet, utilizada para garantir confi-

dencialidade de datos persois, Riot como plataforma de menxasería instantánea, e Additio para a comunicación co alumnado.

2. Recursos e materiais a empregar:

- Libros de texto: calquer libro de texto onde se atopen os temas tratados.

- Textos: textos escritos relativos ós temas contemplados na progracación.

- Presentación de vídeos: exposicións de vídeos curtos para ilustrar as ideas expostas.

3. Aprendizaxes e competencias esenciais para acadar a avaliación positiva na materia.

• Comprensión  dos  contidos  filosóficos  básicos  das  distintas  unidades  didácticas  correspondentes  aos  contidos  dados  nas  dúas

primeiras avaliacións.

• Manexo adecuado do vocabulario.

• Expresión axeitada dos contidos adquiridos, así como dos seus propios pensamentos.

• Competencia dixital para o manexo básico das novas tecnoloxías.

• Elaboración personal dos traballos realizados.

4. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.



• 1ª e 2ª Avaliación.

Segundo a Programación didáctica do departamento. Inalterada por darse todos os contidos en tempo e forma.

• 3ª Avaliación.

Convocatoria Ordinaria: A avaliación do terceiro trimestre realizarase fundamentalmente por medio dos traballos realizados en casa e envia-

dos ao profesor por correo electrónico. Os traballos deberán axustarse ás indicación do profesorado, serán revisados polo profesor e se lles adxudi-

cará unha valoración de ate 0.5 puntos. Os alumnos que teñan a materia superada na segunda avaliación poderán sumar por este método un máx-

imo de dous puntos. 

Convocatoria extraordinaria: Na convocatoria extraordinaria de setembro realizará unha proba escrita na que entrarán os contidos das dúas

primeiras avaliacións.

• Avaliacións pendentes.

Proba escrita dos estándares correspondentes a cada unha das avaliacións. Esta proba realizarase nunha plataforma de videconferencia a

un día e hora acordade co alumnado e despois de 50 min envíase foto ao  correo do profesor nun tempo máximo. Terán que ter activar a cámara e

micro da videoconferencia da plataforma. Pondera un 20% da nota final sobre 10. O alumnado será convocado a unha proba oral mediante video-

conferencia que será grabada en audio relacionada co exercicio que enviou co obxectivo decertificar as consecucións dos mínimos establecidos. Du-

ración da proba oral: 15m. Pondera un 80% da nota final sobre 10 puntos.

• Procedemento para o cálculo da cualificación final:



A nota final será calculada por medio dunha das dúas opcións destacadas a continuación, priorizando sempre a escolla polo resultado mais alto

acadado:

• cálculo da media das dúas cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programacións.

• cálculo da media das dúas cualificacións da 1ª e 2ª avaliación (80%) mais o sumatorio dos puntos acadados no tercer trimestre

(20%). 

5.  Medidas de atención á diversidade.

Dado o procedemento de avaliación nestas circunstancias e posto que os traballos realizaranse na casa sen horario nin tempo límite, as

proban non precisan de especial elaboración debendo ser explicadas de xeito que todos poidan entender o que deben facer. No tocante aos alum-

nos con NEE e/ou perxudicados pola fenda dixital, as tarefas e o seu seguimento adaptarase á normativa e ás canles das que estes dispoñan

(correo electrónico, etc.). De calquera xeito, os profesores poñerémonos en contacto con todos

os alumnos que indique o departamento de orientación para preguntarlles si precisan de algunha medida excepcional.

6. Materias pendentes.

Non temos alumnado con pendentes nas materias do departamento de Filosofía. 

7. Procedemento para información e publicidade ao alumnado e familias.

• Este documento será pendurado na páxina web do centro



• Infomarase ao alumnado a través das plataformas descritas no apartado 2 deste documento.

8. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

A 1ª e 2ª avaliacións quedan inalteradas respecto da progración didáctica do Departamento de filosofía. Na 3ª avaliación soamente se

incluen os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación que se consideran imprescidibles.



Valores éticos. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. A dignidade da persoa

▪ B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a dignida-
de que posúe polo feito de ser libre.

▪ VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas
por filósofos/as.

▪ 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.

▪ VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as
súas propias normas morais.

▪ VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibi -
lidade de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.

▪ 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.

▪ VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación
cos actos, os hábitos e o carácter.

▪ VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser huma-
no, identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.

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

▪ 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 so-
cial.

▪ VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas con -
clusións mediante unha presentación elaborada con medios informática.

▪ VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a po-
sibilidade de que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución
baseada nos valores éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solu-
cións fundamentadas eticamente.

Bloque 3. A reflexión ética

▪ B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as diferenzas entre elas, e esti- ▪ VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.



Valores éticos. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

mando a importancia da reflexión ética como un saber práctico necesario para guiar de xeito ra-
cional a conduta do ser humano á súa plena realización.

▪ VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de conduta
necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.

▪ 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.

▪ VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón pola que esta é
responsable da súa conduta e das consecuencias desta.

▪ VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de
Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía
moral.

▪ 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.

▪ VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.

▪ 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.

▪ VEB3.4.1.  Describe as características distintivas dos valores éticos,  utilizando exemplos concretos deles e
apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satis-
factoria.

▪ VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a im-
portancia de respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 

▪ 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.

▪ VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.

▪ VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría
relativista da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.

▪ VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que con -
siste e a postura de Platón ao respecto.

▪ VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actua-
lidade, e expresa opinións de forma argumentada. 

▪ 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

▪ VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de
fins e éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.



Valores éticos. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Epicuro. ▪ VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende,
destacando as características que a identifican como unha ética de fins.

▪ VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as
súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes.

▪ B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo como unha éti -
ca de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.

▪ VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como
ben supremo, e elabora e expresa conclusións.

▪ VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación
co que el considera como ben supremo da persoa.

▪ VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.

▪ B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación co hedo-
nismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que apoien a
súa valoración persoal arredor desta formulación ética.

▪ VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto
de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a localización do valor moral nas
consecuencias da acción, entre outras.

▪ VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.

▪ VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.

Bloque 4. A xustiza e a política (3ª Avaliación)

▪ B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética, política e xusti -
za, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles no pensa-
mento de Aristóteles.

▪ VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, polí -
tica e xustiza.

▪ VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as se-
mellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles.

▪ 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.

▪ VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático, sobre a po-
lítica aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Esta-
do. 



Valores éticos. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a importancia que
Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación
coa felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do coñecemento das súas
semellanzas, diferenzas e relacións.

▪ VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e
os vínculos entre a ética e o dereito. 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

▪ B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como a necesi-
dade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte
os valores defendidos pola DUDH.

▪ VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía,
avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, eco -
nómico, político, ético e ecolóxico, etc.). 

▪ VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación
práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na
DUDH como criterio normativo.

▪ VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando me-
dios informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente. 

▪ B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que conduce. ▪ VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a tecnodependencia, sinalando
os seus síntomas e as súas causas, e estimando as súas consecuencias negativas, como unha adición incon-
trolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce as persoas cara a unha
progresiva deshumanización.



Valores éticos. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

▪ VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten al -
gúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clona-
ción, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade hu-
mana e os seus valores fundamentais. 

▪ VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na confrontación
de ideas, coa finalidade de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na
fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.


