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ANEXO I . Modificación da Programación didáctica da materia Valores Éticos 1º ESO do Departamento de Filosofía do I.E.S. Ed-

uardo Pondal Ponteceso do curso 2019/2020.
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1. Principios metodolóxicos xerais.

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os seguintes:
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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. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 4. A xustiza e a política

▪ 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 característi-
cas e a súa relación cos conceptos de "Estado de dereito" e "división de poderes".

▪ VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está
por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores éticos sinala -
dos na DUDH. 

▪ VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos valores
éticos e cívicos na sociedade democrática.

▪ VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: democracia,
cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc.

▪ VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder
lexislativo, o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do
poder político e como medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.

▪ 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.

▪ VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de participar activa-
mente no exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo
do Estado.

▪ VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se
respectan os valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa parti-
cipación cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos.

▪ B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 1978, identificando os valores éti-
cos dos que parte e os conceptos preliminares que establece.

▪ VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución
española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e co-
mentada do seu preámbulo.

▪ VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa dimensión
ética (nación española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas), a tra-
vés da lectura comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9.



Valores éticos. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ 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 convi-
vencia que ben rexer no Estado español.

▪ VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas fundamentais da per-
soa" establecidos na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Es-
tado; dereito á libre expresión de ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e
os seus límites.

▪ 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).

▪ VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e sinala os valores éti -
cos en que se fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios
reitores da política social e económica.

▪ VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a
súa importancia, xustificando a orde elixida. 

▪ VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia,
o feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das
súas obrigas como un deber cívico, xurídico e ético.

▪ VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos orzamen-
tos xerais do Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben común.

▪ 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.

▪ VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de au-
tonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.

▪ VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder galego".

▪ VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e as características do Parlamento sinaladas no capítulo I, e da
Xunta e a súa Presidencia, segundo o capítulo 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

▪ VEB4.7.1. Describe a integración económica e política da UE, o seu desenvolvemento histórico desde
1951, os seus obxectivos e os valores éticos nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH.



Valores éticos. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

logros alcanzados por esta. ▪ VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio que estes su -
puxeron para a vida dos cidadáns e das cidadás (anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras, li -
bre circulación de persoas e capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos (econó-
mico, político, da seguridade e a paz, etc.).

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos (3ª Avaliación)

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do coñecemento das súas seme-
llanzas, diferenzas e relacións, e analizar o significado dos termos de legalidade e lexitimidade.

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, semellanzas e
vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, elaborando e presen -
tando conclusións fundamentadas.

▪ B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, a través da análise das teorías do de-
reito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico, identificando a súa aplica-
ción no pensamento xurídico de determinados/as filósofos/as, coa finalidade de ir conformando unha
opinión argumentada sobre a fundamentación ética das leis.

▪ VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do derei-
to, o seu obxectivo e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que
se refire á orixe das leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.

▪ VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre "physis" e "nomos", describindo a
súa contribución ao convencionalismo xurídico, e elabora conclusións argumentadas arredor deste tema.

▪ VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivismo xurídico de Kelsen, nomeadamente no relativo á vali-
dez das normas e dos criterios que utiliza, especialmente o de eficacia, e a relación que establece entre
a ética e o dereito.

▪ VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha presentación con
medios informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as
súas conclusións. 

▪ 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

▪ VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos países integrantes da
ONU, coa finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo.



Valores éticos. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos estados. ▪ VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que orixinaron a DUDH, entre
eles o uso das ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns homes sobre ou-
tros, chegando ao estremo do Holocausto xudeu, así como a discriminación e o exterminio de todas as
persoas que non pertencesen a unha determinada etnia, a un modelo físico, a unha relixión, a unhas
ideas políticas, etc.

▪ VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a DUDH, e valora a im -
portancia deste feito para a historia da humanidade.

▪ B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH, coa finalidade de coñecela e propi-
ciar o seu aprecio e respecto.

▪ VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos
que poden clasificarse da seguinte maneira:
– Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a liberdade, a igualdade, a fra-

ternidade e a non-discriminación.
– Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.
– Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade.
– Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.
– Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.
– Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias

para o seu exercicio e aos seus límites.

▪ VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como
fundamento do dereito e a democracia, no seu medio escolar, familiar e social. 

▪ B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista da humani-
dade 

▪ VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos da pri-
meira xeración (dereitos civís e políticos), da segunda xeración (económicos, sociais e culturais) e da ter-
ceira (dereitos dos pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e á paz).



Valores éticos. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se enfronta a aplicación da
DUDH.

▪ VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos da
aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os problemas relativos á
intolerancia, a exclusión social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de actitu -
des como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos
(guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as políticos/as, etc.).

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

▪ B6.1. Recoñecer que existen casos en que a investigación científica non é neutral, senón que está de-
terminada por intereses políticos, económicos, etc., mediante a análise da idea de progreso e a súa in-
terpretación equivocada, cando os obxectivos non respectan un código ético fundamentado na DUDH.

▪ VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investi-
gación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando im-
pactos negativos nos ámbitos humano e ambiental, sinalando as causas.

▪ VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa relación cos valo-
res éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións.

▪ VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas das ameazas da
aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida (explotación
descontrolada dos recursos naturais, destrución de hábitats, contaminación química e industrial, choiva
ácida, cambio climático, desertificación, etc.).


