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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible,
valorando a dignidade 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.

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.

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos,
o privado e o público, e a posibilidade 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 solucións fundamentadas eticamente.

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.

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 satisfactoria.

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

A efectos de maior clarificación inclúese a seguinte descrición dos elementos descritos anteriormente, na linguaxe propia dos
contidos da materia á que o alumnado está afeito:

Comprender que é ser adolescente, as súas características, adolescentes literarios
Competencias  imprescindibles:  CCL  (comprensión  e  comunicación  lingüística),  CAA
(aprender  a  aprender),  CSIEE(  sentido  de  iniciativa  e  espíritu  emprendedor),  CSC
(competencias sociais e cívicas).

As emocións e o equilibrio persoal

A intelixencia e a beleza: estereotipos, beleza interior e exterior, a beleza que importa
Competencias imprescindibles: CCL, CAA, CSIEE, CSC

O coidado dun mesmo
Requisitos para aprender a vivir mellor.
Análise dos riscos de transtornos alimentarios provocados pola presión social

A Inmigración
O Holocausto
Os inmigrantes na televisión
Competencias imprescindibles:  CCL, CAA, CSIEE, CSC

Comentar e valorar as experiencias dos inmigrantes

(FIN DAS CLASES PRESENCIAIS. COMEZO DO CONFINAMENTO)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: IES ELVIÑA
CURSO: 2º ESO

MATERIA: VALORES ÉTICOS



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Na terceira avaliación faranse:
-Comentarios de texto e/ou de artigos de prensa
-Respostas a preguntas sobre pequenos fragmentos
-Avanzarase materia en 2º C, no resto dos grupos reforzarase a xa tratada en
clase.

Instrumentos:O alumnado recibirá semanalmente a tarefa a realizar, xunto
cun  prazo  de  entrega.  Sempre  poderá  consultar  calquer  dúbida  ás
profesoras.
NOTA: En canto á entrega das tarefas e o prazo para as mesmas, atenderase
ás dificultades que o alumnado poidera ter cos medios telemáticos.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: No caso de
que o alumnado teña a1ª e 2ª avaliación aprobada,ent.éndese que ten o
curso aprobado. A realización correcta destas tarefas e a entrega dentro do
prazo só poderá subir nota (máximo, un (1) punto), en ningún caso baixala,
aínda que a faga mal ou non a faga.
No caso de persoas con algunha avaliación suspensa, faranse exames   online
por  avaliación ou  comentarios  razoados  sobre a  materia  tratada en cada
avaliación.  En  2º  C  a  recuperación  por  avaliacións  será  mediante  a
realización de traballos. Se aproba, a realización das tarefas terá a mesma
función que o antes mencionado: subir nota (ata un máximo de 1 punto),
sempre que se realice correctamente e se entregue en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Versará sobre os estándares de aprendizaxe e os criterios de avaliación. Será
en todos os grupos mediante un exame.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
A corrección gramatical, a correspondencia entre a pregunta e a resposta e
que non se detecte de ningunha maneira que o alumno copie (nese caso a
materia estará suspensa, cunha cualificaión de 1). No caso de que o exame
fose por medios telemáticos, aos criterios anteriores súmase o plaxio, que
supoñería unha cualificación total no exame de un (1).

Criterios de cualificación:
 Cada pregunta respostada  correctamente valorarase con un punto

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Un  exame  de  dez  preguntas.  Se  por  algunha  razón  non  poidera  ser
presencial, farase online.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Repaso,  recuperación  e  reforzo.  No  caso  de  2º  C  avanzarase  tratando os
DDHH

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Envío semanal da tarefa a realizar e prazo de entrega. Recordatorio acerca de
que  o  alumnaode/debe  consultar  calquera  dúbida  coa  profesora  e
consideración con aqueles alumnos/as que teñen dificutades telemáticas.

Materiais e recursos Aula virtual,  correo electrónico. En 2º C tamén se emprega Edmondo e en
algún caso -moi poucos- Abalar.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar  o  procedemento que o profesorado empregará para informar  ao
alumnado.

A través da Aula Virtual, correo electrónico e en 2º C ademais Edmondo e
Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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