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

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".

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 sinalados 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 activamente no exercicio da democracia, coa finalidade de
que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.

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.

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 comentada do seu preámbulo.

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.

VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas
fundamentais  da  persoa"  establecidos  na  Constitución:  liberdade  ideolóxica,
relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre expresión
de ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os
seus límites.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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).

VEB4.5.3.  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 orzamentos xerais do Estado como un deber ético que contribúe ao
desenvolvemento do ben común.

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 leis.

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.

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.

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

B5.4.  Interpretar  e  apreciar  o  contido  e  a  estrutura  interna  da  DUDH,  coa
finalidade de coñecela e propiciar 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 fraternidade 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.

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

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.

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns
casos  nos  que  a  investigación  científica  e  tecnolóxica  non  foi  guiada  nin  é
compatible  cos  valores  éticos  da  DUDH,  xerando  impactos  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 valores 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.).

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:

A democracia, a xustiza
Relacións entre ética e política
Recoñecemento e valoración da liberdade e da autonomía persoal, así como do respeto
ás normas e as leis
Competencias  imprescindibles:CCL  (competencia  lingüística),  CAA  (aprender  a
aprender),  CSIEE(  sentido  de  iniciativa  e  espíritu  emprendedor),  CSC  (competencias
sociais e cívicas)

Valores éticos presentes na Constitución española
A participación activa da ciddanía no exercicio da democracia
Pobreza e xustiza social
Democracia e autonomía persoal

A ciencia e a técnica:. A compoñente ética(I)
Competencias imprescindibles: CAA, CSIEE, CSC, CCL

Os perigos da tecnodependencia
A investigación científica: vantaxes e límites
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía (II)
Competencias imprescindibles:CAA, CSIEE, CCL, CSC

Límites da ciencia e da técnica: limitacións ecolóxicas, sociais, políticas e económicas, no
ámbito da ética
Vantaxes e desvantaxes no uso dos medios electrónicos
Análise da idea de progreso e a súa interpretación errada

Vínculo entre ética e política en Aristóteles
Os valores éticos, o dereito e a DDHH
Competencias imprescindibles:CAA, CSIEE, CCL, CSC

A “teoría iusnaturalista do dereito”
Pensamento sofista: distinción entre physis e nomos
Características dos DDHH

FIN DAS CLASES PRESENCIAIS. INICIO DO PERÍODO DE CONFINAMENTO
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Na terceira avaliación farase o seguinte:
-Comentarios de textos e/ou artigos de prensa, ás veces libres e noutras ocasións
guiados (con preguntas)
-Visionado dalgún documental referente ao impartido en clase (sobre todo o que
ten que ver cos DDHH, dentro do proxecto Terra no que participa o Departamento
de Filosofía)
-Actividades relativas a ese documentais.

Instrumentos:
O alumnado recibirá semanalmente indicacións precisas sobre o traballo a realizar,
asi como prazo de entrega da tarefa. Poderá, sempre que sexa o caso, consultar a
través do correo calquer dúdida que teña.
NOTA: Teranse en conta as dificultades telemáticas que ten en ocasións o alumnado
tanto para realizar as tarefas como para entregalas dentro do plazo sinalado.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-No caso de que un alumno/a teña a 1ª e a 2ª avaliación aprobadas, enténdese que
ten aprobada a materia. A realización correcta e constante das tarefas poderá en
todo caso  subir  a  nota  (ata  un  máximo de  un  (1)  punto).  Pero  aínda  que  non
entregue nada, a cualificación non baixará.
-No caso de que algún alumno teña unha ou as dúas avaliacións suspensas, farase a
recuperación por avaliacións, mediante exames online e/ou traballos con preguntas
nun  determinado  tempo  anunciado  con  anterioridade.  Se  non  hai  correscción
gramatical, non hai axuste entre preguntas e respostas e /ou se plaxia, suspenderá
(no caso de copia e/ou plaxio a nota será de un (1).Se aproba (obtendo 4’5 ou máis
puntuación)  estará na mesma situación que os alumnos antes mencionados:  as
tarefas  entregadas  só  poderán  subir  nota  (se  son  axeitadas,  se  responden
correctamente), nunca ir en detrimento do alumnado.

Proba
extraordinaria de

setembro

Versará sobre os estándares de aprendizaxe e os criterios de avaliación explicados
durante  as  clases  presenciais,  nunca  sobre  a  materia  que  telemáticamente  se
impartiu durante a terceira avaliación

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Correspondencia  entre  o  que  se  pregunta  e  o  que  se  resposta,  corrección
gramatical.
Non detección de ningunha forma de copia e/ou plaxio no exame online (en tal
caso a materia cualificase como suspensa, con unha nota de un (1)).

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

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Un exame de dez preguntas. No caso de que non poidera ser presencial,  faríase
online.  Valoraranse  en  ambos  casos  a  corrección  gramatical,  a  correspondencia
entre preguntas e respostas, que non se copie e/ou plaxie...
No caso de obter unha cualificación igual ou superior a 4’5, o alumno/a superará a
materia
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Sempre de repaso, recuperación e reforzo

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Semanalmente  enviarase  a  tarefa  e  o  prazo  de  entrega,  co  aviso-
recomendación  de  que  o  alumnado  pode/debe  preguntar  á  profesora
calquera dúbida que teña.
Teranse en conta as dificultades e as situacións dalgúns alumno/as que teñen
ou tiveron dificultades telemáticas

Materiais e recursos Aula virtual, correo electrónico

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Aula  virtual  e  correo  electrónico.  Previa  comunicación  co/a  tutor/a  a
comunicación podería ser telefónica.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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