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

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.

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece
a  DUDH  na  dignidade  do  ser  humano  en  tanto  que  persoa  e  os  atributos
inherentes á súa natureza.

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.

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17,
os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións
existentes entre ambos.

VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18
ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe
protexer e respectar.

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.

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no
século  XXI,  como  instrumento  de  protección  dos  dereitos  humanos  ante  o
perigo que poden representar entes posuidores de grandes intereses políticos e
económicos  e  grupos  violentos,  que  teñen  ao  seu  alcance  armamento  de
grande  alcance  científico  e  tecnolóxico,  capaces  de  pór  en  grande  risco  os
dereitos fundamentais da persoa.

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional,
bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).

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.

VEB3.2.1.  Describe  e  avalía  as  circunstancias  que  no  momento  actual  o/a
rodean,  identificando as  limitacións  e  as  oportunidades que  se  lle  formulan
desde as perspectivas social,  laboral, educativa, económica, familiar, afectiva,
etc.,  co  obxecto de deseñar,  a  partir  delas,  o seu proxecto de vida persoal,
determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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. 

VEB3.3.2.  Explica  as  características  da  ética  kantiana  (formal,  universal  e
racional), así como a importancia da súa achega á ética universal.

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa
como valor ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as
súas formulacións.

B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e reflexivo, os
proxectos  científicos  e  tecnolóxicos,  co  fin  de  valorar  a  súa  idoneidade  en
relación co respecto aos dereitos e valores éticos da humanidade.

VEB6.1.1.  Utiliza  información de forma selectiva para atopar algúns criterios
que cumpra ter en conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e
tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e
a avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a
súa aplicación poida ter.

B6.2.  Estimar  a  necesidade  de  facer  cumprir  unha  ética  deontolóxica  a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.

VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de
métodos de control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as
e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación
dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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:

“De que vai a Ética”
Competencias  imprescindibles:  CCL(Comunicación  lingüística),  CAA  (Aprender  a
aprender), CSC (competencias sociais e cívicas), CSIEE ( sentido de iniciativa e espíritu
emprendedor)

Distinción da ética doutras disciplinas
Dfinición segundo F.Savater do ben e do mal
Distinción entre o comportamento dos animais(termitas) e o home  (Héctor, na Guerra
de Troia)
Programación natural e programación cultural
A importancia da liberdade no home
Lectura e comprensión dun breve fragmento da Ilíada (Homero)

“Ordes, costumes e caprichos”
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CSIEE, CAA

A necesidade, en ocasións, de “inventar” como actuar, á marxe de ordes, costumes e
antollos (exemplo aristotélico do capitán dun barco durante unha tormenta)
Lectura  e  comprensión  de  tres  textos  de  Ética  a  Nicómaco  (Aristóteles),   Ética  e
Psicoanálise (Erich Fromm)

“Fai o que queiras”
Competencias imprescindibles: CCL,  CSIEE,  CAA, CSC

As motivacións correntes nalgunhas situacións resultan insuficientes
Reflexión detallada acerca da liberdadeA ética como arte de vivir
Kant: o home non debe ser usaso nunca como un medio, un instrumento. O ser humano
é un fin en si mesmo
Lectura e comprensión dun breve texto de D. Hume extraídode “Investigación sobre os
principios da moral”

“Date a boa vida”
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CAA, CSIEE

Sartre:  “estamos condenados a  ser  libres”;  ninguén pode dispensarnos da liberdade
creadora de escoller o noso camiño
Distinción entre facer o que queremos e facer o que nos dé a gana
Exemplo dos comportamentos de Esaú e de Jacob

(FIN DAS CLASES PRESENCIAIS. COMEZO DO CONFINAMENTO)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a  terceira avaliación  nesta  materia  continuaremos,  moi  a  modo,
lendo o libro, dividindo cada capítulo en partes e comentando algúns dos
textos do final de cada parte.

Instrumentos:
Comunicación semanal da tarefa a realizar así como dos prazos de entrega
O alumnado  pode/debe  comunicar  á  profesora  as  dúbidas  -se  as  tivera-
sobre calquer aspecto da tarefa
Teranse en conta as dificultades telemáticas que poida ter ou tivera nalgún
momento o alumnado.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Se a 1ª e a 2ª avaliación están aprobadas, a materia está aprobada. Neste
caso, a entrega de tarefas feitas correctamente e entregadas en prazo só
poderán subir  a  cualificación  (máximo un (1)  punto).  A  non entrega  das
mesmas non significará merma na cualificación.
Se houbera algunha avaliación suspensa faranse exames de recuperación por
avaliación online. Se se superan os exames, as tarefas da terceira avaliación,
igual que no caso anterior, só poderán terse en conta para subir nota. Nunca
a baixarán nin se empregarán en detrimento do alumnado.
Para aprobar haberá que obter un mínimo de 4’5 en cada avaliación, e non
copiar nin plaxiar (en cuio. caso se obterá un un (1)

Proba
extraordinaria de

setembro 

Versará  sobre  os  estándares  de  aprendizaxe  e  os  criterios  de  avaliación
impartidos  durante  o  período  de  clases  presenciais  exclusivamente.
Aprobarase a materia con nota igual ou superior a 4’5. Tanto se o exame é
presencial  como online,  será  de  dez  preguntas.  Cada  unha  valerá  un  (1)
punto. No caso de detectar copia e/ou plaxio, a cualificación será de un (1).

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Correspondencia entre o que se pregunta e o que se responde; corrección
gramatical. E que non se detecte que o alumno copie, plaxie (en tal caso a
materia considerarase suspensa, cunha cualificación de un (1)).

Criterios de cualificación:
Cada pregunta correcta valerá un (1) punto.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Farase un exame de dez preguntas. No caso de que non fora posible o exame
presencial, farase online, seguindo os mesmos criterios de avaliación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Nesta materia haberá avance, ampliación de contidos

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Envío  semanal  de  tarefas,  consulta  de  tantas  dúbidas  como  houbera  en
tantas ocasións como fose necesario e comunicación do prazo de entrega.
Teranse en conta as dificultades telemáticas do alumnado.

Materiais e recursos Contacto telefónico e por correo electrónico

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Comunicación  co  titor/a.  Contacto  telefónico  e  por  correo  electrónico.
Podería ser asimesmo mediante conversación telefónica.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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