
IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Valores Éticos

PROFESOR/A Cristina Agra, Fernando Varela, Javier Losada e Gabriel 
Álvarez

1º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Bloque1: A dignidade da persoa
Somos persoas

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

Vivimos en sociedade

2ª
AV

A
LI

A
C

IÓ
N 2 Bloque 3:A reflexión ética

Ética e Moral
Vivir en democracia

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 3 Bloque 4: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais
sobre dereitos humanos

Cidadáns con dereitos
Ciencia, técnica e valores

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico. Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das

solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Valores Éticos

PROFESOR/A Lucía Fernández, Javier Losada e Fernando Varela

2º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 Bloque 1: A dignidade da persoa

Na busca da miña identidade

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

Crecer coma persoas

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N Bloque 3: A reflexión ética

Da moral á ética
Bloque 4: A xustiza e a política

A democracia como estado de vida

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 

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

Os dereitos humanos
Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

Os retos da ciencia

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Valores Éticos

PROFESOR/A Montserrat Varela e Javier Losada

3º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1  Bloque 1: A dignidade da persoa

Na busca da miña identidade

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

Crecer coma persoas

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 2 Bloque 3: A reflexión ética

Da moral á ética
Bloque 4: A xustiza e a política

A democracia como estado de vida

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

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

Os dereitos humanos
Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

Os retos da ciencia

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Valores Éticos

PROFESOR/A Javier Losada, Montserrat Varela e Fernando Varela

4º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1 Bloque 1: A dignidade da persoa

Valores para un mundo globalizado
Bloque 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais
A importancia da ética

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 2

Bloque 3: A reflexión ética
A democracia como estilo de vida

Bloque 4: A xustiza e a política
Sociedade e xustiza. Os dereitos humanos

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

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

O dereito e a paz
Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

Ética, ciencia e técnica

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTEN

A través da aula virtual e do correo electrónico. Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das

solucións e/ou correccións dos exercicios da semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA FILOSOFÍA

PROFESOR/A Emiliano Morenza Doforno

4º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1 Ciencia-Pseudociencia;  crenzas-razón;  o  procedemento  científico;  dualismo alma-corpo;

argumentación-refutabilidade;  obxectivo-subxectivo;  mente-conciencia;  ciborgs,  robots e
humanos;  intelixencia  artificial;  introspección;  neurociencia;  identidade;  consciente-in-
consciente;  antropocentrismo-antropocentrismo;  defensa dos animais;  etoloxía,  dereitos
dos animais.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 2 Liberdade-determinismo;  tipos  de  determinismo;  personalidade;  herdanza-ambiente;

percepción – sensibilidade; ilusións e alucinacións; umbrais sensitivos; estímulos; onírico-
vixilia; escepticismo.

  3º
AV

A
LI

A
C

IÓ
N

 

3 O  proceso  de  socialización;  relacións  afectivas;  o  concepto  de  xustiza;  ética-dereito;
igualitarismo; un mundo xusto; o problema do mal.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 40%

Producións clase-casa:  disertacións escritas, orais, mapas conceptuais, textos argumentativos, comentarios de texto, 
traballos de grupo, etc. Realizaran 5 por trimestre, cunha puntuación máxima de 1 punto por actividade. Serán avaliados con
outras valoracións en función da calidade ( 0,9;0,8; 0,7....)

50%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 10%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Proponse ao comezo do curso un listado de lecturas voluntarias para lograr mellorar a nota final de xuño.

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Filosofía

PROFESOR/A Emiliano Morenza Doforno

1º Bacharelato

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1 TEMA 1. O SABER FILOSÓFICO:  Do mito ao logos, disciplinas filosóficas, racionalidade teórica

e práctica.

2 TEMA 2. A REALIDADE:  metafísica, aparencia e realidade, cosmovisións e cosmogonías, deter-
minismo, mecanicismo, paradigma, finalismo, relatividade, cosmos-caos.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 3 O COÑECEMENTO: graos do coñecemento, sensibilidade, percepción, entendemento e razón,

teorías da verdade, escepticismo, prexuízos, irracional, subxectividade-obxectividade, retórica,
lóxica, falacias e tipos, subxectividade-obxectividade, os métodos científicos, funcións e tipos
de ciencia, pseudociencia, tecnocracia, tecnofilia, tecnofobia.

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 

4
 A RACIONALIDADE PRACTICA: ética e moral, principais teorías éticas, a xustiza, autonomía, 
hedonismo, utilitarismo, legalidade-lexitimidade, democracia, Estado de Dereito, contractualis-
mo, utopía, alienación, capacidade simbólica, estética, emprendemento e innovación, homo fa-
ber, dilemas morais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 40%

Producións clase-casa:  disertacións escritas, orais, mapas conceptuais, textos argumentativos, comentarios de texto, 
traballos de grupo, etc. Realizaran 5 por trimestre, cunha puntuación máxima de 1 punto por actividade. Serán avaliados con
outras valoracións en función da calidade ( 0,9;0,8; 0,7....)

50%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 10%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Proponse ao comezo do curso un listado de lecturas voluntarias para lograr mellorar a nota final de xuño.

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Antropoloxía

PROFESOR/A Emiliano Morenza Doforno

1º Bacharelato

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1 TEMA 1.  Definición de antropoloxía e métodos de traballo. “Traballo de campo”.

Hominización e humanización da especie. Evolución da especie e principais mu-
tacións favorábeis. A diversidade da especie humana.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 2 TEMA 2.  Comida e evolución. O dimorfismo sexual. Evolución do corpo feminino.

Determinismo xenético e cultural. A cultura e outros termos vinculados. Etolo-
xía. Socialización e os seus axentes.

  

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 

3
TEMA 3. Ritos de paso. Xerarquías e orixe do Estado. Sexo versus xénero.
Ritos, maxia e relixión. Antropoloxía galega.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 40%

Producións clase-casa:  disertacións escritas, orais, mapas conceptuais, textos argumentativos, comentarios de texto, 
traballos de grupo, etc. Realizaran 5 por trimestre, cunha puntuación máxima de 1 punto por actividade. Serán avaliados con
outras valoracións en función da calidade ( 0,9;0,8; 0,7....)

50%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 10%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Proponse ao comezo do curso un listado de lecturas voluntarias para lograr mellorar a nota final de xuño.

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Historia da Filosofía

PROFESOR/A Monserrat Varela

2º de Bach.

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 1

A filosofía na Grecia antiga:  Presocráticos, sofistas, Platón e Aristóteles

A filosofía medieval: Agostiño, Tomé de Aquino e o Renacemento.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 2

A filosofía na Modernidade e na Ilustración: Descartes, Locke, Hume e Kant.

 3º
AV

A
LI

A
C

IÓ
N

3

A filosofía contemporánea: Marx, Nietzsche, Ortega, Habermas, etc.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 80%

Producións clase-casa:  comentarios de texto, exposicións, definición de conceptos,etc 10%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 10%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Psicoloxía

PROFESOR/A Montserrat Varela

2º de Bach.

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Bloque I: A psicoloxía como ciencia. O obxecto da Psicoloxía e a súa constitución 

como un saber autónomo. A distintas teorías psicolóxicas: psicanálise, 

condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía. 

Metodoloxías da investigación psicolóxica.

Bloque II: Fundamentos biolóxicos da conduta. O estudo cerebro e o seu impacto

no avance científico acerca da explicación da conduta humana .

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

2
Bloque III: Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria. O proceso da

percepción. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt,  cognitivismo e

neuropsicoloxía. Distintas concepcións da memoria. Utilidade  da memoria na

aprendizaxe humana. Esquecemento: causas. Tipos de atención. Alteracións  da

atención.

Bloque IV: Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento. Tipos de

aprendizaxe. Factores que inflúen na aprendizaxe.  Teorías actuais sobre a

intelixencia. Procesos cognitivos superiores:  pensamento,  razoamento e

creatividade. 
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Bloque V: A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. A

importancia da motivación, a súa clasificación e a súa  relación con outros

procesos cognitivos. A frustración. Teorías da  personalidade. Fases do

desenvolvemento da personalidade. Teorías sobre  a  emoción.  Comunicación

emocional: linguaxe verbal e non verbal.

Bloque VI:Psicoloxía social e das organizacións. Os proceso de socialización. A orixe social

das actitudes persoais. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.



Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de FILOSOFÍA

MATERIA Ética e Filosofía do Dereito

PROFESOR/A Montserrat Varela

2º Bach.

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A
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A
C

IÓ
N 1 Diferenza entre ética e moral;  liberdade e racionalidade humana como condicións de

responsabilidade moral;  determinismo;  características das normas morais;  riscos do
etnocentrismo na fundamentación intersubxectivista das normas morais;  relatividade
dos valores e as normas morais; Historicidade e variedade social dos códigos morrais.

2ª
 A
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N 2 Textos sobre o ben moral  :  Platón,  Aristóteles,  Epicuro,  estoicos,  Tomé de Aquino,

Kant, Stuart Mill; o utilitarismo; o ben moral como deber: ética formal kantiana; deonto-
loxía, consecuencialismo e éticas da virtude na reflexión ética contemporánea; o ben
común como maior ben na tradición das éticas da felicidade.

 

3º
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 

3
Características esenciais distintivas das normas xurídicas. Comparación coas normas
morais ; conflito entre legalidade e moralidade; noción e características do 
ordenamento xurídico; lagoas  xurídicas e solución ás mesmas; lexitimación do 
dereito nas cosmovisións científico – relixiosas; a xustiza como finalidade do dereito.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais. O clásico exame de avaliación. 50%

Producións clase-casa:  Exposicións, comentarios, actividade do libro, presentacións, debates, murais,  etc 30%

Observación regular na aula: implicación, prontitude na entrega de traballos, participación, esforzo, interese.... 20%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e as outras 

será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da

semana anterior.
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