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CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN.

-1ª AVALIAÍÓN

   BLOQUE 1: OLLÁNDOME NOS OUTROS
      1: A identidade persoal..
      2: O comportamento moral.
      3: Razón,sentimentos, normas..
      4: A diversidade e o respecto..
-BLOQUE 2: TEORÍAS ÉTICAS
      1: O pluralismo moral..
      2  O ben e a felicidade..
      3: Os dereitos humanos.
      4: Xustiza, igualdade, solidaridade.

-2ª AVALIACIÓN

BLOQUE 3: SER CIDADÁN
      1 A noción de cidadanía.
      2:Democracia e participación..
      3 Liberdade e igualdade..
      4 O sistema político español
BLOQUE 4: MULLERES E HOMES SOMOS IGUAIS.
      1 A universalidade dos dereitos.
      2 Igualdade de dereito, igualdade de feito.
      3 A discriminación das mulleres.
      4 A violencia de xénero.

3ª AVALIACIÓN

BLOQUE 5 : UN MUNDO MELLOR É POSIBLE.
     1  A cidade multicultural,
     2  Relativismo cultural e etnocentrismo.
     3  Interculturalismo.Pluralismo cultural.
     4  Cidadanía cosmopolita,
BLOQUE 6 :UNHA SOA HUMANIDADE, UN SÓ MUNDO.
     1-Que é a globalización. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
-Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersonais e practicar o diálogo nas
situacións  de conflito..Razoar  sobre  as  motivacións das  conductas  e  eleccións,
asumindo as responsabilidades que delas de derivan.
-Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.
-Diferenciar  os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral  das persoas,
recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a súa
orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración.
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-Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade  ,
identificar os problemas éticos xerados desde diversas posicións morais e propoñer
estratexias para a súa resolución.
-Recoñecer  e  distinguir  as  dimensións  ética,  xurídica  e  política  dos  dereitos
humanos.Valoralos como principal referencia ética , en tanto que exixencia mínima
de xustiza, manifestando actitudes a favor do ejercicio activo e o respecto destes.---
Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociais  e
culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de dereitos humanos.
-Identificar e explicar axeitadamente as principais teorías éticas.
-Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como
forma de convivencia social e política e identificar os valores e principios morais
en que se sustenta.
-Valorar  de  forma argumentada,  a  importancia  da  participación  cidadá  para  o
funcionamento das institucións democráticas e da formación da opinión, de acordo
con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.
-Analizar as causas que provocan os principais problemas sociais do mundo actual
utilizando  de  forma  crítica  a  información  que  proporcionan  os  medios  de
comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de vida
máis xustas.
-Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das
mulleres e poñer de manifesto as súas contribucións en todos os campos do saber
ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e reixeitar as causas
e factores de discriminación, así como as situacións de violencia machista de que
son víctimas.
-Xustificar as propias posicións utilizando sistemáticamente a argumentación e o
diálogo e participàr de forma democrátca e cooperativa nas actividades do centro e
do contorno.
-Recoñecerse  membros  dunha  cidanía  global  e  comprender  a  necesidade  de
compartir uns mínimos morais posibilitadotes da convivencia.

MÍNIMOS ESIXIBLES
-Coñecer os factores que determinan o comportamento humano
-Distinguir  entre  o  elemento  pasional  do  noso  comportamento,  e  a  razón  e  a
vontade.
-Saber cales son as éticas de fins e as do deber.
-Valorar a importancia dos dereitos humanos.
-Comprender  o  concepto  de  democracia  e  a  importancia de  unha  actitude
democrática.
-Amosar unha actitude respectuosa ante o fenómeno da exclusión social nas súas
diversas formas.
-Coñecer suficientemente o fenómeno da globalización.
-Amosar  os  coñecementos  contados  nos  puntos  anteriores  nas  probas  escritas,
traballos e nos debates realizados na clase

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.
-Realizarase unha proba escrita por avaliación.
-Na  nota  da  avaliación  terase  en  conta  as  actividades  feitas  na  clase  e  a  
participación nos debates .
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-A  nota  de  xuño  será  a  media  aritmética  das  notas  obtidas  nas  tres  
avaliacións En caso de que o resultado sexa inferior a 5, terase que recuperar a 
parte ou partes correspondentes nun examen ó final de curso.
-Na convocatoria de setembro só se terá en conta a cualificación obtida nuha 
proba obxectiva sobre os contidos do curso

   8-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
-Actitude     20%.
-Conceptos  80% 
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