
SÍNTESE ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO 2º BACH  
 
 
    CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN. 
      
1º AVALIACIÓN.  
 
-UNIDADE 1. Da naturaza á convención. 
                       1- A insuficiencia da naturaza. 
                       2- A cultura como segunda naturaza e a orde moral. 
                       3-A socialización moral. 
                       4-A insuficiencia da moral establecida. 
-UNIDADE 2.Relativismo e moralidade. 
                       1-Relatividade histórico-cultural dos códigos morais. 
                       2-A legitimación e as súas variantes históricas. 
                       3-A perspectiva EMIC e a perspectiva ETIC. 
                       4-O etnocentrismo.. 
-UNIDADE 3.A Racionalidade  moral. 
                       1-Moral, ética e ciencia. 
                       2-Enunciados de feito e enunciados de valor. 
                       3-A dimensión da razón. 
                       4-A p`rimacía da razón práctica : o ideal de emancipación. 
 -UNIDADE .4  Da heteronomía á autonomía moral. 
                      1-Autonomía e heteronomía moral. 
                      2-Xénese da conciencia do individuo. 
                   3-Integración socioafectiva e a evolución do razoamento moral. 
               4- Gradualidade da autonomía : niveis de desenvolvemento moral. 
                      5-Autonomía e racionalidade. 
 
2ª AVALIACIÓN. 
 
-UNIDADE 5 .Autonomía e intersubxectividade. 
                      1-A distorsión da razón. 
                      2-A dimensión intersuxectiva da racionalidade moral. 
                      3-As condicións ideais do diáligo. 
                      4-O ámbito da reflexión ética. 
-UNIDADE 6.As definicións do ben moral : a ética antiga e medieval. 
                      1-A diversidade de teorías éticas. 
                      2-O ben moral na ética antiga. 
                      3-O ben moral na ética medieval. 
                         4- O ideal da felicidade na ética antita e medieval 



-UNIDADE 7. As definicións do ben moral :a ética moderna e 
contemporánea. 
                      1-O ben moral na ética moderna. 
                      2-A crise da razón ilustrada. 
           3-Reconstrución da racionalidade moral e dos ideais da   
modernidade. 
                      4-Deontoloxismo e teoloxismo na ética actual. 
 
3ª AVALIACIÓN. 
 
-UNIDADE 8. Moral e dereito. 
                       1-A insuficiencia da racionalidade moral: a noción de 
dereito. 
                       2-As lexitimacións históricas do dereito. 
                       3-Dereito e xustiza. 
-UNIDADE 9.Dereito e dsemocracia 
                       1-O estado democrático de dereito e os seus fundamentos 
éticos. 
                       2-A democracia como ideal da moral. 
                       3-A democracia como ordenamento político. 
                       4- Diversas teorizzacións da democracia. 
-UNIDADE 10 .Dereito e desobediencia. 
               1-O problema da obrigatoriedade moral do dereito en 
 sociedades non democráticas.                            
                      2-O problema da desobediencia civil ao dereito nas 
 sociedades  democráticas. 
                       3-Ética daresponsabilidade e ética da convicción. 
-UNIDADE 11.Do estado democrático de dereito a 
internacionacionalización dos         dereitos humanos. 
                        1-A noción e fundamento dos dereitos humanos. 
                        2-A constitucionalización dos dereitos humanos. 
                        3-A internacionalización dos dereitos humanos. 
                        4Presente e futuro dos dereitos humanos. 
   
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.    
-Manexar e analizar información procedente de distintos ámbitos, referida 
ás producións morais humanas (normas e valores), poniendo de relevo 
aqueles aspectos que teñen relación cos contextos históricos e culturais nos 
que xorden e operan. 
-Participar en debates e discusións específicamente morais centrados en 
problemáticas do mundo actual. 



-Analizar textos filosóficos pertencentes aás principais teorías éticas, así 
como calquera outro que presente un claro contido moral caracterizando as 
súas diferentes interpretacións do ben moral, así como os postulados 
filosóficos e as circunstancias históricas que subxacen  a eles. 
-Seleccionar e integrar información procedente de diversas fontes en 
relación coa problemática dos dereitos humanos. 
-Analizar casos reais e hipotéticos de dilemas e conflitos  entre moralidade 
e legalidade sublimando e caracterizando os supostos teóricos a que 
remiten as diversas argumentacións. 
-Analizar datos e problemáticas originadas polo uso en exclusiva dun 
modelo de racionalidade puramente tecnológica e instrumental (desastres 
ecolóxicos, derivación bélica da tecnología..) 
 
 MÍNIMOS ESIXIBLES.  
-Recoñecer a historicidade dos códigos  morais. 
-Adoptar posturas empáticas, e de respecto e tolerancia fronte outros puntos 
de vista e ideologías diferentes. 
-Identificar e expresar con precisión conceptual e termonolóxica  os trazos 
básicos das diferentes teorías éticas  e a súa dependencia das circunstancias 
históricas en que se elaboraron. 
-Comprender a noción de dereito e a súa conexión cos principios básicos da 
moralidade. 
-Amosar capacidade para valorar críticamente as diversas funcións e usos 
da razón e os principios éticos a situacións concretas. 
            
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.  
-Na calificación dos alumnso terase en conta os traballos obligatorios  
propostos en cada avaliación e unha proba obxectiva. 
-Tamén terase en conta as actividades feitas na clase, a participación nos 
debates e os traballos voluntarios presentados (só un por avaliación) 
-A calificación de xuño será a media aritmética das calificacións obtidas 
nas tres avlaliacións, sempre que a nota mínima sexa igual ou superior a 3. 
En caso de que o resultado sexa inferior a 5, terase que recuperar a parte ou 
partes correspondentes nun exame ó final de curso. 
-Na convocatoria de setembro só se terá en conta a calificación obtida 
nunca proba obxectiva sobre os contidos do curso. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
-Actitude    20% 
-Conceptos  e procedementos 80% : 
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