
PRESENTACIÓN MATERIA 
MATERIA VALORES ÉTICOS CURSO 4º ESO

CURSO ACADÉMICO 2019/20 PROFESOR ABRAHAM RUBÍN 

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B1.1. A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta 
a DUDH.
B1.2. Atributos esenciais do ser humano na DUDH: razón, conciencia 
e liberdade.
B1.3. Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, 
detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación
de dereitos, etc.

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.
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser 
humano: razón, conciencia e liberdade.
VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as 
expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade 
da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, 
xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención 
arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación
de dereitos, etc.

1 de 14

MD85
AUL02
Data: 
01-09-
2018   
Rev.1 



CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B2.1. Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que 
o Estado debe respectar.

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.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte 
informático e audiovisual que ilustre os contidos máis 
sobresalientes tratados no tema, e expón as súas 
conclusións de xeito argumentado.

B2.2. Fenómeno da socialización global.
B2.3. Perigos da socialización global á marxe dos valores éticos 
universais.
B2.4. Medios de comunicación de masas e socialización global. 
Conflito entre liberdade de expresión outros dereitos

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.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte 
informático e audiovisual que ilustre os contidos máis 
sobresalientes tratados no tema, e expón as súas 
conclusións de xeito argumentado.
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VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización 
global, mediante o que se produce a interiorización de 
valores, normas, costumes, etc.
VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da 
socialización global se se desenvolve á marxe dos valores 
éticos universais, e debate acerca da necesidade de 
establecer límites éticos e xurídicos neste tema.
VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios 
de comunicación masiva na vida moral das persoas e da 
sociedade, expresando as súas opinións con rigor 
intelectual.
VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e 
xurídica en relación co uso de medios de comunicación 
masiva, respectando o dereito á información e á liberdade 
de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B3.1. Importancia e valor da reflexión ética como defensa dos DDHH.
B3.2. Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente,
economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.

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.).

B3.3. Proxecto de vida persoal: límites e oportunidades que ofrecen as
circunstancias persoais, e valores éticos que serven como guía.

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.

B3.4.  Éticas  formais  e  éticas  materiais.
B3.5.  Ética kantiana:  carácter  formal.  Autonomía da persoa como
valor ético fundamental.

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas 
formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais.
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.
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B3.6.  Ética  do  discurso,  de  Apel  e  Habermas,  como  ética  formal.
Relación coa ética de Kant.

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética 
formal e describe en que consiste o imperativo categórico 
que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que 
posúe co imperativo da ética de Kant.
VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora 
para elaborar unha presentación con soporte informático 
acerca das éticas formais, expresando e elaborando 
conclusións fundamentadas.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B4.1. Democracia e xustiza.
B4.2. Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos humanos.

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a 
democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás 
coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores 
éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e 
servizos públicos, participación na elección de 
representantes políticos/as, respecto e tolerancia á 
pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e 
das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.).
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B4.3. Perigos dunha globalización sen valores éticos.
B4.4. Promoción dos DDHH por parte dos Estados: fomento e ensino 
dos valores éticos.

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca 
das terribles consecuencias que pode ter para o ser 
humano o fenómeno da globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionalización dos conflitos 
armados, imposición de modelos culturais determinados por
intereses económicos que promoven o consumismo e a 
perda de liberdade humana, etc.). 
VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos
os estados, ante os riscos da globalización, de tomar 
medidas de protección dos dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores 
éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en 
todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, 
lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua comprensión 
mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, 
etc.).
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B5.1. Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética.
B5.2. Conflitos entre principios éticos individuais e principios 
normativos sociais.

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis 
xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como 
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que
hai un conflito entre os valores e principios éticos do 
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobediencia civil e obxección de 
conciencia.

B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de 
ignorancia; criterio de imparcialidade; función dos dous principios de 
xustiza.

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir 
os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e 
establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo 
de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous 
principios de xustiza que propón).
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de 
Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca dela. 
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B5.4.  Os  DDHH  como  ideais  irrenunciables.
B5.5. Deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e
ao  social.
B5.6. Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH.

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos 
dereitos humanos como ideais para alcanzar polas 
sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda 
teñen que superar.
VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos 
dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á 
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, 
con soporte informático e audiovisual, acerca dalgunhas 
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan
pola defensa e respecto dos dereitos humanos: 
Organización das Nacións Unidas (ONU) e os seus 
organismos, como FAO, Organismo Internacional de 
Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde 
(OMS), Organización das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc., 
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, 
UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como
o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da
Unión Europea, etc.
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B5.7.  Dereito  á  seguridade  e  a  paz.
B5.8.  Compromiso  coa  paz  e  a  solidariedade  coas  vítimas  da
violencia.
B5.9. Ameazas á paz.

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da 
seguridade e a paz como un dereito fundamental das 
persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio do 
dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as 
súas conclusións (artigo 3 da DUDH). 
VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois 
e das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva 
e internacional recoñecida na Constitución española, e 
rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando 
solidariedade coas vítimas da violencia. 
VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, 
con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas 
ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual 
(terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, 
mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, 
tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de 
órganos, etc.).
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B5.10.  As  Forzas  Armadas  na  Constitución  española.
B5.11.  Misións  das  Forzas  Armadas.
B5.12.  Conflitos  armados:  importancia  das  organizacións
internacionais na súa prevención e na súa solución

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou 
cidadá os compromisos internacionais realizados por 
España en defensa da paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de organismos internacionais 
(ONU, OTAN, UE, etc.).
VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas 
armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia 
de defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e 
de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de 
emerxencia e axuda humanitaria, tanto nacionais como 
internacionais.
VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados 
a nivel internacional, apreciando a importancia das 
organizacións internacionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito internacional fundamentado na 
DUDH.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 6
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 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.

10 de 14

MD85
AUL02
Data: 
01-09-
2018   
Rev.1



B6.2. Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 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.

11 de 14

MD85
AUL02
Data: 
01-09-
2018   
Rev.1 



CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

AVALIACIÓN ORDINARIA

Para obter  avaliación positiva na avaliación ordinaria é condición necesaria  que os
alumnos manifesten na aula os seguintes comportamentos:

1º) Conduta tolerante e respectuosa no trato cos demais.

2º) Actitude dialogante e de saber escoitar aos demais.

3º) Realización das tarefas programadas e das instrucións do profesor.

4º) Actitude cooperadora e capacidade para traballar en equipo.

5º) Conduta respectuosa coas normas de convivencia.

Os  anteriores  aspectos,  que  o  departamento  de  filosofía  entende  como  o  núcleo
esencial  dos criterios de avaliación dunha materia que ten por finalidade formar en
valores éticos e cidadáns, avaliaranse de maneira continua a través da observación
constante  do  que  os  alumnos  fan  na  aula  no  desenvolvemento  das  actividades
programadas e usando como escala de valoración a seguinte: A = sempre,  B = case
sempre, C = ás veces, D = case nunca, E = nunca. A avaliación positiva (cualificación
de suficiente ou superior) requirirá que a conduta do alumno sexa valorada como A ou
B. Nos demais casos, a avaliación será sempre negativa e a cualificación insuficiente (3
ou 4, se a valoración obtida é C e 1 ou 2, se a valoración obtida é D ou E),  con
independencia da puntuación obtida nas probas escritas. 

TÁBOA I PARA O CÁLCULO DAS CUALIFICACIÓNS

AVALIACIÓN DOS COMPORTAMENTOS
OBSERVADOS

CUALIFICACIÓN RESULTANTE

A ou B 5 ou superior (dependendo da puntuación obtida nas
probas escritas e que, como mínimo, será de 4.50)

C 3 ou 4

D ou E 1 ou 2

Para completar o proceso de avaliación e valorar o logro dos demais obxectivos –
actitudinais, procedimentais e conceptuais– todos os alumnos terán que realizar entre
tres  e  seis  probas por  escrito  que incluirán  cuestións semellantes  as  actividades
realizadas na clase. Estas probas puntuaranse de cero a dez, de acordo cos criterios
de avaliación e estándares de aprendizaxe explicitados no terceiro apartado desta
programación. En cada avaliación a cualificación positiva basearase –sempre que o
comportamento dos alumnos na aula sexa valorado como A ou B, de acordo cos
criterios  expostos  anteriormente– na puntuación  media  obtida  polos  alumnos  nas
probas realizadas. Para calcular a puntuación media teranse en conta sempre todas
as probas feitas desde o comezo do curso ata o momento da avaliación respectiva. A
cualificación definitiva calcularase conforme ao indicado na táboa seguinte.
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TÁBOA II PARA O CÁLCULO DAS CUALIFICACIÓNS

NOTA MEDIA CUALIFICACIÓN RESULTANTE

Inferior a 4.50 4

Comprendida entre 4,50-5,49 5

Comprendida entre: 5,50-6,49 6

Comprendida entre: 6,50-7,49 7

Comprendida entre: 7,50-8,49 8

Comprendida entre: 8,50-9,30 9

Comprendida entre: 9,30-10 10

Para os alumnos que queiran subir nota realizarase unha proba global ao final do curso.
A cualificación desta proba só se terá en conta no caso de que supoña unha mellora
con respecto a puntuación obtida ao longo do curso. Só se poderán presentar a esta
proba os alumnos que ao finalizar o curso obteñan unha valoración de A ou B no seu
comportamento.  

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Para obter avaliación positiva na avaliación extraordinaria os alumnos deben obter un 
mínimo de cinco puntos –aplicando unha escala de 0 a 10– na proba escrita que a tal 
efecto se realizará no mes de setembro. Nesta proba avaliarase a aprendizaxe dos 
contidos das unidades didácticas desenvolvidas ao longo do curso e aplicaranse os 
criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e os mínimos esixibles que están 
recollidos no correspondente apartado da programación. A proba incluirá preguntas 
semellantes ás traballadas na clase

PROMOCIÓN

Ver PEC
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Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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