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BLOQUE 6 OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIA E A 

TECNOLOXÍA 

 

CONTIDOS: 

1. O Ser humano en evolución: Ciencia e tecnoloxía  

2. Todo o que pode facerse, debe facerse? Concepto de Bioética. Principios 

fundamentais  

3. Cómo sei se son un tecnoadicto? Concepto de tecnoética. Principios 

fundamentais.   

4. Os códigos deontolóxicos 

5. Ciencia, técnica e dereitos humanos  

6. Propostas opcionais de traballo 

 

I. O SER HUMANO EN EVOLUCIÓN: CIENCIA E TECNOLOXÍA  

Pensemos nuns pais que teñen un fillo. Ao nacer este decátanse, mediante unha análise 

xenética de que terá moitas probabilidades de morrer por un problema cardiovascular. 

Para ter un segundo fillo deciden ir a un centro e seleccionar un embrión que non teña 

ningún problema. Cando os nenos crecen as diferenzas son evidentes o segundo fillo é 

fisicamente mais perfecto que o primeiro, pero ao chegar á idade adulta, un accidente 

déixao parapléxico. O soño do seu irmán é entrar nun centro de alto rendemento onde o 

prepararán para ir ao espazo, pero sabe que nunca o conseguirá co seu defecto xenético, 

así que fai un pacto co seu irmán: farase pasar por el utilizando o seu sangue e a súa 

urina nas probas físicas.   

Esta é a situación que nos propón a película Gattaca  Andrew Niccol 1997, ao redor 

dela xorden algúns dos conflitos  que producen as actuais ferramentas biotecnolóxicas, 

pero tamén as producidas por unha sociedade tecnificada. Gattaca aborda un tema 

central como a euxenesia. Esta técnica supón a posibilidade de intervir no  ADN co 

obxectivo de obter seres humanos perfeccionados. Pero non é só unha técnica que serva 

para obter individuos mellores, senón unha sociedade mellor, que por iso seleccionará 

solo aos mellores para os traballos máis arriscados e que precisan maiores facultades. 

Así atoparemos ao longo do filme cuestións éticas de carácter individual: temos dereito 

a seleccionar a nosa proxenie? Por qué deberiamos conformarnos coa nosa sorte na 

lotaría xenética? É lícito asumir a identidade doutro co seu consentimento? E outras 

máis sociais: debe a sociedade potenciar a ciencia que mellore a especie? Qué diferenza 

hai entre a selección xenética e a selección educativa ou económica?   Potencian os 

adiantos tecnolóxicos as capacidades humanas realmente? 

 

Actividade: Visionado do filme Gattaca. 

Pódese optar por ver o filme íntegro ou por seleccionar aqueles fragmentos que gardan 

especial relación cos conflitos dos que iremos falando. 
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Por outra banda, tamén se pode optar por traballar directamente sobre estes conflitos sen 

o visionado do filme, no caso de non ser doado acceder a el. Se así fose, prescindirase 

do cuestionario inicial, que só ten sentido de se facer o visionado. 

 

FICHA TÉCNICA: 

Título:   Gattaca 

Director: Andrew Niccol 

Guión: Andrew Niccol 

Producción: USA 1997 

Música: Michael Nyman 

Intérpretes: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law 

Xénero: Ciencia ficción. 

Sinopse: No futuro, a meirande parte dos nenos son concibidos “in vitro”, con técnicas 

de selección xenética. Vicent é un dos últimos nenos concibidos de modo natural e nace 

cunha deficiencia cardíaca que limita a súa esperanza de vida. A sociedade declárao 

“non válido” e terá que ocupar postos baixos na sociedade. O seu irmán Anthony recibe, 

en cambio a mellor carga xenética posible e iso garántelle o acceso aos mellores postos 

na sociedade. Pero un accidente eliminará tamén as súas posibilidades. Vicent non se 

resigna e loita polo que quere: ser astronauta. 

 

CUESTIONARIO (A responder só tralo visionado da película): 

1. Qué diferentes formas de concibir existen no mundo de Gattaca?  

2. Qué crees que significa a seguinte frase: “Nunca entenderei que foi o que levou 

á miña nai a poñer a súa fe en mans de Deus en vez das do seu xenetista”? Por 

qué cres que os pais de  Vincent o concibiron  naturalmente en vez de  “á carta”? 

Qué relación hai entre concibir á carta e a  tecnoloxía? 

3. Relaciona as seguintes palabras en dous grupos segundo o seu significado no 

mundo de  Gattaca:  

 

 

Chanzo prestado. 

n válido. 

Fillo de Deus. 

Fillo da ciencia. 

do por feo. 

enos por encargo. 

4. Por qué teñen  que someterse a tantas probas e a tantos controis os aspirantes a 

astronautas en Gattaca?. 
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5. Cál é o problema de Vicent? Como resolve o mozo o seu problema? 

 

 

 

Conflitos  

O ser humano evolucionou, desde as súas orixes, de forma paralela aos avances da súas 

capacidades técnicas. O lume mellorou o noso sono nocturno e fixo posible un cerebro 

mais eficiente ao mesmo tempo que o cociñado de alimentos reducía o noso volume 

muscular facial permitindo unha mellora na bipedia. A mellora no uso dos diferentes 

materiais, marcou as diferentes idades na prehistoria humana: madeira, pedra, ferro... 

Pero o verdadeiro dominio da Natureza, por parte do Ser humano comezou na 

Revolución Científica. O nacemento da Ciencia Moderna, nos séculos XVI e XVII, é 

inseparable da técnica. Galileo o fundador da nova física, non era só un científico, senón 

un grande inventor. A ciencia deixa de ser una actividade teórica para converterse nunha 

actividade transformadora do mundo. Esta alianza entre ciencia e técnica culminou na 

fusión de ambas e no séculos XX e XXI hai que falar de “tecnociencia”. O ideal da 

revolución científica exprésase ben na frase de Bacon “Saber é Poder” que reflicte a 

neesidade do ser humano de dominar a natureza, pero esta idea leva tamén consigo 

consecuencias negativas: degradación do medio, explotación e dominación do propio 

ser humano...  

 

Ante a evolución das tecnoloxías os seres humanos deberíamos facernos unha pregunta 

fundamental: é a tecnoloxía un medio de liberación ou máis ben de dominación? 

 

Na sociedade actual estanse perfeccionando as técnicas que permiten mellorar a nosas 

capacidades biolóxicas por medio da tecnoloxía, pero tamén as nosas capacidades de 

xestionar a información. A Bioloxía, a Informática e as Enxeñarías producen 

coñecementos e máquinas que nos permiten mellorar a produción industrial, pero tamén 

a produción dos seres humanos.  

 

A Biotecnoloxía permite entre outras cousas reparar o corpo mediante próteses, 

controlar as enfermidades mediante vacinas e medicamentos e  seleccionar riscos 

xenéticos e eliminar aqueles indesexables. A este proceso chámaselle “euxenesia”.  

 

A Informática desenvolveu un mundo dixital capaz de dar forma a moitas facetas da 

vida humana: as finanzas, a distribución de noticias, o ocio... Ate o punto de que hoxe 

xa se pode falar dun mundo “virtual” paralelo ao “real”.  

 

Actividade: 

Realiza unha presentación que recolla os principais descubrimentos técnicos que fixeron 

evolucionar a sociedade distribuídos en catro etapas: prehistoria, Antigüidade e Idade 

Media, Mundo Moderno e Mundo Contemporáneo.  
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Actividade: 

Desenvolve nunha táboa de dobre entrada as vantaxes e inconvenientes dunha desas 

melloras técnicas en cada época: 

TÉCNICA VANTAXES INCONVINTES 

Lume.. .. .. 

   

   

   

 

 

Actividade: 

 

A meirande parte do que rodea ao ser humano e forma parte da súa vida cotiá está 

sustentado pola ciencia e a tecnoloxía: electrodomésticos, enerxías, medicamentos.... 

Elabora unha “infografía” ou poster nos que se amose o predominio da tecnoloxía na 

nosa vida actual.  

 

 

Actividade: 

Escribe aquí as túas definicións: 

 

CIENCIA é................................................................ 

TECNOLOXÍA é ...................................................... 

TECNOCIENCIA é .................................................. 

 

Actividade de investigación: 

Realiza unha pequena investigación sobre as consecuencias negativas dalgúns inventos 

ou solucións tecnolóxicas dos últimos anos. Logo expón en forma de pequena 

composición escrita os datos recollidos e as túas conclusións ao respecto. Asegúrate de 

ilustrar as túas afirmacións con datos recollidos da prensa ou de obras científicas, de 

divulgación ou informativas e citalas correctamente.  

 

Actividade de lectura 
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Lee o capitulo 20 del libro “De Animales a Dioses”  de Yuval Noah Harari e realiza un 

esquema ou presentación que recolla as principais predicións nos tres campos en 

evolución dos que fala. Logo da a túa opinión ao respecto. 

 

II. TODO O QUE PODE FACERCESE, DEBE FACERSE?  

 

Continuaremos analizando o filme Gattaca, propoñéndonos agora mirar de preto a 

forma en que as persoas se relacionan coa tecnoloxía e as decisións que toman: 

 

1. Os pais de Vincent toman unha primeira decisión de ter a Vincent de forma 

natural, pero no segundo intento de reprodución decídense por votar man das 

ferramentas tecnolóxicas. 

 

2. Vincent non se resigna á súa posición subordinada na sociedade. Sabe que ten 

problemas físicos, pero non cree que deban condicionar as súas actividades. A 

súa é unha loita contra a súa natureza determinada xeneticamente. 

 

3. Jerome, despois de sufrir o accidente pasa a depender de Vincent e pacta con el 

ceder a súa identidade a cambio dos coidados que precisa. Esa posición de 

dependencia provoca nel moito sufrimento porque pensa que é mellor que o seu 

irmán.  

 

 

Na primeira decisión, a dos pais  podemos recoñecer unha loita entre o ideal dunha 

vida “natural” que se identifica cun sentimento de amor entre a parella, e a necesidade 

de loitar contra a enfermidade con todas as armas ao seu alcance, mesmo as 

tecnolóxicas. Que valores condicionaron as súas decisións: 

 Un pode ser a convicción de que a vida non é unha cousa que nos pertenza senón 

que é un “don” sobre o que non temos dereito a intervir, sen violar a nosa propia 

natureza humana. 

 Outro o compromiso coa autonomía persoal. Se valoramos a autonomía das 

persoas como algo a preservar incondicionalmente os pais non terían dereito a 

determinar as capacidades dun individuo (o fillo) sen o seu consentimento. . 

 Outro, a obriga dos pais de dar ao seus fillos as mellores condicións na vida que 

estean ao seu alcance: capacidades, lugar social, acceso á educación...  

 

 Actividade: 

Propón outras razóns que se deban ter en conta na súa decisión: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Actividade: 

Por qué cres ti  que tomaron esas decisións? Cal foi a decisión correcta? Cómo terías 

actuado ti? Razoa a resposta 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Actividade: 

Cando realizamos unha valoración antes de tomar unha decisión sempre temos en conta 

os medios e os fins que perseguimos. Cáles serían os fins que perseguían os pais  no seu 

primeiro intento reprodutivo e cales serían no segundo? De que medios botaron man en 

cada caso? Que valoraban máis os pais en cada caso? Que factores puideron influír nesa 

decisión 

 

OPCIÓN 1: nacemento de Vincent OPCIÓN 2: nacemento de Jerome 

FINS MEDIOS FINS MEDIOS 

    

VALOR VALOR 

  

INFLUENCIAS (crenzas, normas, leis...) INFLUENCIAS (crenzas, normas, leis...) 

  

 

No segundo caso o fin que perseguen os pais é un “fillo san” ou a “saúde para o seu 

fillo”? Qué diferenza habería entre os dous casos respecto a túa valoración da súa 

elección?  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Expón mediante unha microconferencia oral (5 minutos máximo) o teu análise das 

decisión dos pais (as pautas para facelo poderían ir nun CD ou nun blog) 

 

 

Actividade: 
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Os seres humanos parecen debaterse entre a crenza en que a vida “natural” é o máis 

indicado, ben debido a que cren en que somos criaturas creadas por unha divindade, ben 

porque cren que abandonar esa forma de vida natural supón perder a súa esencia como 

especie para converterse noutra cousa, e non para mellor. Porén, ten sentido dicir que, 

que hai unha vida natural que nos fará mellores humanos ou máis felices? A evolución 

do ser humano, como especie, foi sempre unha loita contra os límites que lle impoñía a 

súa natureza, hai logo algúns límites que non deben ser traspasados? Pénsao ben e logo 

escribe a túa resposta, razoándoa, aquí abaixo: 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Aí que ter en conta tamén na análise da decisión dos pais, que esta decisión pode non 

ser tan autónoma como parece. Se pensamos nos factores que influíron aos pais na 

decisión 1 e 2, veremos que estaban influídos por diferentes factores: os medos, as 

experiencias previas, as crenzas asumidas culturalmente, os requirimentos da sociedade 

na que viven... Cando tomamos unha decisión nunca o facemos á marxe destas 

influenzas e, xa que logo non son totalmente autónomas. Pero, en ocasións estas 

decisión poden estar moito mais coaccionadas, ata ser totalmente obrigatorias.  Cando 

unha sociedade propón un patrón de perfección condiciona aos individuos a 

comportarse dunha determinada forma, pero a sociedade pode ir moito máis lonxe 

establecendo leis que restrinxan a capacidade de acción dos individuos, de forma pasiva 

ou activa.  

 

Actividade: 

Descubre ao longo da película que penalizacións aplica a sociedade sobre as decisións 

dos pais de Vicent e Jerome. 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Que ocorre na nosa sociedade a este respecto. Poden os pais seleccionar a súa proxenie? 

En que casos e porqué se limita a eles? Consideras correcta esta restrición? Ten 

consecuencias para os fillos. Pon exemplos válidos que podes sacar da prensa. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

(buscar exemplos na prensa) 

 

Actividade: 

Nas decisións que afronta Vincent ten un papel máis importante a vontade e autonomía 

do individuo, porque demostra que é libre por riba das súas limitacións e deficiencias. 

Que diferenza a loita de Vincent contra as limitacións da súa natureza, da loita dos pais 
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a través da selección do seu segundo fillo? Cál ten un carácter máis moral e por qué?  

Argumenta debidamente a túa resposta. 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Agora xa deberías estar en disposición de analizar todos os conflitos vistos ata aquí 

desde unha perspectiva estritamente moral ou ética. Cres que a forma de actuar dos pais 

de Jerome e Vicent foi a mellor? Pensas que a sociedade debe limitar os dereitos que os 

pais teñen sobre a selección dos seus fillos? Pensas que Vicent loita contra o sistema 

dun xeito acertado? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

A Bioética é a rama da ética ou Filosofía moral que reflexiona sobre as decisión que 

debemos tomar respecto da vida humana e animal. Como o medio ambiente tamén 

afecta ás condicións de vida dos seres humanos e animais e ás súas posibilidades de 

supervivencia, as decisións sobre as alteracións humanas sobre o medio natural tamén 

son parte do seu obxecto de reflexión. Unha rama concreta da Bioética podémola atopar 

na ética médica, que toma decisións sobre os mellores procedementos a seguir para 

curar enfermidades, mellorar as posibilidades de reprodución ou prolongar a vida. A 

Bioética é unha disciplina moi recente que xurdiu promovida polos avances 

biotecnolóxicos do século XX, porque os avances tecnolóxicos deron un poder ao ser 

humano sobre a súa natureza e o seu entorno que supera todo o que a nosa especie puido 

facer en toda a súa historia. De este poder xorden novas responsabilidades morais, máis 

importantes se cabe porque os efectos das nosas decisións serán irreversibles, tanto para 

a propia natureza humana como para o  medio ambiente. 

 

As decisións morais sempre están dirixidas por principios e un criterio xeral. O criterio 

xeral da reflexión bioética é o respecto ao ser humano, aos seus dereitos inalienables, 

e á dignidade da persoa.  

 

Este criterio xeral produce unha serie de principio de acción, leis xerais que deberán 

regular as nosas decisións neste ámbitos: 

1. Principio de autonomía: debe preservarse sempre a capacidade e liberdade da 

persoa para decidir sobre a súa vida, excepto en situación de incapacidade 

demostrada e xustificada.  

 Exemplo: consentimento informado como dereito do paciente. Supón que 

o médico debe respectar as decisión e a saúde do paciente. (exemplo 

polémico House: o médico debe buscar a autonomía do paciente antes de 

respectar a súa decisión, podería ir no CD ou no blog) 

2. Principio de beneficiencia: debe procurarse sempre o mellor para as persoas, 

suprimiendo os prexuízos e defendo os seus dereitos lexítimos.  
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 Exemplo: igualdade de trato aos pacientes sen discriminar pola súa 

situación económica ou estrato social (seguro médico universal) 

(exemplo polémico House: debe primar o coñecemento do médico sobre 

os desexos do paciente podería ir no CD ou no blog ) 

3. Principio de non maleficencia: O básico e non realizar accións que poidan 

danar ou perxudicar a outros e, ante a necesidade de producir dano,  procurar 

buscar o máximo ben final.  

 Exemplo: Non encarnizamento terapeutico (exemplo polémico en House: 

o médico pode producir dor aínda que os resultados non sexan os 

esperados pois a medicina non é unha ciencia exacta podería ir no CD ou 

no blog ) 

4. Principio de xustiza: Tratar de diminuir e paliar as situación de desigualdade 

(ideolóxica, social, cultural, económica, etc.) buscando sempre a forma de 

reparto e as accións que tenda a facer menos desiguais ás persoas. 

 Exemplo: Políticas públicas deseñadas para grupos específicos de risco 

(exemplo polémico: a denegación dun tratamento por hábitos perniciosos 

nos individuos Buscar exemplos na prensa) 

 

Actividade de investigación: 

 

Busca un caso médico  no que a decisión moral a tomar polo médico sexa relevante e 

explica como interactúan na decisión do médico os principios básicos que vimos de 

describir. Qué problemáticas se propoñen. 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Como ves de descubrir, en ocasións os principios entran en conflito e non é doado 

precisar cal debe primar sobre os outros. Debe un médico, que sabe que o paciente non 

ten todos os datos sobre a súa enfermidade (ou non é quen de entendelos) deixar de lado 

a súa decisión e tratalo igualmente contra a súa vontade buscando a maior 

beneficiencia? Debe facer todas a probas, por dolorosas que sexan, para asegurarse de 

que o paciente siga con vida, aínda que teña manifestado o contrario? Poden os poderes 

públicos restrinxir un tratamento a un grupo de pacientes, por exemplo fumadores, 

porque iso diminúe os recursos para outros pacientes con hábitos menos perniciosos 

para a saúde?  

 

Para amosarche máis claramente a importancia das diferentes ideoloxías na prioridade 

que damos a estes principios nas nosas decisións no ámbito bioético tentaremos iniciar 

un debate entre tres “expertos” sobre a decisión dos pais de Vicent e Jerome. Nuestros 

expertos conforman o comité que deberá decidir se os pais teñen dereito a seleccionar 

xeneticamente ao seu segundo fillo:  
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EXPERTO A.- É unha obriga dos pais a busca da maior autonomía para os seus fillos e 

a saúde e básica nesa autonomía. Polo que os pais deben facer todo o posible por que o 

seu fillo naza nas mellores condicións posibles, botando man para iso de tódolos 

recursos dispoñibles. Negarlle ese dereito sería o mesmo que negarlle a posibilidade de 

educalo nas mellores condicións posibles ou  alimentalo do mellor xeito posible. A 

autonomía dos individuos (primeiro principio bioético) é o maior ben do ser humano e 

debe buscarse por riba de calquera outra condición...  

 

EXPERTO B.- Estou de acordo en que o deber dun pai é a procura do mellor para os 

seu fillos, pero ese fillo non naceu aínda, nin sequera está concibido e xa se está 

predeseñando o seu futuro ao darlle certas capacidades de xeito artificial sen que el teña 

opinión no asunto e dun xeito irreversible o que condicionará toda a súa vida futura... O 

principio de autonomía non é válido neste caso, porque a autonomía que se defende é a 

dun ser que non existe aínda e que, xa que logo non pode preservarse.  Poderíamos 

pensar no principio de beneficiencia, e xustificar a decisión dos pais na busca do mellor, 

pero o que é  “mellor” para un só pode decidilo o propio individuo e aínda que na 

sociedade parezan mellores unhas capacidades que outras, son os individuos os que 

definen as súas propias biografías. Facer a alguen supostamente “mellor” pode limitar a 

autonomía do fillo ao “marcalo” dende neno como alguén “perfeccionado” 

 

EXPERTO A.- Pero a decisión de non facer unha selección xenética tamén é unha 

decisión e tamén marcará ao fillo como “non válido” na sociedade na que vive e terá as 

súas consecuencias. Se tes unha posibilidade de mellora non poderá o fillo pensar que 

os seus pais non fixeron todo o que puideron por el antes de nacer?  

 

EXPERTO C.- Cómo podería ser iso? A persoa que nace, nace cunhas condicións 

dadas, sen as cales xa non sería esa mesma persoa. As capacidades, e os talentos cos que 

nacemos non son propiedades nosas, senón que son “dados”. Somos os seus 

depositarios, porque a vida mesma é un don que debemos respectar e protexer sen tentar 

modificala ao noso antollo. Un fillo non é un instrumento dos pais, non é propiedade 

dos pais, senón que é un regalo. Debemos aceptalo como é non tratalo coma un obxecto 

de deseño.  

 

EXPERTO A.- Non entendo, segundo a túa postura os pais non poden intervir na vida 

dos fillos, senón que debe deixar obrar á natureza, a Deus ou a calquera outra razón 

superior. Iso levado ao extremo significará que non poden tratalo de unha enfermidade. 

Por exemplo, se o neno ten unha malformación cardíaca no útero da súa nai non 

deberían tampouco intervir e operalo para salvarlle a vida?  

 

EXPERTO C.- Perdoa pero iso que dis é unha barbaridade. Claro que os pais teñen que 

velar pola saúde dos seus fillos. Está é a única intervención lexítima posible. Os pais 

teñen que procurar curar as enfermidades dos seus fillos por todos os medios posibles 

por que sen saúde non é posible “vivir ben” nin desenvolverse ben como persoa, pero 

ese é o límite da súa intervención, todo o demais sería deseñar o fillo segundo os seus 

fins e non segundo o principio de beneficencia, procurar o ben para o fillo e non para si 

mesmos.  
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EXPERTO A.- A verdade é que non logro ver a diferenza entre “curar a un fillo” dunha 

enfermidade coa que nace ou “vai nacer” que tentar impedir que naza con esa 

enfermidade se iso está ao noso alcance. Non facelo é condenar o fillo a nacer con ela, e 

xa que logo tentar solucionar iso a posteriori. Un despropósito! 

  

EXPERTO C.- E que esa manipulación anterior ao nacemento supón que eliximos 

determinadas características nos e non aceptamos ao fillo “tal e como é”. Porque non 

entón pedilo alto, rubio, intelixente... 

  

EXPERTO A.- A verdade é que non vexo a diferenza entre “pagar as mellores escolas 

privadas” ou contratar “titores privados” e pagar “pastillas para aumentar a  memoria ou 

a altura. Se ambos son lexítimos, tamén debería selo seleccionar os fillos para que teñan 

as mellores oportunidades na sociedade na que nacen. 

 

EXPERTO B.- Pode ser, pero iso ten consecuencias graves para a sociedade no seu 

conxunto. Levaría a unha sociedade uniforme, na que todos os individuos serían iguais, 

na que non habería progreso nin autonomía persoal, pois todos pensarían igual e terían 

as mesmas ambicións e crenzas. 

 

EXPERTO C.- Pero sería unha sociedade inhumana, carente de todo o que é natural nos 

seres humanos... Unha utopía na que o ser humano, en realidade desaparecería...  

 

EXPERTO A.- Pero sería unha sociedade mais xusta ¿Non? 

 

EXPERTO B.- A xustiza só é un concepto que nos permite pensar os desequilibrios 

para compensalos. Unha lei ou unha norma é xusta cando trata por “igual o desigual” ou 

cando “repón a igualdade nunha situación de desigualdade. Unha sociedade como a que 

propos non precisa o concepto de Xustiza. Sería unha sociedade uniforme na que o 

concepto de “individuo” ou “diferente” simplemente non existiría. Pero iso é un 

imposible, polo tanto calquera intento de selección dos individuos implica unha 

discriminación dos “diferentes” por inferiores. Ademais impediría o progreso e a 

evolución natural dos seres humanos... 

 

[Este debate podería incluírse en forma de viñetas ou mesmo quizais mediante unha 

simple gravación de vídeo] 

 

Actividade: 

 Continúa ti o debate. Qué principio bioético cres que está usando cada un dos 

interlocutores 

 Con quen te identificas? Xustifica de xeito argumentado a túa preferencia. 
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............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

III. CÓMO SEI SE SON UN TECNOADICTO? CONCEPTO DE TECNOÉTICA. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS.   

 

A tecnoloxía como vimos estivo presente desde o comezo do percorrido do ser humano 

como unha forma de satisfacer necesidades, de forma que a sociedade demanda 

solucións tecnolóxicas coa finalidade de resolver as súas necesidades e desexos e, cando 

esas solucións se producen a sociedade humana adapta as súas condicións de vida a eses 

avances tecnolóxicos. Iso foi así ao longo da historia, pero a partir da terceira fase do 

desenvolvemento industrial (de 1950 ata hoxe) parece que son os avances tecnolóxicos 

os que arrastran á sociedade. A tecnoloxía deixou de ser un medio de resolución de 

necesidades e son os avances tecnolóxicos os que crean novas necesidades e desexos na 

sociedade. A sociedade crea así novas necesidades para poder usar as novas tecnoloxías.  

 

As repercusións desta nova forma de entender a tecnoloxía son fondas. As tecnoloxías 

non só configuran as nosas necesidades e desexos, senón a sociedade mesma.  

 

Actividade de investigación: 

Pregunta aos teus avós cales eran os medios de comunicación que usaban na súa época, 

cando os utilizaban e para que o facían. Compárao logo cos medios de comunicación 

que usaban os teu pais de mozos facendo as mesmas preguntas. Finalmente resposta ti 

ao mesmo. Qué diferenzas fundamentais atopas? En que se diferenza o uso que fas ti do 

móbil do que os teus avós facían das cartas escritas?  

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Analiza tamén o uso que actualmente fas do móvil e reflexiona sobre iso intentando 

explicar por que pensas que estás facendo un uso adecuado ou non deste instrumento.  

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

(Propoñer unha enquisa?) 

 

No mundo actual actual a tecnoloxía invade todos os aspectos da vida das persoas, pero 

no referente ás comunicacións a súa influencia no último século é crucial. Sen as 
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modernas formas dixitais de información e comunicación a xestión dos datos, as 

transaccións económicas, a busca e selección de información non serían tan rápidos, 

eficaces e accesibles. Aínda así as modernas tecnoloxías da información teñen lados 

escuros e consecuencias desagradables: a infoxicación (ou “empacho” por exceso de 

contidos), as crises financeiras globais producidas polas xestións automatizada de 

compras de accións a nivel mundial ou a capacidade de diferentes persoas para producir 

con fins maliciosos información falsa na rede, son por exemplo algúns deses efectos 

negativos. Como tamén o é unha presenza excesiva das ferramentas para a 

comunicación e a información na vida das persoas, desprazando case totalmente as 

formas de comunicación natural.    

 

Na nosa vida actual podemos dicir que temos unha “identidade natural” coa que 

nacemos e que se corresponde coas nosas accións no mundo físico, pero tamén temos 

unha “identidade dixital” que se corresponde coas nosas accións no mundo virtual e 

dixital a través de diferentes medios: SMS, Correo electrónico, perfiles en Redes 

Sociais, Pegada dixital en produtos dixitais (Blogs (visitas e comentarios), Webs, 

presentacións, imaxes na rede...) e os amigos e contactos que xeramos nese Universo 

virtual. Do mesmo xeito que construímos a nosa identidade, pouco a pouco, na vida 

física, tamén construímos quen somos no eido virtual. E, da mesma forma en que temos 

unha reputación na nosa vida física tamén a teremos, co tempo, no mundo virtual.  

 

Imos fixarnos na vida de Elena, unha rapaza recén chegada a este novo universo virtual. 

O Nadal pasado os seus pais regaláronlle un móbil porque agora vai a estudar nun 

instituto e pensan que precisan estar comunicados con ela. Moitos dos seus amigos e 

amigas do colexio o teñen tamén. A ferramenta básica que usan para comunicarse é o 

Whatssap. Esta ferramenta é incrible pensa Elena, ten un custo moi baixo, permite falar 

con moitos amigos á vez e estar sempre ao tanto dos plans, das noticias de último 

momento... O primeiro que fai Elena e subir unha imaxe ao seu perfil para que os seus 

amigos a recoñezan e pedir que a agreguen ao seu grupo. Xa está. Elena comezou a súa 

identidade dixital. Por suposto os seus amigos de contado lle envían mensaxes que 

inclúen a súa música favorita, ou un vídeo que acaban de ver e Elena óllao e fai un 

comentario. Elena xa deixou as súas pegadas alá por onde foi. Pode ser que o grupo de 

comunicación sexa privado, pero a web onde visualizou o vídeo tomou constancia do 

seu visionado, dos datos do seu perfil, dos seus intereses, do seu grupo de amigos, de 

onde vive e, xa que logo, do seu idioma, mesmo da súa idade... Os seus intereses, 

amigos e grupo están forxando a súa identidade dixital 

 

Actividade de investigación: 

 

Tamén ti, na túa experiencia actual nas redes sociais tes xa unha identidade. Cómo 

pensas que é a túa identidade virtual? Seguro que ten unha boa reputación?   Tenta facer 

unha descrición dos datos que tes subidos a Internet. Comeza pola túa foto de perfil, as 

páxinas que visitas, o tipo de documentos que visualizas ou descargas, os comentarios 

que fas, o que buscas... A partir deses exemplos describe como se te ve nas redes 

sociais: 

............................................................................................................................................ 
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Agora tenta visualizar un perfil dunha persoa que estea integrada nalgunha das redes 

que visualizas (WHatssap, Twitter, Facebook) e analiza a súa identidade dixital:  

 Qué imaxe usa na rede (real, simbólica, agresiva, estúpida, divertida...)? Que nos 

di iso da súa personalidade? 

 A que hora se conecta habitualmente? Qué pode significar iso sobre o seu tempo 

libre, as súas pautas de traballo ou a súa vida familiar?  

 Qué tipo de contidos lle interesan?  

 Que tipo de comentarios fai?  

 Para que usa habitualmente a rede (comunicarse, quedar, facer críticas, contar 

chistes...)?  

 Cómo se comporta con persoas do sexo oposto? 

Unha vez recabados estes datos tenta facer un perfil de esta persoa indicando as súas 

características mais salientables. Se foras un cazatalentos que busca perfiles en Internet 

contactarías con el ou ela? Para qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Como vimos en unidades anteriores a ética é a rama da Filosofía que se ocupa da forma 

de vivir mellor unha vida humana. A construción do noso carácter, da nosa identidade 

persoal é fundamental nesa procura dunha vida boa, por iso a construción e a 

preservación da nosa identidade é fundamental para nós. Nos contextos dixitais cada 

vez é  mais importante tamén, sobre todo por que esa identidade e esa pegada que 

deixamos nas Redes Sociais non se esquece nunca. As persoas soen esquecer moitos 

dos acontecementos que ocorren nas súas vidas porque son irrelevantes ou son 

substituídos por outros máis importantes, pero no universo dixital nada se esquece e, a 

pouco que busquemos aparecen sempre as nosas pegadas previas. A tecnoloxía produce 

unha identidade dixital dificilmente reversible por iso é importante que sexamos 

coidadosos coa identidade que queremos reflectir na rede. 

 

A nosa amiga Elena ven de subir á rede unha fotografía divertida na piscina do hotel 

onde estivo de vacacións este verán. A fotografía é curiosa e pode ter moitas lecturas 

(Elena está en bikini e semella algo maior, está abrazando ao seu pai e dándolle un bico) 

A Elena parécelle un bo exemplo do moito que quere ao seu pai e o ben que o pasou nas 

vacacións e comparte esta foto co seu grupo de amigos. O seu amigo Manel ve a foto e 

gústalle moito. É unha foto moi ben sacada e decide poñela como exemplo no seu 

traballo sobre identidades  dixitais que lle pediu a profesora. Publica o seu traballo no 

seu blog e envíao xunto coa súa análise.  

 

Un descoñecido fai unha busca na rede  sobre adolescentes e, entre as imaxes que 

aparecen no seu buscador de Google está a imaxe de Elena co seu pai. Unha imaxe que 
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lle suxire, non unha relación paterno-filial, senon algo de carácter máis sexual. Vaina 

usar como ilustración nun artigo sobre pederastia e relacións con menores no que está 

traballando. Cando Elena busca o seu nome por casualidade en Google, sae a imaxe do 

artigo coa súa foto na cabeceira do mesmo.  

 

 

Actividade de investigación: 

Qué pensarías ti se foses Elena? Que actuou incorrectamente neste proceso? Cál tería 

sido o comportamento axeitado? Quén foi o culpable da situación? 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Actividade 

Realiza unha pequena investigación na rede e produce un póster ou infografía dixital 

cos 10 consellos que consideres imprescindibles á hora de construír a túa identidade 

dixital.  

 

 

Actividade 

Realiza unha pequena investigación na rede e produce un póster ou unha infografía 

dixital coas 10 cousas que non se deben facer na Rede. (podería ir o titorial e a plantilla 

no CD) 

 

A tecnoética é a rama da ética que reflexiona sobre os conflitos e dilemas que xurden 

nos diferentes ámbitos  de aplicación das tecnoloxías. Fundamentalmente analiza as 

implicacións morais de esta aplicacións tentando, con esa reflexión, anticiparse e 

conseguir un uso axeitado ás finalidades humanas. Como a tecnoloxía impregna 

diferentes ámbitos da realidade e diferentes ciencias, podemos distinguir varias ramás 

da tecnoética:  

 A Bioética que estuda as implicacións morais  das aplicacións tecnolóxicas ao 

ámbito da saúde e a vida humanas 

 A Ciberética que analiza e resolve os dilemas éticos que xorden coa aplicación 

das novas tecnoloxías da información e a comunicación, así como os dilemas 

éticos que aparecen co xurdimento das novas ferramentas de intelixencia 

artificial. 

 A ética ambiental que estuda os problemas que xurden na interacción entre ser 

humano e medioambiente, fixando unha especial atención á degradación 

medioambiental que poden supoñer as modernas tecnoloxías. 

 A ética armamentista que se ocupa de reflexionar sobre os riscos, finalidades e 

perxuízos que poden derivarse dun uso inmoral dos novos avances tecnolóxicos 

aplicados á guerra. 
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Posiblemente, a medida que novas tecnoloxías xurdan en diferentes ámbitos, xurdan 

novas ramas da tecnociéncia. A tecnoética é unha da ética moi recente, que é mais 

necesaria canto mais  aumenta o poder tecnolóxico da nosa civilización. É tamén unha 

aplicación de principios teóricos moito mais xerais que requiren en ocasións reflexións 

sobre cuestións éticas fundamentais como o valor da vida humana, a definición do ser 

humano e a súa relación coa natureza, o concepto de persoa... Debemos ter en conta que 

as reflexións tecnoéticas deben realizarse tendo en conta coñecementos de diversas 

disciplinas científicas, pero tamén coñecementos filosóficos, antropolóxicos e, por 

suposto éticos.  

  

¿Qué opinas ti?  

Elabora un artigo
1
 sobre o tema que expoña: os teus coñecementos e a túa opinión 

sobre o uso das modernas tecnoloxías da comunicación entre os adolescentes. O artigo 

deberá incluír:  

 A rama da tecnoética na que incluirías as túas reflexións 

 Polo menos un exemplo de unha conduta relacionada coas novas tecnoloxías 

claramente perxudicial, explicando o porque desa valoración.  

 Un exemplo dun uso adecuado da tecnoloxía que mostre claramente as vantaxes 

das novas formas de comunicación.  

 Dous exemplos na prensa que presenten opinións diverxentes sobre o uso dos 

dispositivos móbiles nas aulas. Finalmente a túa opinión persoal sobre como 

deberían usarse eses dispositivos e en que contextos.  (achega ademais as fontes 

da túa investigación)  

 

Actividade de investigación 

Deberedes realizar un informe pericial sobre algún dos temas propostos 

posterioremente e que teñen relación coa implantación dunha determinada tecnoloxía, 

nun determinado contexto e respecto a un uso determinado. Un informe pericial debe, 

xuntar toda a información dispoñible sobre o asunto a traballar,  analizar o problema 

desde diferentes perspectivas, aportar datos relevantes e finalmente presentar unha 

valoración final. Para realizar o teu informe tes que: 

1. Organizar un dosier con noticias sobre o tema, incluíndo as referencias ás fontes 

onde se atopou a información 

2. Organizar unha carpeta con  unha selección de información dispoñibles sobre 

tipo de tecnoloxía a tratar que permitan entender a tecnoloxía que se trata de 

analizar e os seus posibles usos e organizar unha bibliografía básica sobre o 

tema. 

3. Obter datos obxectivos a través dun método axeitado (entrevista a expertos, 

enquisas, experimento...) sobre os usos da tecnoloxía e as súas posibles 

implicacións.  

                                                
1
 Podes atopar información en: 

http://antropoque.blogspot.com.es/search/label/dominados%20polos%20xenes%3F 
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4. Preparar un Mural ou poster científico para expor o tema. Deberá incluír: unha 

explicación da industria ou tecnoloxía de que se trate e un cadro con tres partes 

(vantaxes e inconvenientes, veredicto, propostas de uso ou limitacións da 

tecnoloxía estudiada) (o titorial para a preparación dun mural e a plantilla 

poderían ir no CD do profesor) 

 

CASOS: 

a) Valorar a expropiación dos terreos dunha comarca para montar unha explotación 

intensiva de un só produto como o cáñamo dedicado a un uso industrial. A 

explotación dará lugar á creación de 200 postos de traballo, directos e indirectos.  

 

b) Un centro de investigación nacional solicitou autorización para  usar embrións 

humanos conxelados e rexeitados polos seus pais para extraer células nai 

(inutilizándoos para a reprodución). Estas células usaranse para cultivar tecidos 

que reparen órganos danados.  

 

c) Sudáfrica quere tomar a decisión de fabricar medicamentos para parar a epidemia 

de ébola e decide expropiar a patente das empresas farmacéuticas porque son moi 

caras. As empresas denuncian ao país por non cumprir as regras do mercado.   

 

e) A Consellería de Educación quere prohibir totalmente o uso de dispositivos 

móbiles dedicados á comunicación nas aulas.  

 

f) O Consello de Bioética dun hospital debe debater a solicitude dun home que 

solicitou que se lle implantaran diferentes chips no cerebro que aumentaran a súa 

capacidade visual, auditiva e de memoria. Tamén quere mellorar o funcionamento 

muscular aumentando a súa potencia mediante a implantación dunha prótese 

mecánica nos brazos.  

 

IV. CÓDIGOS DEÓNTOLÓXICOS. CIENCIA E TÉCNOLOXÍA. 

 

A palabra deontoloxía provén do grego δέον "debido" + λόγος "Tratado"; o termo fai 

referencia á rama da ética que ten por obxecto o estudio das normas morais e fai 

referencia a un conxunto ordenado de deberes e obrigas morais que ten o que exerce 

unha determinada profesión.  

 

Os primeiros códigos deontolóxicos aplicáronse despois da segunda guerra mundial, 

despois de ver as atrocidades realizadas coa escusa da investigación e que non tiñan 

ningunha regulación nin control. Aínda que o código deontolóxico mais famoso ten 

mais de 19 séculos, o xuramento hipocrático,  non foi ate ben entrado o século XX que 

se veu a necesidade de ter documentos deste tipo para outras profesións vinculadas a 

outras tecnoloxías, mais aló das ciencias biomédicas.  
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Actividade: Busca información sobre o “Xuramento hipocrático”. Explica a súa 

historia e o uso que ten na actualidade. Pon exemplos problemáticos que se poderían 

solucionar hoxe acudindo a ese código.  

............................................................................................................ .................................

............................................................................................................................................. 

 

O exercicio dunha profesión implica sempre repercusión sobre a vida das persoas e 

sobre a sociedade mesma, por iso todo profesional debe estar sometido a controis 

sociais que permitan esixirlle responsabilidades en relación coas súas accións 

profesionais. As diferentes profesións establecen unha serie de principios éticos a través 

dos colexios profesionais, que vixían o cumprimento destes principios e os niveis de 

esixencia, competencia e calidade que debe ter o traballo dos seus colexiados. Os 

colexios profesionais son corporacións ás que o Estado lle encarga estas funcións 

públicas e lle da poder para impoñer unha determinada norma aos profesionais dun 

colectivo.  

 

Analicemos un caso: 

 

Actividade: 

Ana é enxeñeira en sistemas hidráulicos e presidenta dunha compañía que fabrica e 

vende eses sistemas. Outra compañía comercial, pide a Lisa que prepare un documento 

coas especificacións, vantaxes e inconvenientes medioambientais de montar un sistema 

hidráulico en granxas agropecuarias. Tendo en conta o código profesional, debería Ana 

aceptar o traballo? Se acepta o traballo debería Ana informar a esta compañía de que é 

presidente da compañía que comercializa eses sistemas? Qué información relevante 

debería proporcionar Ana, no caso de aceptar o traballo, á súa propia compañía? 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Actividade: 

 

Finalmente Ana decide realizar o traballo despois de informarlles da posición que ocupa 

nunha compañía do ramo. Como parte do informe, Ana inclúe ofertas de catro 

compañías que deseñan sistemas hidráulicos. Debería incluír Ana unha oferta da súa 

propia compañía? Debería facelo se a compañía para a que presenta o informe llo pide 

expresamente? Debería facelo se a empresa da que é presidenta llo pide? Qué conflitos 

profesionais propón para o debate esta situación? 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Os códigos deontolóxicos, son unha mestura entre requisitos éticos e legais. Como 

calquera código legar está suxeito a consecuencias penais e cómo calquera código ético 

precisa  dous requisitos básicos para poder ser aplicado. Calquera acción que queira ser 

xulgada moralmente: independencia e liberdade. Así pois as accións profesionais deben 

xulgarse desde tres puntos de vista diferentes: As leis que poden aplicarse, dependendo 

de cada país, e a liberdade e independencia moral coa que actúa o profesional. Se a nosa 

inxenieira de sistemas hidraúlicos se ve obrigada, por exemplo por unha ameaza contra 

a súa vida por unha organización mafiosa, a presentar unha proposta falsa da súa propia 

compañía non cabería contra ela, en principio, xuízo moral. E dicir, non poderíamos 

dicir que está actuando inmoralmente.  

 

Porén a cuestión é suficientemente grave como para que as consecuencias sociais sexan 

relevantes. De levar adiante a compañía ese deseño hidráulico para a granxa en cuestión 

poría en serias dificultades aos agricultores do entorno, esgotaría rapidamente os 

recursos e deixaría esgotada a capacidade de produción do terreo durante moitos anos. 

Por iso semella importante que a responsabilidade dunha decisión así non recaia só 

sobre unha persoa, a que realiza o informe.  

 

 

Actividade: 

En que formas se podería garantir que este tipo de decisións foran legal e moralmente 

aceptables? Busca algún exemplo na prensa de conflitos de este tipo  

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

A decisión de Ana non é unicamente unha decisión persoal, porque Ana forma parte 

dunha organización empresarial que está deseñada para lograr metas e obxectivos por 

medio dos recursos humanos dos que dispón (empregados) e dos recursos materiais 

(cartos, maquinaria.). Unha organización só existe cando hay persoas capaces 

comunicarse e que están dispostas a actuar conxuntamente para obter un obxectivo 

común. Así que, se Ana forma parte dunha organización “debe” compartir os seus 

obxectivos. Se non o fai debería replantexarse a súa pertenza a esta organización. 

Debería pois, segundo isto Ana tomar a decisión de facer unha oferta por parte da súa 

empresa e dar un informe positivo da implantación de sistemas hidráulicos minimizando 

as consecuencias negativas? Por suposto se Ana está comprometida coa súa empresa 

estará tentada a facelo e ademais esta liña de acción só lle traerá consecuencias 

económicas positivas (mellora na súa empresa, cobro polo informe, beneficios pola 

venta do sistema…) 

 

Quén velará entón polos intereses dos demais implicados: os agricultores da zona, as 

xeración futuras que verán esgotado o seu territorio, os habitantes da zona que sufrirán o 



20 

 

proceso de mecanización e industrialización da súa zona desmellorando a súa calidade 

de vida? 

 

A preocupación pola degradación do medio ecolóxico e as sáus consecuencias para a 

vida humana é unha das principais preocupacións cidadáns. Foi Estados Unidos a 

primeira nación en establecer normas de protección neste sentido. Como a lei de 

calidade do aire (1967) ou a lei de política ambiental (1969). Posteriormente todos os 

países teñen avanzado neste sentido. Os sistemas estatais de control e regulación do 

desenvolvemento tecnolóxico son cada vez mais imprescindibles. Hoxe en día xa non se 

cuestiona a existencia de Axencias reguladoras, pero si os límites das súas actuacións.  

 

Actividade de investigación: 

Realiza unha investigación sobre as Axencias reguladoras  que controlan os avances 

tecnolóxicos, biotécnolóxicos e medioambientais, que existen no noso país. Cómo 

funcionan e cales son os seus criterios? Qué límites teñen?  

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

V. CIENCIA, TÉCNICA E DEREITOS HUMANOS. 

 

Como tes visto en unidades anteriores, a Declaración dos dereitos humanos non é un 

documento  rematado e definitivo, senón que vai progresando. Actualmente estáse a 

debater en torno aos dereitos de terceira xeración, como o dereito á paz, a un ambiente 

san, ao desenvolvemento dos pobos. É neste ámbito onde se propón a relación entre 

dereitos humanos e problemas científicos e tecnolóxicos.  

 

Actividade  

Sinala nun mapa mundial, con distintas cores, o índice de respecto nos diferentes países 

á Declaración dos Dereitos Humanos. Logo comparáo cos índices de desenvolvemento 

humano que se presentan no mapa adxunto. Qué conclusións sacas? Que debería facerse 

para reverter a situación?  

 

Qué problemas científico-tecnolóxicos se presentan nos diferentes países e que relación 

garda a súa solución co respecto aos Dereitos Humanos?  

  

¿Qué relación se pode establecer entre o desenvolvemento humano e o respecto polos 

dereitos humanos?¿En qué lugar está España segundo o seu índice de desenvolvemento 

humano? ¿Qué parámetros se teñen en conta para elaborar ese índice?  
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Actividade 

Qué opinión che merece o seguinte texto?  Que función lle adxudica o autor á 

tecnoloxía nel? Vulnera algún dereito fundamental? En qué se basea o autor do texto 

para non recoñecer ese dereito? 

 

“...A existencia de tipos humanos inferiores foi sempre unha condición previa esencial 

para a formación de civilizacións superiores...se se tivese, ao comezo da guerra, 

sometido unha soa vez a doce ou quince mil destes xudeus corruptores aos gases 

tóxicos, centenares de miles dos nosos mellores traballadores alemáns sobrevivirían no 

fronte e o sacrificio de varios millóns non tería sido van” A. Hitler, Mein Kampf 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 



22 

 

Ata hoxe, o único documento internacional referido especificamente a estes novos 

dereitos en relación co desenvolvemento científico e tecnolóxico é a Declaración sobre 

o uso do progreso científico e tecnolóxico no interese da paz e para beneficio da 

humanidade, proclamada en 1975 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Esta 

declaración fai fincapé no valor ados produtos do desenvolvemento científico e 

tecnoloxíco para asegurar a satisfacción da necesidades materiais e espirituais da 

poboación, o mantemento da paz e o logro dos dereitos sociais e económicos para todos.  

 

Actividade 

Lee na seguinte dirección a Declaración da que falamos  e realiza un esquema dos 

principiais problemas que tenta atallar e os principios que tenta defender.  

http://www.unav.es/cdb/uneciencia.html  

 

Cáles che parecen mais urxentes? Xustifica a túa resposta.  

 

VI. PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

 

DESEÑO DUNHA CAMPAÑA PARA PROMOVER UN USO ADECUADO DA 

TECNOLOXÍA NO CONTEXTO ESCOLAR: 

Realizar os materiais necesarios para unha exposición (guías, carteis)  sobre a o uso 

correcto dos diferentes dispositivos no contexto escolar e no uso educativo,  amosando 

exemplos do que “non debe facerse” mediante estes dispositivos e exemplos de uso 

correcto. Producir un decálogo de normas básicas Centro Escolar. Facer a publicidade 

da exposición e producila no centro escolar. 

 

  

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: Os dereitos das persoas e o consentimento 

informado. Deseñar unha enquisa con parámetros correctos sobre quen debe decidir 

sobre o tratamento axeitado a seguir no caso dunha enfermidade. Propoñer dilemas 

morais e valorar as respostas para descubrir cales son as diferentes actitudes sociais ante 

o problema.  

 

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: A visión da tecnoloxía no Cine 

Recompilación e análise dos diferentes filme que achegan unha visión da tecnoloxía, 

producindo unha clasificación das mesmas respecto dos valores que transmiten, a rama 

da tecnoloxía á que dan preminencia, un percorrido histórico polas mesmas que serva 

para valorar o progreso na visión das tecnoloxías e as súas aplicacións.  

 

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: O concepto de persoa  a través da 

robótica.  

Realizar un traballo de contraposición a través do visionado de dúas películas: IA de 

Steven Spielberg (2001) e EVA de Kike Maíllo (2011). A partir destas dúas películas se 

http://www.unav.es/cdb/uneciencia.html
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poden contrapoñer dúas visións da tecnoloxía, as diferentes motivacións que poden 

influír na construción de robots humanoides, os riscos da personalidade que poden 

transmitirse ou non a unha intelixencia artificial, a bondade ou perversidade das 

innovacións tecnolóxicas e extraer conclusións respecto á definición de persoa, os seus 

dereitos e deberes e os deberes da sociedade respecto a eles.  

 

 


