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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.6. Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así 

como a súa clasificación en éticas de fins e procedementais, sinalando os 

principios máis destacados do hedonismo de Epicuro. 

B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, 

identificándoo como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a 

vixencia actuais. 

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta 

a súa clasificación en éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un 

esquema coas súas características máis destacadas. 

 

B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a 

tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e 

xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os valores 

defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión 

moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que 

estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, 

político, ético e ecolóxico, etc.). 

alienación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano 

a tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas causas, e estimando 

as súas consecuencias negativas, como unha adición incontrolada aos 

dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce as 

persoas cara a unha progresiva deshumanización 

B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo 

científico e tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación 

inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan, 

nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa 

finalidade de coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e 

biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, 

clonación, euxénese,etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de 

prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais. 

 

 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do cadro son os establecidos no currículo para 2º de ESO, e estaban programados para a 3º 

avaliación. Todos son imprescindibles e seguimos con eles dende a suspensión das clases presenciais.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Análise e valoración da produción do alumnado. 

Instrumentos: Actividades e exercicios prácticos presentados polo 
alumnado. Utilizaranse rúbricas para a cualificación das mesmas. 
 
Para facilitar ó alumnado con algún dos dous primeiros trimestres 
pendentes a recuperación dos mesmos, realizarase un cuestionario na 
plataforma Google Classroom sobre os contidos dos mesmos.  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase como resultado da media das dúas primeiras 

avaliacións á que se lle sumará a nota do terceiro trimestre dividida entre 10. 

É dicir, o terceiro trimestre terá en todos os casos unha influenza positiva na 

nota final, con un máximo na valoración final de un punto. 

Polo tanto, para o alumnado con trimestres pendentes, para superar a 

materia, debe obter un 5 como resultado de: 

Media entre as dúas primeiras avaliacións máis a terceira avaliación dividida 

entre 10. 

0,5·(Nota primeira avaliación)+0,5·(nota segunda avaliación)+0,1·(Nota 

terceira avaliación) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de resultar necesario a proba extraordinaria de setembro: 

A recuperación consistirá na realización de unha proba escrita sobre os 

contidos non superados (da primeira, segunda avaliación ou ambas). Para 

superar a materia o alumno/a debera obter a lo menos un 5 co resultado desa 

proba máis a terceira avaliación dividida entre 10. 

                       Nota proba extraordinaria+0,1·(Nota terceira avaliación) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CON VALORES ÉTICOS PENDENTE DE OUTROS ANOS 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Cadro comparativo das diferencias entre as éticas de fins ou 

teleolóxicas e as procedimentais ou deontolóxicas. 

Defensa argumentada da importancia da DUDH como modelo de 

teoría ética pública e moral universalmente válida. 

Comentario de artigos de prensa sobre os riscos das novas 

tecnoloxías (ex.: industria armamentística, enxeñería xenética, 

intelixencia artificial, redes sociais...) 

Elaboración de conclusións por escrito, sobre a dimensión moral da 

ciencia e a tecnoloxía e  sobre a tecnodependencia, especialmente 

entre os adolescentes. 

Comentario de artigos de prensa e internet sobre as  biotecnoloxías, 

as súas posibilidades e riscos, e os criterios éticos que deben 

limitalas. 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre como proposta para adaptarnos a esta situación tan 

extraordinaria que vivimos acordamos entre alumnado e profesor 

empregar a plataforma Google Classroom como forma de comunicación 

e para presentar as diferentes actividades. Trala enquisa realizada por 

IES Chan do Monte, podemos afirmar que ningún alumno ou alumna 

ten problemas de conexión ou falta de equipo para o desenvolvemento 

das actividades a realizar. 

Cada semana envíaselle un documento con contidos teóricos, visuais 

ou demostrativos ós que o alumnado pode recorrer para resolver as 

actividades que se lle propoñen. 

Materiais e recursos 

Como parte desta formación telemática os materiais e recursos 

empregados teñen que ver coas novas tecnoloxías. Empregaremos as 

diferentes aplicacións informáticas (Office, pdf...), recursos da Web, 

ordenadores e os apuntes facilitados polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 
Comunicaráselle ó alumnado e as familias a publicación da 
adaptación da programación na Web do centro a través do Espazo 
Abalar e na plataforma que estamos a empregar este terceiro 
trimestre para o desenvolvemento do mesmo: Google Classroom.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


