
Segunda Repúbli ca, a quebra que supón a guerra civil, a caracteriza ción e
evolución do franquismo -desenvolvemento económico e cambios sociais-
e a transición política ata a Constitución de 1978, e a consolidación do
Esta do democrático e autonómico no marco da pertenza de España e de
Galicia á Unión Europea. 

9. Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de ten-
sión política ou social no mundo actual, indagando os seus antecedentes
históricos, analizando as causas e previndo posibles desenlaces, utilizando
para iso diversas fontes de información, incluídas as que permitan obter
interpretacións dife rentes ou complementarias dun mesmo feito. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para abordar, asesora-
do polo profesor, o estudo dunha situación do mundo en que vive,
buscando os antece dentes e causas que a orixinan, aplicando os seus coñe-
cementos para prever, desde a lóxica, as súas posibles consecuencias.
Tamén de comprobar se ten iniciativa para planificar o traballo, acceder
con certa autonomía a diversas fontes de información, analizar e organizar
esta e presentar as conclusións de maneira clara utilizando, de ser o caso,
as posibilidades que ofrecen as TIC. 

10. Realizar en pequeno grupo unha investigación no contorno
sobre algún aspecto da historia recente, utilizando fontes orais que permi-
tan traballar aspectos de vida cotiá e memoria histórica, e procurar conec-
ta-los a contextos máis amplos, sendo capaz de expoñer e defender as súas
conclusións. 

Trátase de comprobar a capacidade do alumnado para valorar o
papel que xogan as persoas anónimas nos procesos históricos, que se ini-
cie nun método de investigación e que sexa capaz de elaborar conclu sións
a partir de distintos datos que debe saber inter pretar. 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA. 

INTRODUCIÓN. 

Nas sociedades democráticas contemporáneas, a aprendizaxe do
papel da cidadanía debe ser unha tare fa compartida polas familias, o siste-
ma educativo e os medios de comunicación. Porén, a comunidade esco lar
debe estar preparada para asumir esta función e a responsabilidade que dela
se deriva. A Unión Europea establece como obxectivo dos sistemas educati-
vos velar por que na comunidade escolar se promova real mente a aprendi-
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zaxe dos valores democráticos e da participación, con fin de preparar as per-
soas para a cidadanía activa. De acordo coas recomendacións internacio-
nais, un dos principios que inspiran o siste ma educativo é a transmisión e
posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsa -
bilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade,
o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de
discrimi nación. Este principio pon de manifesto a necesidade de incorporar,
con entidade propia, unha materia que capacite o alumnado para asumir
responsabilidades pola vida en común, construír pautas sociais comúns que
vaian máis alá dos intereses sociais individuais e entender o exercicio da
cidadanía como valor impor tante nas relacións humanas. 

A educación para a cidadanía pretende contribuír á implicación do
alumnado na vida social, como cidadás e cidadáns que posúan a informa-
ción precisa e sexan conscientes das súas obrigas e responsabilidades, na
medida en que os seus obxectivos impregnen todas as materias da etapa e
a escola sexa quén de abrirse ao medio social en que as persoas van ter que
exercer o seu rol de cidadáns, introducindo novas prácticas edu cativas que
lles permitan a toma de contacto con situa cións do medio social, que inci-
dan na construción da súa identidade cívica. 

As dúas materias que configuran a educación para a cidadanía nesta
etapa: a educación para a cidadanía e os dereitos humanos, que se imparte
no segundo cur so, e a educación ético-cívica de cuarto curso, estrutúran-
se en varios bloques que van desde o per soal e o máis próximo ao global e
máis xeral; en ambas existe un conxunto de contidos comúns a todos os
blo ques, orientados á adquisición de procedementos, habilidades sociais e
actitudes básicas para o desen volvemento dunha convivencia pacífica e da
cidadanía democrática. 

Os contidos da educación para a cidadanía e os dereitos humanos
do segundo curso preséntanse orga nizados en cinco bloques. 

No bloque 1 figuran os contidos comúns, que están encamiñados a
desenvolver habilidades e destrezas relacionadas coa reflexión e coa parti-
cipación. 

O bloque 2 Relacións interpersoais e participación, centra a reflexión
nas relacións humanas, desde o res pecto á dignidade persoal e á igualdade
de dereitos individuais, partindo do contorno máis próximo ao alumnado. 

O bloque 3 Deberes e dereitos cidadáns, ademais do coñecemento
dos principios recollidos nos textos internacionais, propón a reflexión do
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sentido deses principios, así como a identificación de situacións de viola-
ción dos dereitos humanos e ofrece información sobre a actuación que,
neses casos, corresponde ás organizacións cívicas de defensa dos dereitos
huma nos así como aos tribunais ordinarios e aos tribunais internacionais. 

No bloque 4 Democracia e cidadanía, a partir dunha concepción de
cidadanía activa, disposta a asumir res ponsabilidades, analízase o papel dos
distintos servi zos públicos administradores do ben común. 

O bloque 5 Cidadanía en tempos de globalización, analiza algunhas
características da sociedade contem poránea marcada polo proceso de glo-
balización e interdependencia, prestando especial atención ás desigualda-
des e aos conflitos. Aborda tamén o papel dos principais organismos
internacionais na preven ción e resolución deses conflitos, así como as
iniciati vas para conseguir unha sociedade máis xusta e soli daria. 

Na educación ético-cívica de cuarto curso comézase, igual que nos
cursos anteriores, establecendo no blo que 1 contidos comúns a todos os
temas, enfocados á adquisición de determinados procedementos e destre -
zas básicas, fundamentalmente saber problematizar as cuestións, concep-
tualizar as nocións e argumentar racionalmente as teses 

O bloque 2 Identidade e alteridade, céntrase na reflexión en torno
á construción da identidade da per soa, a liberdade e a responsabilidade
(individual e colectiva), con particular atención á xestión dos senti mentos
e emocións. 

No bloque 3 Teorías éticas. As exixencias da xustiza e os dereitos
humanos, inclúese a análise das grandes liñas de reflexión ética que máis
influíron na conquis ta dos dereitos e liberdades e, particularmente, o refe -
rente ético que representan as diferentes formulacións dos dereitos
humanos. 

O bloque 4 Democracia e participación. As institu cións democráti-
cas, céntrase na análise dos funda mentos éticos e xurídicos do noso siste-
ma político democrático e o funcionamento das principais institu cións
democráticas. 

No bloque 5 A igualdade entre homes e mulleres, abórdase como
bloque con entidade propia para posi bilitar a reflexión sobre a loita das
mulleres polo reco ñecemento da igualdade de dereitos e oportunidades, do
papel de suxeitos históricos e de cidadanía e o rexeitamento de todas as
formas de discriminación que, de feito, aínda sofren. 
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No bloque 6 Multiculturalismo e interculturalismo, analízanse os
problemas éticos xerados nas comunida des políticas polo debate do multi-
culturalismo, desde a perspectiva do rexeitamento ás discriminacións, o
respecto ás culturas e o diálogo intercultural. 

O bloque 7 Cidadanía global e democracia, aborda desde a perspec-
tiva dos dereitos humanos, os grandes problemas morais xerados pola
intensificación do pro ceso de globalización no ámbito social, cultural, eco -
nómico e político, valorando o compromiso por unha globalización ética,
da xustiza e da solidariedade. 

Contribución da materia á adquisición das compe tencias básicas. 

A educación para a cidadanía e os dereitos humanos e a educación
ético-cívica relaciónanse directamente coa competencia social e cidadá
pero, a complexidade das sociedades democráticas exixe facer fronte a
unha serie de novos desafíos como o coidado do ambiente, a orientación
do desenvolvemento tecnocientífico, a res ponsabilidade polas xeracións
futuras, a igualdade entre os sexos, a loita contra novas formas de exclu-
sión social e contra as existentes, que impiden desvincular a competencia
social e cidadá do desenvolvemento das demais competencias básicas.
Negarlle á cidada nía a participación no debate sobre estas cuestións, entre
outras, sería contraditorio cos valores democráti cos. Unha cidadanía activa
debe ter capacidade de eli xir, pero ser quen de elixir exixe ser quen de for-
mular preguntas, observar, seleccionar, analizar, sintetizar información e
transformala en coñecemento, explicitar ideas, construír argumentos, for-
mular hipóteses etc. Estamos a falar de destrezas relacionadas con diferen -
tes competencias (competencia en comunicación lin güística, para aprender
a aprender, autonomía e ini ciativa persoal, etc.), que é necesario adquirir se
o obxectivoéaformación integral do alumnado e a súa preparación para a
vida social. 

En relación coa competencia social e cidadá, a edu cación para a
cidadanía propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e
para exercer a cidadanía democrática, ao favorecer o desenvolvemen to de
destrezas que permiten participar, tomar deci sións, elixir a forma axeitada
de comportarse en deter minadas situacións e responsabilizarse das conse -
cuencias derivadas das decisións adoptadas. Con tribúe así mesmo a refor-
zar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, a tomar conciencia
e facilitar a expresión dos propios pensamentos, valores, senti mentos e
accións. Ao impulsar os vínculos persoais baseados nos sentimentos e os
valores da convivencia e a participación, contribúe a fomentar habilidades
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sociais destinadas a mellorar as relacións interper soais. O coñecemento da
diversidade axuda a xerar sentimentos non excluíntes e a interiorizar o
valor de respecto, así como a aceptar e usar convencións e nor mas sociais
facilitadoras da convivencia. A sensibili zación ante as situacións de
discriminación e inxusti za, permiten consolidar os valores de cooperación,
solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación tanto no
ámbito persoal coma no social. A práctica do diálogo axuda a afrontar e
resolver as situacións de conflito mediante procedementos non violentos. 

Contribúese tamén á dimensión ética da competen cia social e cida-
dá ao favorecer a identificación e reflexión crítica sobre os valores do
contorno e ao ofre cer como referente ético común os valores que susten -
tan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Constitución españo-
la e o Estatuto de autonomía de Galicia. Contidos específicos como o coñe-
cemento dos fundamentos e os modos de organización dos estados e das
sociedades democráticos, a evolución histórica dos dereitos humanos, o
achegamento á pluralidade social ou ao carácter da globalización e as
implica cións que comporta para os cidadáns, proporcionanlle ao alumna-
do instrumentos para construír, aceptar e practicar normas de convivencia
acordes cos valores democráticos, exercer os dereitos e liberdades e asu mir
as responsabilidades e deberes cívicos. 

A educación para a cidadanía, a través da educación afectivo emocio-
nal, contribúe tamén ao desenvolve mento da competencia de aprender a
aprender, porque facilita o recoñecemento das propias capacidades e caren-
cias e as habilidades para sacar proveito das pri meiras e superar as segundas.
Por outra banda, o desenvolvemento do diálogo e a valoración das razóns
doutras persoas, require admitir a diversidade de respostas ante un mesmo
problema. Así mesmo, o estímu lo das destrezas orientadas á recompilación e
á sínte se de información, á transformación da información en coñecemento,
ao desenvolvemento das habilidades sociais que permiten o traballo en
equipo e a partici pación favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. 

Os contidos da educación para a cidadanía, poten cian tamén o des-
envolvemento da competencia básica autonomía e iniciativa persoal, xa que
a reflexión sobre as relacións entre intelixencia, sentimentos e emocións,
posibilita o coñecemento dun mesmo, o autocontroleoequilibrio emocional,
necesarios para o desenvolver un comportamento autónomo. O coñece -
mento da contribución de distintas teorías éticas, faci lita a creación dun
código moral propio. Por outra ban da, os contidos procedementais do currí-
culo atenden especialmente á argumentación, á elaboración de ideas pro-
pias, ao estudo de casos que exixan un posi cionamento persoal sobre un
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problema e a procura de posibles solucións. Prevé así mesmo a necesidade
de planificar, tomar decisións con criterio propio e asumir a responsabilida-
de da elección. A formulación de dile mas morais, que caracterizan as mate-
rias desta área, contribúen tamén a que as alumnas e os alumnos cons trúan
un xuízo ético propio baseado nos valores e prác ticas democráticas. 

O uso sistemático do diálogo e do debate contribúe á competencia
en comunicación lingüística. Debater en serio exixe exercitarse na escoita,
a exposición e a argumentación e para iso é necesario verbalizar os con-
ceptos, facer explícitas as ideas, formar os xuízos e estruturalos de forma
coherente. 

A necesidade de buscar, obter, analizar, sintetizar e relacionar a
información procedente de distintas fon tes, comprendela e integrala para
producir coñece mento, comunicala, facer inferencias e deducións son pro-
cedementos que contribúen tamén a desenvolver a competencia tratamen-
to da información e competencia dixital. 

A educación para a cidadanía permite tamén mello rar a competen-
cia cultural e artística, porque o desen volvemento de habilidades sociais
para a convivencia nunha sociedade plural, exixe ser quen de apreciar o
feito cultural nas súas diversas manifestacións. 

Finalmente, ser conscientes da importancia do uso responsable dos
recursos naturais, da necesidade de preservar o ambiente, potenciar o
consumo responsa ble e unha forma de vida saudable, son contidos con que
desde a educación para a cidadanía é posible con tribuír tamén ao desenvol-
vemento da competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

Obxectivos. 

As materias educación para a cidadanía e os derei tos humanos e a
educación ético-cívica nesta etapa, terán como obxectivo o
desenvolvemento das seguin tes capacidades: 

1. Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e
social, tomando conciencia da propia identidade, das características e
experiencias persoais respectando as diferenzas cos outros e desenvolven-
do a autoestima. 

2. Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a
afectividade nas relacións cos outros, manifestando unha actitude aberta,
solidaria e respec tuosa, rexeitando os estereotipos, os prexuízos e a vio -
lencia en todas as súas formas. 
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3. Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con auto nomía, asumindo
responsabilidades individuais e colectivas e practicar formas de
convivencia e partici pación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a
mediación para evitar e resolver os conflitos. 

4. Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente
os deberes e as obrigas que se deri van das declaracións internacionais de
dereitos huma nos e da Constitución española e o Estatuto de autono mía
de Galicia, identificando os valores que os funda mentan. 

5. Asumir a pluralidade das sociedades actuais reco ñecendo a diversi-
dade como enriquecedora da convi vencia e defender a igualdade de dereitos
e oportuni dades de todas as persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e
as discriminacións existentes por razón de sexo, orixe, crenzas, diferenzas
sociais, orientación afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha
vulneración da dignidade humana e causa perturbado ra da convivencia. 

6. Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre
mulleres e homes, valorar a dife renza de sexos rexeitando os estereotipos
e prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na pre-
vención da violencia de xénero. 

7. Coñecer e apreciar os principios e valores que fundamentan e
lexitiman os sistemas democráticos e o funcionamento da Comunidade
Autónoma de Galicia, do Estado español e da Unión Europea, tomando
con ciencia do patrimonio común e da diversidade social e cultural. 

8. Coñecer os fundamentos do modo de vida demo crático e apren-
der a obrar de acordo con eles nos dife rentes ámbitos da convivencia.
Asumir os deberes cidadáns na mantenza dos bens comúns e recoñecer o
papel do Estado como garante dos servizos públicos. 

9. Coñecer as diversas formas de participación polí tica, desenvolver
habilidades dialóxicas orientadas á participación democrática e valorar a
importancia da participación cidadá ben sexa na vida política institu -
cionalizada ou noutras formas de participación como a cooperación, o aso-
ciacionismo e o voluntariado. 

10. Coñecer as causas que provocan a violación dos dereitos huma-
nos, a pobreza e a desigualdade, así como a relación entre os conflitos
armados e o subde senvolvemento. Valorar as accións encamiñadas á con -
secución da paz e a seguridade e a participación acti va como medio para
lograr un mundo máis xusto. 
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11. Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nosvalo-
res da liberdade, a igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa
realización, comezando por mostrar respecto crítico polos costu mes e
modos de vida de poboacións distintas á propia e manifestar comporta-
mentos solidarios coas persoas e colectivos desfavorecidos. 

12. Coñecer e analizar as principais teorías éticas que máis contri-
buíron ao recoñecemento das liberda des e dos dereitos das persoas. 

13. Identificar as posicións morais que están na ori xe dos principais
problemas e conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise
ética na orien tación da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica
ante os modelos que se transmiten a través dos medios de comunicación,
mediante a adquisición de destrezas básicas na utilización das fontes de
informa ción. 

14. Adquirir un pensamento crítico, desenvolver un criterio propio e
adquirir habilidades para comunicar as propias ideas e defender as propias
posicións en debates, a través da argumentación documentada e razoada,
así como para escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros. 

15. Practicar o diálogo coa realidade social en con tinuo proceso de
transformación, como instrumento para a análise crítica das conviccións
persoais e a for mulación dun proxecto de vida propio, na dimensión per-
soal, cívica e profesional. 

SEGUNDO CURSO: EDUCACIÓN PARA A 
CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS. 

CONTIDOS. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Identificación de problemas actuais, a súa concep tualización e
reflexión argumentada. 

• Análise comparativa e avaliación crítica de infor macións propor-
cionadas polos medios de comunica ción sobre un mesmo feito ou cuestión
de actualidade. 

• Prácticas de exposición (oral e escrita) das ideas propias ou dos
resultados das lecturas e da informa ción obtida a través de diversos
medios. 
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• Preparación e intervención en debates, sobre aspectos relevantes
da realidade social, considerando as posicións e alternativas existentes e
desenvolvendo unha actitude de compromiso para a súa mellora. 

• Utilización do diálogo como estratexia para a iden tificación dos
conflitos e a solución dos problemas. 

Bloque 2. Relacións interpersoais, convivencia e participación 

• Comprensión e incorporación dos conceptos de amizade, fraterni-
dade, dignidade, sinceridade, agra decemento, cordialidade, diálogo, etc.,
básicos para a convivencia. 

• Recoñecemento e valoración da convivencia fami liar como un sis-
tema de comunicación e cooperación entre xeracións. Posibles disfuncións:
análise e busca de solucións compartidas. 

• Recoñecemento e valoración da amizade como un sistema de
comunicación e cooperación entre iguais. 

• Valoración e uso do diálogo como instrumento para a prevención
e resolución de conflitos nas relacións entre iguais e nas relacións interxe-
racionais. 

• Análise da importancia da sexualidade na vida humana, da nece-
sidade dunha regulación ética das relacións sexuais baseada no respecto e
na equidade e prevención de prácticas de risco. 

• Valoración crítica da división social e sexual do traballo e rexeita-
mento de prexuízos racistas, xenófo bos, homófobos e sexistas. 

• Axuda a compañeiras, compañeiros e, en xeral, a persoas en situación
desfavorecida e responsabiliza ción no coidado das persoas dependentes. 

• Participación no centro educativo e en actividades sociais da
comunidade como aprendizaxe dos deberes cidadáns. Especial incidencia
na mediación e acollida de alumnado inmigrante. 

Bloque 3. Deberes e dereitos cidadáns. 

• Identificación e exercicio dos deberes e dereitos que teñen como
alumnado dun centro. 

• Coñecemento e manexo da Declaración universal dos dereitos
humanos, asunción dos deberes e respon sabilidades que dela se derivan e
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valoración do proce so de recoñecemento e proclamación dos dereitos
humanos como unha conquista histórica inacabada. 

• Recompilación de información sobre os distintos tipos de docu-
mentos que recollen a lexislación inter nacional sobre os dereitos humanos
(declaracións, pactos, convenios...) e sobre os mecanismos de control e pro-
tección dos acordos. 

• Recoñecemento da igualdade das persoas en dig nidade e dereitos,
identificación e condena de situa cións de violacións dos dereitos humanos
e coñece mento dos recursos para denunciar e combater a vio lación dos
dereitos. 

• Valoración das diferenzas de xénero como enrique cedoras das rela-
cións interpersoais. Coñecemento dos dereitos das mulleres na nosa
sociedade actualealoi ta pola súa consecución. Recoñecemento da igualdade
de dereitos de mulleres e homes e identificación e rexeitamento das
situacións de discriminación de fei to das cales aínda son vítimas as mulleres. 

Bloque 4. Democracia e cidadanía. 

• Identificación do sistema de dereitos e deberes como base da con-
vivencia política. Valoración do exercicio dunha cidadanía activa, que coñe-
ce os seus dereitos e asume as súas responsabilidades. Os siste mas de vota-
ción democrática. 

• Identificación das principias institucións e dos conceptos funda-
mentais que definen un sistema democrático. 

• Identificación e coñecemento dos principios, dereitos e deberes
fundamentais recoñecidos na Cons titución española e no Estatuto de
autonomía de Gali cia. 

• Identificación e valoración das diversas formas de participación
cidadá: cooperación, asociacionismo e voluntariado. 

• Valoración da política como servizo á cidadanía: a responsabilida-
de pública. Información sobre a estru tura e funcionamento da protección
civil e coñece mento do seu papel na prevención e xestión dos desas tres
naturais e provocados. Os sistemas de votación democrática. 

• Asunción da responsabilidade cidadá: identifica ción e aprecio dos
bens comúns e servizos públicos. Valoración dos impostos como a
contribución dos cida dáns aos gastos e investimentos públicos e como ins -
trumento para a distribución da renda e compensación das desigualdades. 
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• Reflexión sobre as causas, avaliación das conse cuencias dos acci-
dentes de circulación e implicación na súa prevención. 

• Coñecemento dos dereitos e deberes que implica o consumo, pla-
nificación de condutas e adquisición de hábitos de consumo racional e res-
ponsable compatible coa sustentabilidade. 

• Observación do impacto das actividades indivi duais e colectivas
sobre o ambiente e valoración da responsabilidade polo seu coidado. 

Bloque 5. Cidadanía en tempos de globalización. 

• Valoración da diversidade social e cultural como enriquecedora
da convivencia nunha sociedade plu ral. Identificación dos elementos cul-
turais propios que poidan estar en perigo nun mundo globalizado e posi -
bles solucións.

• Identificación de situacións de violación de derei tos e sensibiliza-
ción fronte ás necesidades de colecti vos e grupos desfavorecidos.
Planificación de iniciati vas encamiñadas á construción duna sociedade
máis xusta e solidaria. 

• Identificación dos principais conflitos no mundo actual e sensibili-
zación ante as situación das persoas que sofren directamente as súas
consecuencias. Infor mación sobre o papel dos organismos internacionais e
as forzas de pacificación na prevención e resolución dos conflitos.
Identificación e valoración das accións individuais e colectivas a favor da paz. 

• Análise e valoración da influencia das novas for mas de comunica-
ción, información e mobilidade no establecemento de relacións globais
entre as persoas de diferentes lugares do mundo e das consecuencias da
globalización económica. 

• Sensibilización ante as desigualdades: riqueza e pobreza.
Coñecemento de iniciativas encamiñadas á loita contra a pobreza e a axuda
ao desenvolvemento. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Valorar a importancia das outras persoas para a construción da
propia identidade, tomar conciencia dos vínculos que están na base da
convivencia e ini ciar a construción dun código de conduta autónomo, a
partir do recoñecemento da propia identidade e do res pecto e tolerancia
polas diferenzas persoais e sociais. 
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Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado é quen de come-
zar a creación do seu propio itinerario de madurez cívica, recoñecendo a
importancia das outras persoas na construción da propia identidade, respec -
tando criticamente as diferenzas para ir máis alá dunha tolerancia pasiva
baseada no relativismo ou na indiferenza, cara a unha tolerancia activa. 

2. Practicar o diálogo para evitar e superar os con flitos nas relacións
entre iguais e nas relacións inter xeracionais. 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado desenvolveu
habilidades sociais de respecto e toleran cia coas persoas do seu contorno
e se utiliza de forma sistemática o diálogo como instrumento para evitar e
resolver os conflitos nas relacións interxeracionais e entre iguais, rexeitan-
do calquera tipo de violencia, cara aos membros da comunidade escolar, ou
da fami lia. 

3. Identificar e rexeitar, a partir da análise de feitos reais ou figura-
dos, as situacións de discriminación cara a persoas de diferente orixe, xéne-
ro, ideoloxía, relixión, orientación afectivo-sexual e outras, respec tando as
diferenzas persoais e mostrando autonomía de criterio. 

Este criterio permite comprobar se os alumnos, ante a presentación
dun caso ou situación simulada ou real, recoñecen a discriminación que,
por motivos diversos, sofren determinadas persoas e colectivos nas
socieda des actuais e se manifestan autonomía de criterio, actitude de
rexeitamento cara ás discriminacións e respecto polas diferenzas persoais. 

4. Participar, de modo democrático e cooperativo, en todas as acti-
vidades programadas tanto na aula como fóra dela, e en xeral na vida do
centro e do contorno como preparación para o exercicio duna cidadanía
activa. 

A través deste criterio preténdese valorar o compro miso do alumna-
do co exercicio dunha cidadanía acti va, capaz de asumir responsabilidades
observando o grao de participación nas actividades do grupo-clase e do
centro educativo. 

5. Utilizar diferentes fontes de información e consi derar as distintas
posicións e alternativas existentes nos debates que se formulen sobre
problemas e situa cións de carácter local ou global. 

Este criterio pretende comprobar o coñecemento e manexo das téc-
nicas do debate, se as alumnas e os alumnos se documenta debidamente
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utilizando distin tas fontes de información e se son quen de analizalas e
sintetizar a información para presentar as súas opi nións de forma rigoro-
sa, se argumentan debidamente, consideran as distintas posicións e alter-
nativas en cada un dos problemas formulados e chegan a elabo rar un pen-
samento propio e crítico. 

6. Identificar os principios básicos das declaracións internacionais
dos dereitos humanos e a súa evolu ción, distinguir situacións de violación
destes e reco ñecer e rexeitar as desigualdades de feito e de dereito, en par-
ticular as que afectan as mulleres. 

Este criterio avalía o grao de coñecemento das declaracións interna-
cionais de dereitos humanos e a súa evolución histórica, se o alumnado reco-
ñece os actos e as situacións de violación de dereitos humanos no mundo
actual, as discriminacións que aínda sofren algúns colectivos, tanto na lexis-
lación como na vida real e, particularmente, se describe e rexeita a discri -
minación de feito e, en casos, tamén de dereito que afectan as mulleres. 

7. Identificar os conceptos fundamentais (pluralismo político, parla-
mentarismo, representatividade...) que definen un sistema democrático, os
principios e as ins titucións fundamentais, así como os dereitos e deberes
que establece a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado identifica os
conceptos fundamentais que definen un sistema democrático (pluralismo
político, parla mentarismo, representatividade...), así como os trazos funda-
mentais do sistema político español no que res pecta á identificación das
institucións fundamentais e os dereitos e deberes recollidos na
Constitución espa ñola e o Estatuto de autonomía de Galicia. 

8. Identificar os principais servizos públicos que deben garantir as
administracións, recoñecer a contri bución dos cidadáns no seu mantemen-
to e mostrar, ante situacións da vida cotiá, actitudes cívicas relati vas ao
coidado do contorno, á seguridade vial, á pro tección civil e ao consumo
responsable. 

O obxectivo deste criterio é comprobar que as alum nas e os alum-
nos recoñecen os principais servizos que as administracións prestan á
cidadanía e, á vez, com prenden as obriga que corresponden a cada cidadán
no mantemento dos servizos públicos a través da con tribución fiscal. Así
mesmo, trátase de comprobar que coñecen as obrigas cívicas que lles
corresponden no coidado do contorno e o respecto aos bens públicos, á
seguridade viaria, á protección civil ou ao consumo responsable. 
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9. Utilizar e contrastar con rigor información proce dente de diver-
sos medios para identificar as causas dalgúns dos problemas de conviven-
cia nas sociedades actuais, elaborar un punto de vista propio e desenvol ver
actitudes responsables que contribúan á súa mellora. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado sabe utilizar con certo
rigor información procedente de dis tintas fontes para documentarse sobre
os principias problemas de convivencia das sociedades actuais. 

10. Identificar as características da globalización e o papel que
xogan nela os medios de comunicación, recoñecer as relacións que existen
entre a sociedade en que vive e a vida das persoas doutras partes do
mundo. 

Con este criterio trátase de valorar se as alumnas e os alumnos
coñecen o papel da información e a comu nicación no mundo actual e as
relacións existentes entre a vida das persoas de distintas partes do mundo
como consecuencia da globalización, se comprenden as repercusións que
determinadas formas de vida do mundo desenvolvido teñen nos países en
vías de desenvolvemento e se manifestan actitudes de solida riedade cos
grupos desfavorecidos. 

11. Recoñecer a existencia de conflitos e o papel que desempeñan
neles as organizacións internacionais e as forzas de pacificación. Valorar a
importancia da participación humanitaria para paliar as consecuen cias dos
conflitos. 

Con este criterio preténdese comprobar que o alum nado é capaz de
identificar os conflitos máis relevan tes do mundo actual e a súa localiza-
ción, dá mostras de sensibilización ante a situación das persoas que sofren
directamente as consecuencias dos conflitos e se valora o papel da partici-
pación humanitaria para mitigalas. 

CUARTO CURSO: EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA. 

CONTIDOS. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Elaboración, exposición e discusión sobre textos e cuestionarios
con problemáticas reais referidas aos dereitos humanos para desenvolver
unha consciencia crítica atenta aos desafíos do presente e asumindo unha
responsabilidade ética polo futuro. 
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• Adquisición de informacións contrastadas e rele vantes para a
comprensión dos problemas e dos desa fíos da sociedade contemporánea,
mediante análise comparativa e avaliación crítica das informacións pro -
porcionadas polos medios de comunicación sobre un mesmo feito ou cues-
tión de actualidade. 

• Recoñecemento dos sentimentos propios e alleos e respecto polas
conviccións e actitudes dos outros, polos seus sentimentos, ideas e
comportamentos com patibles co respecto aos dereitos fundamentais. 

• Interese por coñecer as posicións e as razóns dos quen pensa de
modo distinto. Recolleita de informa ción sobre temas de convivencia.
Elaboracións de pre guntas para a participación en debates sobre temas
previamente pactados, con intervencións que sigan as pautas de respecto
e normas moderadoras. Elabora ción de conclusións. 

• Recoñecemento das inxustizas e as desigualdades. Interese pola
busca e práctica de formas de vida máis xustas e participación en proxec-
tos que impliquen actitudes de solidariedade na vida comunitaria, dentro e
fóra do centro educativo, asumindo o exercicio da cidadanía 

Bloque 2. Identidade e alteridade. 

• Recoñecemento da persoa como suxeito moral e asunción dos
compoñentes individuais e colectivos na construción da identidade e no
comportamento moral. 

• Recoñecemento, valoración e respecto pola digni dade da persoa. 

• Asunción da diversidade e rexeitamento de pre xuízos baseados en
estereotipos que supoñan calquera forma de discriminación. 

• Coñecemento, expresión e autocontrol dos propios sentimentos e
emocións e rexeitamento da violencia como solución aos conflitos nas
relacións interpesoais. 

• Asunción de responsabilidades, individuais e colectivas, no exerci-
cio da liberdade na toma de deci sións morais. 

Bloque 3. Teorías éticas. As exixencias da xustiza e os dereitos
humanos. 

• Análise dos elementos individuais e do contexto sociocultural que
poden condicionar os diferentes sis temas de valores. Subxectivismo,
relativismo e plura lismo. 
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• Coñecemento das principias teorías éticas que máis teñen contri-
buído á conquista de dereitos e liber dades, desde a perspectiva da
felicidade e a perspec tiva da xustiza. 

• Consideración das dimensións ética, xurídica e política dos derei-
tos humanos. Valoración dos dereitos humanos como exixencia mínima de
xustiza. 

• Identificación das principias etapas na conquista dos dereitos
humanos e valoración das novas reivindi cacións (terceira xeración de
dereitos). 

• Implicación na defensa efectiva dos dereitos humanos.
Identificación e rexeitamento das actitudes de intolerancia, inxustiza e
exclusión. 

• Avaliación da discriminación positiva desde a perspectiva das exi-
xencias da xustiza e a igualdade de dereitos e oportunidades. 

Bloque 4. Democracia e participación. As institu cións democráticas. 

• Conceptualización da noción de democracia. 

• Valoración da importancia da participación cidadá para o funcio-
namento das institucións democráticas. Distinción entre formas de
participación non institu cionalizada e a participación política
institucionaliza da. Valoración da formación da opinión, de acordo con
algún tipo de deliberación, para unha a participación responsable.
Distinción entre democracia representa tiva e democracia deliberativa. 

• Aproximación ao sistema político español. Identi ficación das prin-
cipias institucións democráticas e recoñecemento dos principios do funcio-
namento democrático. 

• Identificación da liberdade, a xustiza e a igualda de como valores
en que se fundamenta a democracia. Valoración da democracia como con-
quista ética. 

• Recoñecemento do Estado democrático de dereito como marco
formal para a realización dos ideais éti cos. 

• Identificación dos valores constitucionais, coñece mento dos derei-
tos e deberes fundamentais recoñeci dos na Constitución española e no
Estatuto de autono mía de Galicia e da regulación do seu exercicio. 
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Bloque 5. A igualdade entre homes e mulleres. 

• Coñecemento da loita das mulleres e das súas organizacións para
a conquista da igualdade de derei tos e oportunidades e o seu recoñoce-
mento como suxeitos históricos, de dereitos e de cidadanía. Distin ción
entre igualdade de dereitos e igualdade de feito, e exemplificación e toma
de conciencia de situacións en que a igualdade de dereitos non se traduce
en igualdade de feito. 

• Análise das causas e factores da discriminación das mulleres.
Planificación de alternativas a situa cións, reais ou simuladas, de discrimi-
nación. 

• Rexeitamento da violencia de xénero. Recompila ción de informa-
ción sobre as medidas destinadas á prevención e protección integral da
violencia contra as mulleres. 

Bloque 6. Multiculturalismo e interculturalismo. 

• Identificación e respecto polas diferenzas sociais e culturais e
valoración das súas manifestacións en acti tudes, costumes e formas de
vida distintas á propia, como enriquecedoras da convivencia nunha socie-
dade plural. 

• Análise das posicións máis frecuentes ante o mul ticulturalismo e
reflexión sobre os problemas éticos que delas se derivan: etnocentrismo e
discriminación, problemas éticos do relativismo cultural. 

• Valoración do interculturalismo como proxecto éti co e político e
reflexión sobre os valores mínimos dunha ética cívica. 

Bloque 7. Cidadanía global e democracia. 

• Toma de conciencia da nova orde global e identifi cación dos pro-
cesos que contribúen á súa formación: a integración dos mercados e do
espazo político e social. 

• Identificación dos recursos básicos do poder dos medios de comu-
nicación (a selección das novas, a lin guaxe da publicidade...) e a súa
incidencia na constru ción da realidade e nas nosas decisións e opinións. 

• Recoñecemento da crise do estado-nación e valo ración da globa-
lización económica e a fragmentación da autoridade política como risco
para a protección efectiva dos dereitos civís, económicos e sociais. Infor -
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mación sobre os movementos comprometidos na defensa dos dereitos
humanos e recoñecemento do seu labor. 

• Identificación dos medios e iniciativas, tanto indi viduais coma
colectivos para procurar un desenvolve mento humano sustentable. 

• Recoñecemento da pertenza a unha cidadanía glo bal e identifica-
ción e valoración dos procesos que poderían contribuír a unha globaliza-
ción ética. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Recoñecer os sentimentos nas relacións interper soais e practicar
o diálogo nas situacións de conflito. Razoar sobre as motivacións das con-
dutas e eleccións, asumindo as responsabilidades que delas se derivan. 

Con este criterio inténtase comprobar que o alumnado identifica e
recoñece os seus propios sentimentos, que é quen de poñerse no lugar das
outras persoas e utiliza o diálogo para superar os conflitos nas súas rela-
cións interpersoais, que razoa as súas eleccións, que identifica aquelas cou-
sas de que é directamente responsable e aquelas en que comparte algun-
ha clase de responsabilidade colectiva e asume axeitadamente a responsa-
bilidade dos seus actos. 

2. Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal. 

Mediante este criterio inténtase comprobar se as alumnas e os
alumnos entenden e aceptan a propia identidade como algo construído e
non dado, que é posible redefinir. Trátase tamén de avaliar se é quen de res-
pectar criticamente outras eleccións que confi guran outras identidades,
mediante o exercicio dunha tolerancia activa. 

3. Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral
das persoas, recoñecer distintos sis temas de valores e identificar dilemas
morais que teñen a súa orixe na aplicación de diferentes paradig mas de
valoración. 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado identifica os dis-
tintos trazos que caracterizan a dimen sión moral das persoas, aqueles que
condicionan o comportamento humano (as normas, a xerarquía de valores,
os costumes, etc.) e se recoñece distintos paradigmas de valoración na
orixe dos dilemas morais que se formulan no mundo actual. 
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4. Mediante a formulación de dilemas morais sobre cuestións de
actualidade, identificar os problemas éti cos xerados desde diversas
posicións morais e propo ñer estratexias para a súa resolución. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado identifica as
posicións morais que están na orixe de determinados debates éticos do
mundo actual. Así mesmo, trátase de valorar se comprende a eficacia do
diálogo, fronte ás posturas que o rexeitan por imposi ble (dogmatismo) ou
por innecesario (relativismo) e se presentan unha actitude de tolerancia
activa, fronte á intolerancia ou a mera tolerancia pasiva baseada no relati-
vismo ou na indiferenza. 

5. Identificar e explicar axeitadamente as principais teorías éticas. 

Mediante este criterio inténtase avaliar o coñece mento dos núcleos
conceptuais clave dalgúns dos sis temas éticos occidentais que máis influ-
íron coas súas contribucións conceptuais e coa súa práctica social á con-
quista e recoñecemento das liberdades e dos derei tos das persoas. Tamén
permite valorar a capacidade do alumnado para enxuizar, a partir das
teorías estuda das, determinadas condutas e situacións da súa vida cotiá. 

6. Recoñecer e distinguir as dimensións ética, xurí dica e política dos
dereitos humanos. Valorar os derei tos humanos como principal referencia
ética, en tanto que exixencia mínima de xustiza, manifestando actitu des a
favor do exercicio activo e o respecto destes. Identificar a evolución dos
dereitos cívicos, políticos, económicos, sociais e culturais e avaliar as novas
rei vindicacións en materia de dereitos humanos. 

A través deste criterio trátase de comprobar o grao de comprensión
dos conceptos claves dos dereitos humanos e a súa valoración crítica do
esforzo que supuxo na historia da humanidade. 

7. 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. 

Mediante este criterio preténdese avaliar no alumnado o coñece-
mento dos procesos de democratización de moitos países, en concreto
España, como unha con quista ético-política, se comprende o pluralismo
polí tico e moral á vez que coñece os conceptos clave do sistema democrá-
tico, como o sistema de eleccións, o pluralismo político, o goberno da
maioría e se recoñe ce algo valioso nos procesos democráticos en si mes -
mos á marxe da súa capacidade para lograr o ben común. 
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8. Valorar de forma argumentada, a importancia da participación
cidadá para o funcionamento das institu cións democráticas e da formación
da opinión, de acordo con algún tipo de deliberación, para unha par -
ticipación responsable. 

Con este criterio trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos
son quen de distinguir entre formas de participación política
institucionalizada e non institu cionalizada, valorar a importancia da parti-
cipación cidadá para o funcionamento dos sistemas democráti cos e da for-
mación de opinión de acordo con algún tipo de deliberación, fronte ao
seguimento acrítico da opi nión difundida polos medios de comunicación,
así como a responsabilidade dos poderes públicos de cara á cidadanía. 

9. Analizar as causas que provocan os principais problemas sociais
do mundo actual utilizando de for ma crítica a información que proporcio-
nan os medios de comunicación e identificar solucións comprometi das coa
defensa de formas de vida máis xustas. 

Trátase de comprobar se o alumnado identifica e comprende algun-
has das causas que provocan os prin cipais problemas sociais do mundo
actual (repartición desigual da riqueza, explotación infantil, emigracións
forzadas, etc.), utilizando con precisión e de forma crí tica a información
obtida dos distintos medios de comunicación, se recoñece a actuación de
organismos e institucións comprometidas coa defensa de formas de vida
máis xustas e se manifesta actitudes de tole rancia e solidariedade ao ache-
gar solucións. 

10. Analizar o camiño percorrido ata o recoñece mento 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 rexeitar as causas e factores de discriminación, así
como as situacións de violencia machista de que son vítimas. 

Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos recoñe-
cen a igualdade e a dignidade de todas as persoas e os elementos diferen-
ciadores que están na base dalgunhas discriminacións, se identifican as
súas contribucións aos diferentes campos do saber e o coidado dos seres
humanos, así como os momentos histó ricos máis relevantes na conquista
dos dereitos políti cos das mulleres e a igualdade no ámbito familiar e labo-
ral, á vez que permite indagar se saben identificar e localizar as situacións
de discriminación que aínda sofren nas sociedades actuais e rexeitan acti-
vamente a violencia contra as mulleres. 
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11. Xustificar as propias posicións utilizando siste maticamente a
argumentación e o diálogo e participar de forma democrática e cooperati-
va nas actividades do centro e do contorno. 

Mediante este criterio preténdese avaliar o uso axei tado da argu-
mentación sobre dilemas e conflitos morais, se son quen de desvelar os
supostos de parti da nas propias posicións e nas das outras persoas, de sos-
ter un punto de vista propio, de descubrir incohe rencias nos procesos de
razoamento e exixir claridade, precisión e pertinencia na argumentación,
pero tamén o respecto ás posicións diverxentes dos interlocutores, tanto na
aula coma no ámbito familiar e social. 

Por outra parte, trátase de coñecer a maneira e o grao en que as
alumnas e os alumnos participan e coo peran activamente no traballo de
grupo e se colaboran co profesorado e as compañeiras e compañeiros nas
actividades do centro educativo e noutros ámbitos externos. 

12. Recoñecerse membros dunha cidadanía global e comprender a
necesidade de compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade do alum nado para conci-
bir e implicarse na construción dun futuro mellor. Pretende comprobar se
é quen de situar se nunha perspectiva intercultural, asumindo a natu reza
pluralista da nosa sociedade, valorando positiva mente as diferenzas cultu-
rais, recoñecendo o diálogo entre as culturas como unha posibilidade de
enriquecemento mutuo e como o camiño para lograr unha ver dadeira inte-
gración, así como o establecemento duns valores mínimos compartidos.
Trátase, en definitiva de comprobar, se no seu papel de cidadáns teñen por
referentes os cidadáns do mundo. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

INTRODUCIÓN. 

A ensinanza secundaria obrigatoria entende a edu cación plástica e
visual como motor do desenvolve mento das capacidades perceptivas,
estéticas e expre sivas da persoa. 

A sociedade actual posúe unha extraordinaria capa cidade para pro-
ducir e consumir imaxes. Estas son facilmente transmisibles e chegan a toda
a cidadanía a través dos medios de comunicación, constituíndo un podero-
so medio de expresión, coñecemento e transfor mación da realidade, podén-
dose converter nun medio de manipulación do pensamento das persoas.

O currículo da educación secundaria obrigatoria
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