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CONTIDOS,  CRITERIOS DE  AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E  COMPETENCIAS. 
 

Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia  

Obxecto 
propio da 
psicoloxía. A 
psicoloxía e 
outros 
saberes. 
Antecedentes 
Históricos.  

Entender e 
apreciar a 
especificidad
e e a 
importancia 
do 
coñecemento 
psicolóxico, 
como ciencia 

Recoñece e valora as cuestións e os 
problemas que investiga a psicoloxía 
desde os seus inicios, distinguindo a 
súa perspectiva das proporcionadas 
por outros saberes. 

CAA 
CMCCT 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

que trata da 
conduta e os 
procesos 
mentais do 
individuo, 
valorando 
que se trata 
dun saber e 
unha actitude 
que estimula 
a crítica, a 
autonomía, a 
investigación 
e a 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

innovación. 

Metodoloxías 
e ramas da 
investigación 
psicolóxica.  
Algunhas 
escolas 
psicolóxicas. 

Identificar as 
técnicas de 
investigación, 
relacionándo
as, como 
ciencia 
multidisciplin
ar. 

Distingue e relaciona as facetas 
teórica e práctica da psicoloxía, e 
identifica as ramas en que se 
desenvolven. 

CMCCT 
CSC 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta  
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Anatomía do 
encéfalo 
humano.  
Filoxénese da 
evolución do 
cerebro 
humano e 
relación coa 
conduta. 

Explicar a 
evolución do 
cerebro 
humano co 
fin de 
apreciar a 
importancia 
do 
desenvolvem
ento 
neurolóxico e 
as 
consecuencia
s que delas se 

Investiga a través de internet a 
filoxénese humana e a evolución do 
cerebro,  

CMCCT 
CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

derivan. 

Morfoloxía 
da neurona. 
Sinapse, 
impulso 
nervioso e 
neurotransmi
sores. 
Áreas do 
cerebro e as 
funcións que 
executan. 

Analizar e 
apreciar a 
importancia 
da 
organización 
do sistema 
nervioso 
central.  

Realiza unha presentación, con 
medios informáticos, en colaboración 
grupal, sobre a morfoloxía neuronal e 
a sinapse. 

CD 
CMCCT 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Xenéticas e 
discurso de 
xénero. 

Comprender 
e recoñecer 
que as bases 
xenéticas non 
ratifican a 
polaridade de 
xénero.  

Explica a influencia dos compoñentes 
xenéticos que interveñen na conduta, 
e investiga e valora se estes teñen 
efectos distintivos entre a conduta 
feminina e a masculina. 

CMCCT 
CCL 
CD 
 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e 
memoria 

 

Percepción: 
elementos e 
fases do 
proceso. 

 Comprender 
a percepción 
humana 
como un 

Distingue e relaciona os elementos 
que interveñen no fenómeno da 
percepción  

CMCCT 
CAA 
CCEC 
CSIEE 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Teorías sobre 
a percepción. 
Ilusións 
ópticas e 
trastornos 
perceptivos. 
 

proceso 
construtivo 
eminenteme
nte 
subxectivo e 
limitado. 

Procura e selecciona información, 
utilizando páxinas web, acerca dalgúns 
tipos de ilusións ópticas. 

CD 

Comenta e aprecia algúns fenómenos 
perceptivos, como a constancia 
perceptiva, a percepción subliminar e 
extrasensorial, o membro fantasma e 
a percepción por estimulación 
eléctrica do cerebro e expón as súas 
conclusións a través de soportes de 
presentación informáticos. 

CD 

A memoria.  
Atención e 

Coñecer e 
analizar a 

Procura e selecciona información en 
páxinas web e libros especializados, 

CAA 
CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

concentració
n. 
O olvido. 
 

estrutura, os 
tipos e o 
funcionamen
to da 
memoria 
humana. 

acerca das principais causas do 
esquecemento e da potencialización 
da memoria. 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia 
e pensamento 

 

Teorías da 
aprendizaxe: 
condicionam
ento clásico; 
aprendizaxe 

Explicar as 
principais 
teorías sobre 
a 
aprendizaxe, 

Aplica as técnicas de mellora ao seu 
caso. 

CSIEE 
CCEC 
CD 

Describe e valora a importancia dos 
factores que inflúen na aprendizaxe 

CCL 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 26 CENTRO:EPA EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 

MATERIA: PSICOLOXÍA 
 

  

 

Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

por ensaio-
erro; 
condicionam
ento 
instrumental; 
teoría 
cognitiva; 
aprendizaxe 
social. 
Factores que 
inflúen na 
aprendizaxe. 

identificando 
os factores 
que cada 
unha delas 
considera 
determinante
s neste 
proceso. 
Coñecement
o de tácnicas 
para mellorar 
as nosas 
capacidades. 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Teorías 
actuais sobre 
a intelixencia 
Procesos 
cognitivos 
superiores: 
pensamento, 
razoamento e 
creatividade. 

Comprender 
os procesos 
cognitivos 
superiores do 
ser humano, 
como a 
intelixencia e 
o 
pensamento,  

Analiza o que é o pensamento, 
apreciando a validez tanto do 
razoamento como da creatividade na 
resolución de problemas e na toma de 
decisións. 

CAA 
CSIEE 
CCEC 

 A intelixencia 
emocional e 
as súas 
competencias

Recoñecer e 
valorar a 
importancia 
da 
intelixencia 

Valora a importancia das teorías de 
Gardner e Goleman. 

CAA 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

. emocional no 
desenvolvem
ento psíquico 
da persoa. 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade 
e afectividade. 

 

Teorías sobre 
a motivación. 
Causas da 
frustración.  
Alternativas á 
frustración: 
agresión, 

Explicar e 
valorar a 
importancia 
da 
motivación, a 
súa 
clasificación e 

Utiliza e selecciona información acerca 
das teorías da motivación e elabora 
conclusións. 

CAA 

Recorre á súa iniciativa para realizar 
unha presentación, con medios 
informáticos, acerca das causas da 
frustración,  

CSIEE 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

logro 
indirecto, 
evasión, 
depresión ou 
aceptación. 
 

a súa relación 
con outros 
procesos 
cognitivos. 

Argumenta, en colaboración grupal, 
sobre a importancia da motivación no 
ámbito laboral e educativo, analizando 
a relación entre motivación e 
consecución de logros. 

CSIEE 

 Teorías da 
personalidad
e 
Métodos de 
avaliación da 
personalidad
e e as súas 

Comprender 
o que é a 
personalidad
e, analizando 
as influencias 
xenéticas, 
ambientais e 

Describe teorías da personalidade, 
como as provenientes da psicanálise, 
o humanismo, as tipoloxías, o 
cognitivismo e o condutismo, 
valorando as achegas que cada unha 
delas realizou no coñecemento da 
natureza humana. 

CAA 
CSIEE 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 14 DE 26 CENTRO:EPA EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 

MATERIA: PSICOLOXÍA 
 

  

 

Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

limitacións. 
Drogas; 
alteracións 
de conciencia 
e de 
personalidad
e. 
Identidade e 
autoestima. 
Patoloxías 
que supoñen 
unha 
alteración da 
personalidad

culturais 
sobre as que 
se edifica. 

Analiza algúns métodos e estratexias 
para a avaliación da personalidade, 
como son as probas proxectivas (test 
de Rorschach, TAT, test da frustración 
de Rosenzweig, etc.), as probas non 
proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e MMPI) 
e as técnicas fisiolóxicas (tomografías, 
etc.). 

CMCCT 

PSB5.2.4. Investiga en traballo grupal 
sobre a complexa relación entre a 
función da conciencia e os procesos 
inconscientes, analizando algúns 
fenómenos inconscientes, como os 

CCL 
CSC 
CAA 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

e soños ou a hipnose. 

 Perspectivas, 
modelos de 
estudo e 
métodos 
usados para 
tratar as 
psicopatoloxí
as.  
Trastornos en 
relación ás 

Entender e 
reflexionar 
sobre a 
complexidad
e que implica 
definir o que 
é un 
trastorno 
mental, 
describindo 

Investiga, en traballo grupal de campo 
sobre os estados alterados de 
conciencia provocados polas drogas, 
valorando criticamente a súa 
influencia nas alteracións da 
personalidade, e presenta as súas 
conclusións de maneira argumentada. 

CSC 
CAA 
CD 

 Indaga sobre a relación entre 
identidade e autoestima: bulimia, 
anorexia. 

CAA 
CSIEE 
CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

necesidades 
biolóxicas e 
ás adiccións, 
ás emocións. 
Trastornos en 
relación a 
elementos 
corporais, á 
personalidad
e e ao 
desenvolvem
ento 
evolutivo. 

algúns dos 
factores 
xenéticos, 
ambientais e 
evolutivos 
implicados, 
co fin de 
comprender 
as 
perspectivas 
psicopatolóxi
cas e os seus 
métodos de 
estudo. 

  

Investiga, en traballo grupal de campo 
sobre patoloxías da identidade. 

CAA 
CSIEE 
CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Intelixencia 
emocional.  
 

Saber que é e 
traballar a 
propia 
mediante 
introspección
. 
 

Realiza un cadro comparativo sobre as 
teorías sobre a emoción, valorando a 
importancia da psicoafectividade no 
equilibrio da persoa. 

CSC 

Investiga, a través de internet, algúns 
trastornos emocionais (indiferenza 
emocional, dependencia afectiva, 
trastorno maníaco-depresivo, 
descontrol emotivo, etc.) e problemas 
emocionais (medo, fobias, ansiedade, 
estrés, depresión, etc.), 
exemplificando a través dalgún 
soporte audiovisual, e elabora as súas 

CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

conclusións. 

Importancia 
da 
afectividade 
e da 
sexualidade 
na 
maduración 
da persoa. 
Psicoloxía da 
sexualidade. 
 

Coñecer a 
importancia 
que na 
maduración 
da persoa 
teñen as 
relacións 
afectivas e 
sexuais, 
analizando 
criticamente 
os seus 
aspectos 

Describe os aspectos fundamentais da 
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da 
resposta sexual, conduta sexual, etc. 

CSC 
CCL 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

fundamentais
. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS. 
 

 

Bloque 1: A psicoloxía como ciencia. 

Obxecto propio da psicoloxía. Antecedentes históricos. 

A psicoloxía e outros saberes. 

Metodoloxías e ramas da investigación psicolóxica.  

Algunhas escolas psicolóxicas. 
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Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta. 
Anatomía do encéfalo humano.  
Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta. 
Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores. 
Áreas do cerebro e as funcións que executan. 
Xenéticas e discurso de xénero. 
 
Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria 
Percepción: elementos e fases do proceso. 
Teorías sobre a percepción. 
Ilusións ópticas e trastornos perceptivos. 
A memoria.  
Atención e concentración. 
 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento 
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Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; aprendizaxe por ensaio-erro; 
condicionamento instrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe social. 
Factores que inflúen na aprendizaxe. 
Teorías actuais sobre a intelixencia 
Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade. 
 A intelixencia emocional e as súas competencias. 
 
Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. 
Teorías sobre a motivación. 
Causas da frustración.  
Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, evasión, depresión ou aceptación. 
Teorías da personalidade 
Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións. 
Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade. 
Identidade e autoestima. 
Patoloxías que supoñen unha alteración da personalidade 
Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados para tratar as psicopatoloxías.  
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Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás adiccións, ás emocións. 
Trastornos en relación a elementos corporais, á personalidade e ao desenvolvemento 
evolutivo. 
Intelixencia emocional.  
Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa. Psicoloxía da 
sexualidade. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Avaliación: Bloque 1 e 2. 

2ª avaliación: Bloque 3 e 4. 

3ª avaliación: Bloque 5. 

 
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 23 DE 26 CENTRO:EPA EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 

MATERIA: PSICOLOXÍA 
 

  

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A cualificación da alumna ou alumno farase en función das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. 
Emporiso, as tarefas que o alumnado realice das propostas polo departamento ao respecto da materia 
correspondente á 3ª avaliación, poderán ser tidas en conta, sempre de xeito positivo, para mellorar a 
cualificación final, entre 1 e 2 puntos sobre a nota das dúas primeiras avaliacións.  

 

Instrumentos: 
 
O alumnado recibirá a través dos medios técnicos que se detallan noutro apartado as tarefas 
conducentes á avaliación dos contidos da 3ª avaliación, sempre tidas en conta para mellorar a nota. 
Tamén disporá da oportunidade de recuperar a/as avaliacións suspensa/as pola realización de tarefas 
de reforzo e repaso da materia correspondente ás dúas primeiras avaliacións. 
Asemade, aquel alumnado que non presente tarefas de recuperación ou ampliación, terá a opción de 
realizar un exame a través da aula virtual, nas datas que se precisen e se lle comuniquen coa suficiente 
antelación. 

 

Cualificación final 

A cualificación final terá en conta a nota media das dúas primeiras avaliacións na 2ª avaliación 
(50%+50%) 
As tarefas de ampliación do 3º trimestre poderán sumar a esta nota entre 1 e 2 puntos.  
Se a nota media das dúas primeiras avaliacións iguala ou supera o 3, o alumnado terá dúas opcións: ou 
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presentar as tarefas de ampliación que se sumarán á nota media, ou presentar as tarefas de 
recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, sen detrimento do seu dereito a presentar as 
tarefas de ampliación da 3ª avaliación para mellorar a nota final. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Exames extraordinarios presencial sobre contidos da primeira e segunda avaliación en bachareleto. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  avaliarase polo dado no primeiro e segundo trimestre.  

Criterios de cualificación: 50% para a 1ª avaliación, 50% para a 2ª avaliación. Traballos de ampliación da terceira, 

contarán entre 1 e 2 puntos a maiores. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: exame telemático pola aula virtual ou entrega de tarefas de reforzo e 
repaso das dúas primeiras avaliacións. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades    

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Os instrumentos técnicos que se empregarán para avaliar con xustiza o traballo do alumnado 
serán basicamente telemáticos. A través de diversas plataformas de comunicación atenderanse 
as necesidades diversas e diverxentes do alumnado matriculado no centro. 
 
A ferramenta básica, empregada dende principio do curso académico, será a aula virtual que o 
centro pon a disposición das alumnas e alumnos. Para a entrega de traballos ou resolución de 
dúbidas, disporán de correos electrónicos facilitados polo centro e polos docentes ao cargo. 
Naqueles casos en que por motivos de falta de medios técnicos, o alumno ou alumna non 
dispoña de ordenador ou conexión a internet na súa casa, a profesora porase en contacto a 
través de aplicacións dispoñibles para teléfono móbil, como whatsapp ou similares. 

 
 

Materiais e recursos 
Ordenador ou teléfono móbil.  
Ficheiro, ligazóns a vídeos explicativos, grabacións explicativas... sobre os contidos vistos na clase 
e os ampliados a través da aula virtual. 

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Na páxina web do centro colgarase un pdf con información clara e concisa para cada curso e o profesorado 
informará ao alumnado a través da aula virtual, correo electrónico, whatsapp, móbil... 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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