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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva

para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.1 Comprender a crise da identdade persoal que xorde na 

adolescencia e as súas causas, e describir as característcas dos grupos que 

forman e a in.uencia que exercen sobre os seus membros, coa 

 nalidade de tomar conciencia da necesidade que ten, para seguir 

medrando moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 

súa autonomía persoal e do control da súa conduta.

B1.1.1-Coñece información de fontes diversas arredor  dos grupos de 

adolescentes, a súas característcas e a in.uencia que exercen sobre os 

seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un resumo 

coa información obtda.

B1.1.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten  para o/a

adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia

conduta conforme aos valores étcos libremente elixidos.

B1.2.1Describir  en que consiste a personalidade e a importancia de
enriquecela, con valores e virtudes étcas e o esforzo persoal.

B1.2.1.Ident ca en que consiste a personalidade e os  factores xenétcos
sociais e culturais que in.úe na súa construción.

B1.3.1 Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa

importancia no desenvolvemento moral do ser humano.

B1.3.2.. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para in.uír

de  maneira  consciente  e  voluntaria  na  construción  da  súa  propia

identdade, consonte os valores étcos, e así mellorar a súa autoestma.

B1.3.1. De ne a intelixencia emocional e as súas característcas, 

valorando a súa importancia na construción moral do ente humano.

B1.3.2.Explica en que consisten as emocións e os  sentmentos, e como 

se relacionan coa vida moral.

B1.3.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e 

valores étcos e o desenvolvemento das capacidades de autocontrol 

emocional e automotvación, tales como a sinceridade, o respecto, a 

prudencia, a temperanza, a xustza e a perseveranza, entre outras.
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Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a 

propia identdade e facer de si mesmo/a unha persoa xusta, sincera, 

tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., 

nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesmo.

B2.1.1. Describir e valorar a importancia da in.uencia do contorno social

e cultural no desenvolvemento moral  da persoa, a través da análise do

papel que desempeñan os axentes sociais.

B2.1.1. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o  modelo de

persoa que quere ser e os valores étcos que desexa adquirir, facendo

que a súa propia vida teña un sentdo.

B2.1.2.Explica por que o ser humano é social por natureza  e valora as

consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral.

B2.2.1 Coñecer os fundamentos da natureza  social do ser humano e a

relación dialéctca que se  establece  entre  este  e  a  sociedade,

estmando a importancia dunha vida social dirixida polos valores étcos.

B2.2.1. Discirne  Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a  in.uencia

mutua que se establece entre o individuo e a sociedade.

B2.2.2 Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns

valores étcos que guíen as relacións interpersoais e utliza a iniciatva

persoal para elaborar, mediante soportes informátcos, unha presentación

grá ca das súas conclusións sobre este tema

B2.2.3.Explica por que o ser humano é social por natureza  e valora as

consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral. Centrado

nos temas “Sociedad e sostbilidade” e “Igualdade de xénero”.

B2.2.4Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a in.uencia mutua

que  se  establece  entre  individuo  y  sociedade.  Achega  razóns  que

fundamenten a necesidade de establecer uns valores étcos que guíen as

relacións  interpersoais  e  utliza  iniciatva  persoal  para  elaborar
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mediante  soportes  informátcos,  unha  presentación  das  súas

conclusións sobre este tema.

B  3. .1. 1. Distnguir na persoa os ámbitos da vida privada e da vida pública,
a primeira  regulada pola étca e a segunda polo dereito

 B 3. 1. 1.    De ne  os ámbitos da vida privada e a pública, así como o límite da liberdade humana,

en ambos os casos.

B4,1.1 Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas étcas,

como guía da conduta individual e  social, asumindo a responsabilidade

de  difundilos  e  promovelos  polos  bene cios  que  proporcionan á

persoa e á comunidade.

 

 

B4.1.1.  Destaca  algunhas  das  consecuencias  negatvas  que,  a  nivel

individual e comunitario, ten a ausencia de valores e normas étcas, tales

como o egoísmo, a corrupción, a mentra o abuso de poder, a intolerancia, a

insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc.

 B4.1.2. Emprende, utlizando a iniciatva persoal e a  colaboración en

grupo, a organización e o desenvolvemento  dunha  campaña  no  seu

medio, co  n de promover o recoñecemento dos valores étcos como

elementos fundamentais do pleno desenvolvemento persoal e social.

B5.1.1.Ident car,  no  preámbulo  da  DUDH,  o  respecto  á  dignidade  das

persoas e os seus atributos esenciais como o fundamento do que derivan

todos os dereitos humanos.

B 5. .1. .1 Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración

recoñece ao ser humano como persoa,  posuidora duns dereitos

universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.

B5. 2.1.Estmar a importancia do problema actual do exercicio dos dereitos

da muller  e da infancia en grande parte do mundo,  coñecendo as súas

causas  e tomando conciencia deles,  coa  nalidade de promover  a  súa

solución.

B5.2.1.Da razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da

muller,  recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que

fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
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B5.2.2 Emprende,  en  colaboración  en  grupo,  a  elaboración  dunha

campaña contra a discriminación da muller e a violencia de xénero no seu

medio familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtdos.
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos:

Nesta materia xa non exis?a proba de avaliación ,e no momento actual 
desaparece tamén a valoración da partcipación e a observación do 
traballo na aula e a súa acttude polo que unicamente teremos en conta a 
recollida e revisión das tarefas de realización de forma periódica.

Distnguiremos entre traballos obrigatorios de reforzo e outros de carácter 
voluntario de ampliación e reforzo de temas

 Consideramos que , nestas circunstancias, o terceiro trimestre é un 
trimestre de recuperación e reforzo polo que traballaremos para reforzar 
os contdos das dúas primeiras avaliacións. 

Instrumentos:

Envío de tarefas de maneira regular, en tempo e forma :Resumos, 
esquemas, textos, comentarios  cuestóns , vocabulario , aclaración de 
términos, etc.

Cuali cación  nal

Dado que desaparece a posibilidade de valorar a partcipación e o traballo 
realizados na aula e a acttude na mesma, unicamente teremos en conta a 
realización e entrega en prazo e forma dos materiais propostos tanto 
obrigatorios como voluntarios que permitan subir a nota.

A avaliación será contnua . A media do curso arase sobre as dúas 
primeiras avaliacións e o traballo da terceira nunca poderá penalizar aos 
alumnos. 

No caso daqueles alumnos/as que non teñan superada algunha das 
avaliacións , consideramos a terceira avaliación como unha avaliación de 
recuperación e reforzo polo que a non superación da mesma, suporá a non 
superación do curso. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Só terán que facela aqueles alumnos e alumnas que non aprobaran 
algunha das dúas primeiras avaliacións e non  xeran o traballo indicado na 
terceira sen ter ningunha razón xust cada. Farase unha proba de contdos 
mínonos esixibles.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hai alumnos coa materia pendente.

Criterios de cuali)cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Haberá dous tpos :

a) obrigatorias : de reforzo do traballado na aula ( Comentarios ,  chas de 
ampliación de contdos.)

b) voluntarios : actvidades de ampliación fundamentalmente traballos de 
investgación , profundización e busca de exemplos aplicando a re.exión 
persoal.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O profesorado fará chegar aos alumnos os traballos a través de 
diversos medios ( Aula virtual, correos ..) onde indicará os prazos e a 
forma en que deben ser presentados os mesmos. Habilitase unha vía 
de contacto para que se poidan canalizar todas as dúbidas que os 
alumnos poidan ter sobre o seu traballo.
Haberá un contacto periódico cos ttores dos distntos grupos para 
salientar as di cultades que poidan xurdir.
Naqueles casos de alumnos que non teñan conectvidade 
habilitaremos outras formas como mandar as  chas de forma 
impresa...

Materiais e recursos Temas de repaso, páxinas Webs, vídeos, películas, cuestóns e  os 
traballos a través de diversos medios ( Aula virtual, correos , ..) onde 
indicará os prazos e a forma en que deben ser presentados os 
mesmos. Habilitase unha vía de contacto para que se poidan canalizar 
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todas as dúbidas que os alumnos poidan ter sobre o seu traballo.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará aos alumnos a través da aula virtual e do correo 

electrónico.

Tamén establecerá unha comunicación co ttor ou ttora do grupo para 

que este informe ás familias.

Publicidade Os cambios na programación relatvos tanto á metodoloxía como á  

avaliación serán publicados  na páxina web do centro.
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Modelo adaptación programación 
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VALORES ÉTICOS 2º ESO

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.Distnguir entre étca e moral sinalando as ´suas semellanzas e 
diferenzas e estmando a importancia da re4exión étca como un saber 
práctco necesario para guiar de xeito racional a conduta do ser humano 
á sua plena realización.

1. 1.Recoñecer algúns dos principais valores morais a través de cortos, 
contos, cancións..
1.2. Achegar razóns que xust;quen a importancia da re4exión étca 
como unha guía racional da conduta necesaria na vida humana 
expresando de forma razoada en que se fundamenta

2. Resaltar a importancia dos valores étcos e a súa in4uencia na vida 
persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por todos.

2. Describe as característcas distntvas dos valores étcos utlizando 
exemplos concretos dos mesmos e apreciando a súa relación esencial 
coa dignidade humana . 
2.1. Analizar o valor étco da tolerancia e aplicarlo a o caso concreto do 
acoso aos diferentes.
2.3. Analizar desde a perspectva do respeto aos diferentes a película 
Wonder.
2.4. Analizar o valor da igualdade e aplicarlo ao caso concreto da 
igualdade entre os sexos .

3. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación 
humana a que conduce.

3. Destacar o  probelma e o perigo que repressenta para o ser humano a 
tecnodependencia sinalando os eus síntomas e as súas causas e 
estmando as súaas consecuencias negatvas como unha adición 
incontrolada aos dispositvos electrónicos como os videoxogos e as redes 
sociais que conducen as persoas cara unha posible deshumanización.
3.1. Coñecer os riscos do acoso a través das redes sociais.

4. Utlizar os valores étcos contdos na DUDH no campo cienA;co 
-tecnolóxico coa ;nalidade de evitar a súa aplicación  inadecuada e 
solucionar os  dilemas morais que ás veces se presentan no terreo da 

4. Analizar información seleccionada de diversas fontes coa ;nalidade de 
coñecer en que consisten algúns avances n medicina e biotecnoloxía que 
formulan dilemas morais ,sinalando os perigos morais que encierran.
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medicina e da biotecnoloxía.

5.Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía 
así como a necesidade de estblecer límites étcos e xurídicos coa 
;nalidade de orientar a súa actvidade consonte aos valores defendidos 
polos DUDH

5. utlizar información de distntas fontes para analizar a dimensión moral 
da ciencia e da tecnoloxía avaliando o impacto medioambiental que pode
ter a mesma.

6. Traballar o valor da solidaridade e da responsabilidade cívica en 
relación ca epidemia vivida no presente curso .

6. Poñer exemplos concretos de soliidaridade nesta pandemia e ver onde 
poden conducir as acttudes egoistas nestes casos.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos : nesta materia xa non exisAa proba de avaliación ,e no 
momento actúal desaparece tamén a valoración da partcipación e a 
obsrvación do traballo na aula e a súa acttude ,polo que unicamente 
teremos en conta a recollida e revisión das tarefas de realización de forma 
periódica.

Distnguiremos entre traballos obrigatorios de reforzo e outros de carácter 
voluntario de ampliación e  profundización de temas

Instrumentos: entrega por parte dos alumnos ( por medios telemátcos) de 
informes e traballos por escrito das tarefas especí;cas encargadas.

Cuali cación  nal

Dado que desaparece a posibilidade de valorar a partcipación e o traballo 
realizados na aula e a acttude na mesma, unicamente teremos en conta a 
realización e entrega en prazo e forma dos materiais propostos tanto 
obrigatorios como voluntarios que permitan subir a nota.

A avaliación será conAnua . A media do curso farase sobre as dúas primeiras 
avaliacións e o traballo da terceira nunca poderá penalizar aos alumnos. 

No caso daqueles alumnos/as que non teñan superada algunha das 
avaliacións , conideramos a terceira avaliación como unha avaliación de 
recuperación e reforzo polo que a non superación da mesma, suporá a non 
superación do curso. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para aqueles alumnos e alumnas que tendo a primeira ou a segunda 
avaliación suspensas e non presenten ou non acaden os mínimos  no 
traballo proposto da terceira avaliación , haberá unha proba extraordinaria 
en setembro que consisitrá nun exame dos cotdos mínimos esixibles  na 
materia. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Non hai alumnos neste caso 

Criterios de cuali;cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Habera dous tpos :

a) obrigatorias : de reforzo do traballado na aula ( Comentarios , ;chas de 
rapliación de contdos.)

b) voluntarios : actvidades de ampliación fundamentalmente traballos de 
investgación , profundización e búsqueda de exemplos aplicando a re4exión 
persoal.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A profesora fará chegar aos alumnos /as o material (tanto obrigatorio como 
voluntario) a través de diversos medios e habilitará diversos canais para que 
o alumnado podan entregalo.

No caso de que algún alumno teña problemas de conectvidade estudiarase o 
caso individualmente ara darlle unha resposta partcular ao mesmo 
respetando as súas circunstancias persoais.

Materiais e recursos

A profesora fará chegar aos alumnos /as o material (tanto obrigatorio como 
voluntario) a través de diversos medios e habilitará diversos canais para que 
o alumnado podan entregalo.

No caso de que algún alumno teña problemas de conectvidade estudiarase o 
caso individualmente ara darlle unha resposta partcular ao mesmo 
respetando as súas circunstancias persoais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora informará aos alumnos a través dos correos dos mesmos 

persoalmente sobre os seus traballos facendo un seguimento individual. Á 

familia será informada a través do ttor do curso.

Publicidade Os cambios na programación relatvos tanto á metodoloxía como á  

avaliación serán publicados  na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como 
unha conquista da humanidade

1. Explicar a función da DUDH como un código étco recoñecido poilos 
países integrantes da ONU ,coa 2nalidade de promover a xustza , a 
igualdade e a paz en todo o mundo.

2. Avaliar , utlizando o sentdo crítco a magnitude dos problemas que se 
enfronta a aplicación dos dereitos humanos.

2. Investgar mediante información obtda en diversas fontes sobre os 
problemas e os retos de aplicación dos dereitos humanos no que se 
re2re ao exercicio dos dereitos humanos.

3. Traballar a violencia contra ás mulleres en profundidade e con 
exemplos reais.

3. Coñecer o incumplimento dos dereitos humanos no realtvo á 
exclusión social , a discriminación da muller ,a violencia de xénero e 
denunciar a existencia de acttudes como a homofobia , o racismo , ou a 
xenofobia.

4. Coñecer e valorar as posibles solucións ante o acoso escolar. 4. Coñecer o unha forma de incumplimento da fraternidade e do 
respecto aos demáis no seu contexto real : o acoso escolar.

5. Traballar sobre a necesidade da paz e coñecer a persoas e 
organizacións que loitan e loitaron pola mesma.

5- Traballar a paz e as  consecuencias da guerra.

6. Recoñecer que existen casos en que a investgación cien<2ca non é 
neutral senón que está determinada por intereses polítcos , 
económicos , etc... e sobre todo insistr no impacto ambiental. 

6. Obter e seleccionar informacions traballando sobre alguns  casos nos 
que a investgación cien<2ca e tecnolóxica non foi guíada  nin é 
compatble con valores étcos  xerando impactos negatvos no ámbito 
medioambiental .

7. Relacionar os temas medioambientais ca cumbre do clima celebrada  
no 2019. 

7.Destacar o problema e o perigo que representa para o ser humano na 
actualidade o deterioro do medio ambiente sinalando os seus síntomas e 
as súas causas e posibles consecuencias.
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8. Falar do dereito á diferencia cultural, relixiosa, sexual partndo do 
respecto aos dereitos humanos.

8.Describir as característcas distnttvas dos distntos grupos e a 
diversidade cultural humana e reivindicar fronte un relatvismo que 
acepta todo a necesidade de adoptar os dereitos humanos de carácter 
universal.

9. Seleccionar e contrastar información sobre algunhas ameazas da 
aplicación indiscriminada da ciencia e da tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida ( consumismo , contaminación ..)

9. Coñecer a importancia do desenrolo tecnolóxico  e o seu impacto 
medioambiental .

10. En relación coa situación vivida a partr de marzo insistremos no 
valor étco da solidaridade e a necesidade de ser cívicos. 

10. Recoñecer a necesidade dos valores morais en circunstancias 
escepcionais como as que estamos a vivir.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cuali�cación

Avaliación

Procedementos: nesta materia xa non exis<a proba de avaliación ,e no 
momento actúal desaparece tamén a valoración da partcipación e a 
obsrvación do traballo na aula e a súa acttude polo que unicamenteteremos 
en conta a recollida e revisión das tarefas de realización de forma periódica.

Distnguiremos entre traballos obrigatorios de reforzo e outros de carácter 
voluntario de ampliación e reforzo de temas

Instrumentos: entrega por parte dos alumnos ( por medios telemátcos) de 
informes e traballos por escrito das tarefas especí2cas encargadas.

Cuali�cación �nal

Dado que desaparece a posibilidade de valorar a partcipación e o traballo 
realizados na aula e a acttude na mesma, unicamente teremos en conta a 
realización e entrega en prazo e forma dos materiais propostos tanto 
obrigatorios como voluntarios que permitan subir a nota.

A avaliación será con<nua . A media do curso farase sobre as dúas primeiras 
avaliacións e o traballo da terceira nunca poderá penalizar aos alumnos. 

No caso daqueles alumnos/as que non teñan superada algunha das 
avaliacións , conideramos a terceira avaliación como unha avaliación de 
recuperación e reforzo polo que a non superación da mesma, suporá a non 
superación do curso. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para aqueles alumnos e alumnas que tendo a primeira ou a segunda 
avaliación suspensas e non presenten ou non acaden os mínimos  no 
traballo proposto da terceira avaliación , haberá unha proba extraordinaria 
en setembro que consisitrá nun exame dos cotdos mínimos esixibles  na 
materia. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hai ningún alumno neste caso 

Criterios de cuali2cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e ac�vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Ac�vidades

Habera dous tpos :

a) obrigatorias : de reforzo do traballado na aula ( Comentarios , 2chas de 
rapliación de contdos.)

b) voluntarios : actvidades de ampliación fundamentalmente traballos de 
investgación , profundización e búsqueda de exemplos aplicando a reBexión 
persoal.

Metodoloxía
(alumnado con

conec�vidade e sen
conec�vidade):

A profesora fará chegar aos alumnos /as o material (tanto obrigatorio como 
voluntario) a través de diversos medios e habilitará diversos canais para que 
o alumnado podan entregalo.

No caso de que algún alumno teña problemas de conectvidade estudiarase o 
caso individualmente ara darlle unha resposta partcular ao mesmo 
respetando as súas circunstancias persoais.

Materiais e recursos

Páxinas webs, vídeos, documentais  indicados para completar cando sexan 
necesarias as actvidades propostas.A profesora fará chegar aos alumnos /as 
o material (tanto obrigatorio como voluntario) a través de diversos medios e 
habilitará diversos canais para que o alumnado podan entregalo.

No caso de que algún alumno teña problemas de conectvidade estudiarase o 
caso individualmente ara darlle unha resposta partcular ao mesmo 
respetando as súas circunstancias persoais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora informará aos alumnos a través dos correos dos mesmos 

persoalmente sobre os seus traballos facendo un seguimento individual. Á 

familia será informada a través do ttor do curso.

Publicidade Os cambios na programación relatvos tanto á metodoloxía como á  

avaliación serán publicados  na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva

para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia.
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ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.1.  Construír  un concepto de persoa,  consciente  de que esta  é
inde nible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser  libre.

B1.1.1  Sinala  as  di cultades  para  de nir  o  concepto  de  persoa,
analizando algunhas de nicións achegadas por  lósofos/as.

B1.1.2. Concepto de persoa a través da DUDH.

B1.1.3 Aplicación práctca a dous temas en concreto :Consumo sostble
e Igualdade de xénero.

B1.2.1.  Ident car  os  conceptos  de  heteronomía  e  autonomía,
mediante a concepción kantana da persoa, coa  nalidade de valorar a
súa importancia e aplicala na realización da vida moral.

B1.2.1. Explica a concepción kantana do concepto de persoa, como
suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias normas morais.

B1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un
 n en si mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros
como instrumento para alcanzar  ns alleos a ela.

B1.2.3.Concreta e distngue a autonomía de heteronomía moral nun
caso  práctco,  investgación,  refexión,  argumentación   sobre  o
consumo  sostble,  concretamente  a  moda  sostble  e  igualdade  de
xénero                      

B2.1.1.  Distnguir,  na  persoa,  os  ámbitos  da vida privada e da  vida
pública, a primeira regulada pola étca e a segunda polo dereito, coa
 nalidade de ident car os límites da liberdade persoal e  social.

 B.2....2..1  Explicar en que consiste a  socialización global e a súa relación

cos medios  de  comunicación  masiva,  valorando os seus efectos na

vida e no desenvolvemento moral das persoas e da sociedade

B2.2.1  Seguindo  o  tema  da  moda  sostble,  e  Igualdade  de

xénero  .Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o

que se produce a interiorización de valores, normas, costumes, etc.

B2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global

se se desenvolve á marxe dos valores étcos universais, e debate acerca

da necesidade de establecer límites étcos e xurídicos neste tema.
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B2.2.3.  Diserta  acerca  do  impacto  que  teñen  os  medios  de

comunicación  masiva  na  vida  moral  das  persoas  e  da  sociedade,

expresando as súas opinións con rigor intelectual.

B3.1.1 Recoñecer que a liberdade consttúe a raíz da estrutura moral
na  persoa,  e  apreciar  o  papel  da  intelixencia  e  da  vontade  como
factores que incrementan a capacidade de autodeterminación.

B3.2. Resaltar a importancia dos valores étcos, as súas especi cacións
e a súa infuencia na vida persoal e social do ser humano, destacando a
necesidade de ser recoñecidos e respectados por todos.

B3.3.1.  Recoñecer  que  a  necesidade  dunha  regulación  étca é

fundamental no mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido á

magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano, polo que

resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos

de acción da  persoa, co  n de garantr o cumprimento dos dereitos

humanos.

B 3..1.1. Xust ca racionalmente e estma a importancia da refexión étca

no século XXI, como instrumento de protección dos dereitos

humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de

grandes intereses polítcos e económicos e grupos violentos, que teñen

ao seu alcance armamento de grande alcance cien; co e tecnolóxico,

capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.

B3.2.1 Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a étca.

 (profesional, bioétca, ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía,

etc.).

B3.3.1.  É  quen  de  argumentar  a  necesidade  dunha  ampliación  da

regulación étca no mundo actual. 

B4.1.1. Realidad social del ser humano, implicacións morais de la vida
social y polítca´.

B4.2.1. Concibir a democracia non só como unha forma de  goberno,

senón como un estlo  de vida cidadá, consciente do seu deber como

elemento actvo da vida polítca, colaborando na defensa e na difusión

dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.

B4.1.1.Comprende a importancia que ten para a democracia e a

xustza, que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus

deberes (defensa dos valores étcos e cívicos, coidado e conservación de

todos os  bens  e  servizos  públicos,  partcipación  na  elección  de

representantes  polítcos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de

ideas e de crenzas,  acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais

de xustza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
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B4.2.1.  .Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles

consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da

globalización, se non se establece unha regulación étca e polítca

(egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos

confitos armados, imposición de modelos culturais determinados por

intereses económicos que promoven o consumismo e a perda de

liberdade humana, etc.).

7.3. Comenta o deber étco e polítco que teñen todos os estados, ante

os riscos da globalización, de tomar medidas de protección dos

dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos

valores étcos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o

mundo (deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta

e  solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos das

demais  persoas;  honestdade,  lealdade,  paci smo,  prudencia,  e

mutua  comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da

natureza, etc.).
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos: 

Procedementos: nesta materia xa non exis;a proba de avaliación ,e no 
momento actual desaparece tamén a valoración da partcipación e a 
observación do traballo na aula e a súa acttude polo que unicamente 
teremos en conta a recollida e revisión das tarefas de realización de forma 
periódica.

Distnguiremos entre traballos obrigatorios de reforzo e outros de carácter 
voluntario de ampliación e reforzo de temas

Instrumentos: 

Envío de tarefas de maneira regular en tempo e forma : comentarios  
cuestóns , vocabulario , aclaración de términos, etc.

Cuali cación  nal

Dado que desaparece a posibilidade de valorar a partcipación e o traballo 
realizados na aula e a acttude na mesma, unicamente teremos en conta a 
realización e entrega en prazo e forma dos materiais propostos tanto 
obrigatorios como voluntarios que permitan subir a nota.

A avaliación será contnua . A media do curso farase sobre as dúas 
primeiras avaliacións e o traballo da terceira nunca poderá penalizar aos 
alumnos.

 

No caso daqueles alumnos/as que non teñan superada algunha das 
avaliacións , consideramos a terceira avaliación como unha avaliación de 
recuperación e reforzo polo que a non superación da mesma, suporá a non 
superación do curso. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Só terán que facela aqueles alumnos e alumnas que non aprobaran 
algunha das dúas primeiras avaliacións e non  xeran o traballo indicado na 
terceira sen ter ningunha razón xust cada. Farase unha proba de contdos 
mínonos esixibles.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hai alumnos coa materia pendente.

Criterios de cuali cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Haberá dous tpos :

a) obrigatorias : de reforzo do traballado na aula ( Comentarios , 
 chas de ampliación de contdos.)

b) voluntarios : actvidades de ampliación fundamentalmente 
traballos de investgación , profundización e busca de exemplos 
aplicando a refexión persoal.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O profesorado fará chegar aos alumnos os traballos a través de 
diversos medios ( Aula virtual, correos ..) onde indicará os prazos e a 
forma en que deben ser presentados os mesmos. Habilitase unha vía 
de contacto para que se poidan canalizar todas as dúbidas que os 
alumnos poidan ter sobre o seu traballo.
Haberá un contacto periódico cos ttores dos distntos grupos para 
salientar as di cultades que poidan xurdir.
Naqueles casos de alumnos que non teñan conectvidade 
habilitaremos outras formas como mandar as  chas de forma 
impresa...

Materiais e recursos

O profesorado fará chegar aos alumnos temas de repaso, páxinas 
Webs, vídeos, películas, cuestóns e  os traballos a través de diversos 
medios ( Aula virtual, correos , ..) onde indicará os prazos e a forma en 
que deben ser presentados os mesmos. Habilitase unha vía de 
contacto para que se poidan canalizar todas as dúbidas que os 
alumnos poidan ter sobre o seu traballo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará aos alumnos a través da aula virtual e do correo 

electrónico.

Tamén establecerá unha comunicación co ttor ou ttora do grupo para 

que este informe ás familias.

Publicidade Os cambios na programación relatvos tanto á metodoloxía como á  

avaliación serán publicados  na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

FILOSOFÍA     4º ESO 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cuali cación.

3. Metodoloxía  e  actvidades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,  repaso,  e  no  seu  caso

ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.Comprender o que é a re6exión 8losó8ca ,diferenciándola doutros 
tpos de saber que estudian aspectos cincretos da realidade ou do 
individuo.

1.Explica as característcas da re6exión racional e a importancia da 
8loso;a na actualidade.

2. Recoñecer as funcións da 8loso;a en tanto que saber crítco que aspira 
a fundamentar , analizar e argumentar sobre os problemas últmos da 
realidade ,desde unha perspectva tanto teórica como práctca

2. Diserta sobre a utlidade da 8loso;a segundo as súas funcións.

3. Recoñecer a dimensión social e cultural do ser humano ,ident8cando 
e distnguindo os conceptos da cultura e sociedade.

3. De8ne e explica o signi8cado dos conceptos de cultur e sociedade 
facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser 
humano

4. Coñecer os elementos do proceso de socialización e relacionalos coa 
propia personalidade.

4. Coñecer os niveis aos que se realiza a internalización dos contdos 
culturais dentro da sociedade , é dicir a nivel biolóxico, afectvo e 
cognitvo. 
4.2. An.alise daevolución do concepto de familia e do modelo de escola
4.3. O grupo de pares “ O modelo do home dirixido polos outros”

5. Re6exionar sobre a pluralidade e a diversidade cultural 5. Coñece o relatvismo cultural e o etnocentrismo e re6exiona sobre 
eles, expresando conclusións propias e achegando exemplos con feitos 
investgados .

6. Ident8car a función e a importancia da motvación como factor 
direccionl da vida humana nas súas múltples dimensións .

6. De8ne e utliza con rigor conceptos como motvación , emoción, 
sentmentos, autorrealización resiliencia.

7. Coñecer a concepción contemporánea da intelixencia, incidindo na 
intelixencia emocional.

7. Explica as teses centaris da teoría da intelixencia emocional 
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8. Recoñecer as etapas do desenvolvemento da identdade persoal 
,re6exionando sobre os factores que determinan o éxito ou o fracaso e 
achegar a túa opinión sobre estos dous conceptos.

8. Re6exionar sobre o nacemento e desenrolo da propia identdade.

9. Ident8car como as persoas asumen o poder e acatan ás súas ordes sen 
cuestonar á autoridade ( Experimento de Milgran e o da prisión de 
Stanford) 

9. Coñecer á importancia da autonomía persoal e da propia 
responsabilidade no cumplimento de ordes .

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos:nesta materia xa non había probas de avaliación e no 
momento actúal desaparece a valoración de partcipación e observación do 
traballo na aula , polo que únicamente teremos en conta a recollida e 
revisión de tarefas de realización de forma periódica. Distnguiremos enJre 
traballos obrigatorios de reforzo e outros traballos voluntarios de 
ampliación e profundización nos temas.

Instrumentos: entrega por parte do alumnado ( por medios telemátcos) de 
informes e traballos por escrito das tarefas especí8cas encargadas.

Cuali cación  nal

Dado que desaparece a posibiidade de valorar a partcipación  o traballo 
realizado na aula, únicamente teremos en conta a realización e entrega en 
prazo e forma dos materiais propostos tanto obrigatorios como voluntarios 
que permitrán subir a nota. 

A avaliación será conKnua . A media do curso farase sobre as dúas primeiras 
avaliacións e o traballo da terceira nunca poderá penalizar aos alumnos.

No caso daqueles alumnos/as que non teñan superada algunha das 
avaliacións , consideramos a terceira como unha avaliación de recuperación 
e reforzo polo que a non superación da mesma signi8ca a non superación do 
curso. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para aqueles alumnos ou alumnas que tendo a primeira ou a segunda 
avaliación suspensa e non presenten ou non acaden os mínimos no traballo 
proposto para a 32 avaliación , haberá unha proba extraordinaria en 
setembro que consisitrá nun exame dos contdos mínimos esixibles na nosa 
materia.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado neste caso 

Criterios de cuali8cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Haberá dous tpos :

a) Obrigatorios , de reforzo nos contdos traballados na aula ( Comentarios, 
preguntas de comprensión de conceptos, análise de películas ..)

b) Voluntarios : actvidade de ampliación .Fundamentalmente traballos de 
investgación , profundización de temas e re6exións persoais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A profesora fará chegar aos alumnos e alumnas materiais  a través de 
diversos medios e habilitará  diversos canais  para que os alumnos podan 
entregalos.

No caso de que algúns alumnos teñan problemas de conectvidade 
estudiarase o caso individualmente para darlle unha solución axeitada ao 
mesmo.

Materiais e recursos
Páxinas webs, vídeos, documentais  indicadas pola profesora para completar 
as actvidades propostas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 IES ADORMIDERASCENTRO:
4º ESO CURSO:

FILOSOFÍA MATERIA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora comunicarase cos alumnos por medio dos seus correos 

electrónicos. 

Tamén terá información co ttor para facerlle chegar dita información ás 

familias.

Publicidade Todos os cambios relatvos ás modi8cacións da programación no presente 

curso serán publicados  na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cuali�cación.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Ler comprensivamente e analizar de forma crítca textos signi?catvos 
e breves  de pensadores destacados 

1.1 Ler comprensivamente e analizar de forma crítca textos signi?catvos e 
breves  de pensadores destacados ,ident?cando as problemátcas e solucións 
expostas e relacionar os problemas plantexados nos textos co estudado nas 
unidades didáctcas traballadas.

2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre a temátca 
explicada ,de forma escrita con claridade e coherencia

2.1 Argumentar e razoar as súas opinións con claridade e coherencia

3. Seleccionar e sistematzar información obtda a través de diversas 
fontes 

3.1. Seleccionar e sistematzar información obtda tanto no libro de texto 
como en internet ,utlizando as posibilidades da nova tecnoloxía para 
consolidar e ampliar información.

4. Analizar e argumentar sobre plantexamentos ?losó?cos, elaborando 
esquemas, mapas conceptuais, taboas cronolóxicas e outros 
procedementos usando as plataformas dixitai

4.1.Elaborar listas de vocabulario ou de conceptos ?losó?cos fundamentais, 
comprendendo o seu signi?cado .
4.2. Elaborar con rigor táboas cronolóxicas ,demostrando a comprensión dos 
eixes conceptuais estudados.

5.Explicar a orixe do saber ?losó?co ,diferenciándolo dos saberes 
preracionais como o mito e a maxia 

5.1. Coñecer e comprender a especi?cidade do saber ?losó?co en tanto que 
comprensión e interpretación da realidade fronte ás outras formas do saber.

6.Comprender e utlizar con rigor conceptos ?losó?cos tales como : 
logos, arché, metaFsica , evolución,selección natural , proceso de 
socialización .

6.1. Comprender e utlizar con precisión o vocabulario técnico ?losó?co 
fundamental elaborando un glosario de términos.

7.Coñecer e explicar as consideracións ?losó?cas implicadas na teoría 
da evolución 

7.1. Comprender as distntas teorías existentes realtvas a orixe do home e 
analizar as súas implicacións ?losó?cas 

8. Ident?car en que consisite o compoñente natural innato do ser 
humano e   mostrar a súa relación cos elementos culturais  
fundamentais do proceso de humanización 

8.1 Recoñecer e reGexionar de forma argumentada sobre a interacción 
dialéctca  entre o comportamento natural e o cultural que caracteriza ao ser 
humano.

9. Explicar a orixe da étca occidental no pensamento grego
9.1.Recoñecer o obxecto e a función da étca
9.2.Diferenciar entre o relatvismo so?sta e a étca universal de Sócrates

10. Explicar os argumentos das principais teorías étcas , analizandoas 10.1.Coñecemento e explicación das principais teorías étcas .
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crítcamente e aportando exemplos de o seu cumprimento ou non 
10.2.Resolución de dilemas étcos 
10.3 .Análise de textos breves dos principais representantes das dstntas 
teorías étcas.

11 Utlización con rigor de términos ?losó?cos tales como : moral, 
autonomía, utlitarismo,eudemonismo,hedonismo, estado de 
derecho,imperatvo categórico.

11.1. Elaboración de listas de vocabulario especí?co de étca y ?losoFa 
polítca

12. Explicación de forma coherente dos plantexamentos ?lossó?co-
polítcos de Platón, Maquiavelo, Locke,Hobbes e Rawls entre outros

12. Explicación das principais teorías polítcas sinalando diferencias entre elas 
e facendo unha reGexión crítca

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cuali�cación

Avaliación

Procedementos: Recopilación e análise dos materiais escritos polos 
alumnos  presentados por  medios telemátcos ( Aula virtual, correo ..)

Instrumentos:  Envío de tarefas de manera regular : pequenos 
comentarios, dilemas morais , aclaración de términos, disertacións 
?losó?cas..

Cuali�cación
�nal

Consideramos que a avaliación é contnúa polo que o aprobado na tercera 
avaliación supón o aprobado no curso. Entendemos tamén que a valoración do 
traballo desenvolvido na terceira avaliación só poderá ser valorado  naqueles 

casos en que bene?cie ao alumnado. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Só terán que facela aqueles alumnos e alumnas que non aprobaran 
algunha das dúas primeiras avaliacións e non ?xeran o traballo indicado 
na terceira sen ter ningunha razón xust?cada. Farase unha proba de 
contdos míninos esixibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai ningún alumno neste caso.

Criterios de cuali?cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actvidades

Consideramos que o terceiro trimestre é un trimestre de 
recuperación e reforzo polo que traballaremos para reforzar os 
contdos das dúas primeiras avaliacións. 
Propondremos comentarios de textos, dilemas morais, 
disertacións ?losó?cas , análises de términos ?losó?cos ...

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

O profesorado fará chegar aos alumnos os traballos a través de 
diversos medios ( Aula virtual, correos , videoconferencias..) onde 
indicará os prazos e a forma en que deben ser presntados os 
mesmos. Habilitase unha vía de contacto para que se poidan 
canalizar todas as dudas que os alumnos poidan ter sobre o seu 
traballo.
Haberá un contacto periódico cos ttores dos distntos grupos para 
salientar as di?cultades que poidan xurdir.
Naqueles casos de alumnos que non teñan conectvidade 
habilitaremos outras formas como mandar as ?chas de forma 
impresa...

Materiais e recursos Páxinas webs, libro dixital ,documentais...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará aos alumnos a través da aula virtual e do 
correo electrónico.
Tamén establecerá unha counicación co ttor ou ttora do grupo 
para que éste informe ás familias.

Publicidade
Todo o relatvo a modi?cación da programación do presente curso
será publicado na páxina web do centro.
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Aprendizaxes e competencias

Identificaranse as aprendizaxes (estándares de aprendixase e competencias )imprescindibles que 

debería desenvolver o alumnado para cada materia .A partir dos mesmos deseñaremos as actividades de 

recuperación, reforzo ,repaso o no seu caso de ampliación durante o terceiro trimestre.

2ª Bacharelato , tal como quedou reflectido na programación seguimos ao longo do curso  

as indicacións do grupo de traballo de filosofía para a preparación da ABAU  .No  presente curso 

dimos  prioridade aos temas e autores da opción A.
1. A orixe do cosmos nos presocráticos

2. Realidade e coñecemento en Platón

3. Antropoloxía e política en Platón

4. O problema do método en Descartes e a evidencia do cogito

5. O liberalismo político en Locke.

6. Os límites do coñecemento en Kant

7. A ética formal kantiana

8. Ideoloxía e alienación en Marx

 

Ata a data de suspensión das clases presenciais (polo tanto durante a primeira, segunda 

avaliación e parte da terceira) desenrolamos e avaliamos ata o tema 5 e estabamos a traballar o tema 

de Kant. 

A decisión do departamento foi neste caso continuar co tema e ampliar contenidos ata completar a 

opción completa de cara á proba da ABAU.

Os estándares de aprendizaxe exisibles aos nosos alumnos serán os seguintes:

Analizar as ideas dun texto, identificando a conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e recoñecer a 

súa estrutura e a orde lóxica da súas ideas.

Argumentar a explicación das ideas presentes nun texto, en relación coa filosofía do/da autor/a e os contidos 

estudados.

No comentario valorarase a comprensión do texto, especialmente no que atinxe aos seus conceptos 

fundamentais e estrutura argumentativa, e a relación entre o texto e un contexto máis amplo (o autor e o 

seu lugar na historia da filosofía).

Comprensión dos principais términos do vocabulario dos autores.

Coñecemento das ideas fundamentais da filosofía dos autores estudiados.

Ao longo da terceira avaliación programaronse tarefas tanto de reforzo como de recuperación insistindo 

nos contidos xa traballados con anterioridade. A través da aula virtual propuserónse comentarios de texto, 

expliación de conceptos básicos de vocabulario...E tarefas de ampliación sobre os autores non avaliados 

(caso de Kant) ou non explicados ( caso de Marx) 

No relativo á avaliación teremos en conta que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

os dous primeiros trimestres do curso . No caso de 2º de bacharelato a terceira avaliación  terá en conta 

aquelas probas que se fixeron antes da suspensión das clases presenciais ademáis das actividades de 

reforzo ,recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas durante a declaración do estado de 

alarma, sempre e cando beneficien ao alumnado .Para aqueles dos nosos alumnos que non superen 

algunha das avaliacións   haberá unha recuperación final ,que seguirá o modelo tradicional de exame da 

CIUG , onde se recolle todo o tratado o longo do curso. Polo que se entende que si o alumno supera dito 

exame terá aprobada a materia.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cuali cación.

3. Metodoloxía  e  actvidades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,  repaso,  e  no  seu  caso

ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Recoñecer e expresar as achegas máis importantes da psicoloxía desde 
os seus inicios ata a actualidade ,ident:cando os principais poblemas 
formulados e as solucións achegadas polas correntes psicolóxicas 
contemporáneas e realizando unha análise crítca de textos signi:catvos 
e breves de contdo psicolóxico ,ident:cando as problemátcas 
formuladas.

1.Explica e recoñece a importancia das achegas que a psicoloxía realizou 
na comprensión dos fenómenos humanos , ident:cando os problemas 
especí:cos dos que se ocupa e as conclusións achegadas.

2. Facer esquemas co fundamental das principais teorías pscolóxicas, 
explicando as súas diferenzas e aplicando un vocabulario axeitado .
2.1. Comentar textos  ident:cando a escola psicolóxica á cal pertence
2.2. Analizar e comentar vídeos e documentais sobre a psicoanáise e 
Freud.

2. Utliza a súa acapacidade de aprender a aprender realizando os seus 
propios mapas conceptuais , utlizando medios informátcos  acerca das 
seguintes teorías : psicoanálise, conductsmo e humanismo.

3. Elaborar conclusións sobre a inAuencia da cultura e da xenétcana 
psicoloxía propia de homes e de mulleres.

3. Explicar a inAuencia dos compoñentes xenétcos que interveñen na 
conducta e investgar e valorar se estos teñen efectos distntos entre a 
conduta feminina e masculina.

4. Describir perspectvas e modelos de estudo da pscopatoloxía e 
reAexionar sobre os métodos utlizados en cada caso.
4.1. Utlizar a súa iniciatva persoal para realizar un cadro esquemátco 
utlizando medios informátcos acerca das característcas relatvas a 
algúns trastornos mentais.
4.2. Analizar en profundidade o trastorno da depresión e comentar algún 
documental sobre o tema.
4.3 Facer algún traballo sobre os trastornos da alimentación : anorexía, 

4. Entender e reAexionar sobre a complexidade que implica de:nir o que 
é un trastorno mental describindo algúns dos factores xenétcos , 
ambientais e evolutvos implicados co :n de comprender as perspectvas 
psicopatolóxicas e os distntos métodos de estudo.
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bulimia, vigorexía...

5. Ident:car e apreciar a importancia que no desenvolvemento na 
maduración da persoa teñen a afectvidade e sexualidade como 
dimensións esenciais do ser humano.

5. Coñecer a importancia que na maduración da persoa teñen as 
relacións afectvas e sexuais analizando crítcamente os seus aspectos 
fundamentais .

6. Comentar e facer algún traballo de investgación sobre as diferenzas 
entre sexo e xénero , homosexualidade e homofobia, e a identdade 
sexual..

6. Comprender as diferenzas entre sexo e xénero e valorar a 
problemátca psicoóxica que pode xurdir nesta asunción da propia 
identdade.

7. Describe , establecendo semellanzas e diferenzas as teorías da 
personalidade ,psicoanálise, humanismo , as tpoloxías  , o conductsmo , 
valorando as achegas que cada unha delas realizou no coñecemento da 
natureza humana.

7. Comprender o que é a personalidade e analizar as distntas teoría 
psicolóxicas sobre a mesma.

8. Analizar e recoñecer os principais trastornos da personalidade : o 
narcisismo , o trastorno límite da personalidade , a personalidade 
esquizoide , ...

8. Analizar os distntos factores motvacionais, afectvos , culturais que 
poden inAuir no desenvolvemento da personalidade e os princiipais 
trastornos que poden xurdir ao longo do mesmo.

9.Analizar valorando crítcamente  as limitacións dalgúns métodos e 
estratexias para a avaliación da personalidade , como son as probas 
proxectvas ( test de Roschard, TAT ) e as probas non proxectvas ( Neo 
PIR..)

9. Estudar os distntos métodos existentes para avaliar a personalidade e 
facer unha valoración crítca dos mesmos.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos:

 Non haberá proba de avaliación , nin podremos avaliar a partcipación na 
aula, polo que únicamente teremos en conta a recollda e revisión de tarefas 
de realización de forma periódica .

Distnguiremos entre traballos obrigatorios, de reforzo  ( Composición sobre 
temas, Preguntas cortas, Comentarios de películas ou documentais..) e 
traballos voluntarios  de ampliación ( Traballos de investgación sobre temas 
dados para obter unha maoir profundidade sobre os mesmos) 

Instrumentos: entrega por parte dos alumnos ( por medios telemátcos) de 
informes e traballos por escrito das tarefas especí:cas encargadas

Cuali cación  nal

Dado que desaparece a posibilidade de valorar a partcipación e o traballo 
realizado na aula , únicamente teremos en conta a realización e entrega en 
prazo e forma dos materias propostos tanto obrigatorios como voluntarios 
que permitrán subir a nota. 

A avaliación será conGnua e baseada na realización dos traballos realizados. 
No caso da terceira avaliación tamén valoraremos todo aquilo feito ata a 
suspensión das clases lectvas.

A media do curso faráse sobre as dúas primeiras avaliacións e o traballo da 
terceira nunca poderá penalizar ao alumno.

No caso daqueles alumnos e alumnos que non teña superada algunha das 
dúas avaliacións, consideraremos a terceira como unha avaliación de 
recuperación e de reforzo, polo que a non superación da mesma, suporá a 
non superación do curso.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para aqueles alumnos e alumnas que tendo a primeira ou a segunda 
avaliación suspensa e non presenten ou non acaden os mínimos no traballo 
proposto da terceira avaliación , haberá unha proba extraordinaria en 
setembro que consistrá nun exame dos contdos mínimos esixibles nesta 
materia.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado neste caso.

Criterios de cuali:cación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Haberá dosu tpos de actvidades .

a) Obrigatorias .actvidades de repaso e reforzo sobre temas tratados .As 
actvidades a realizar serán de distnto tpo : vocabulario, comentarios 
cGtcos, análise de textos breves, comentarios de vídeos e documentais...

b) Voluntarios , actvidades de ampliación que axuden aos alumnos a 
mellorar a súa nota . Fundamentalmente traballos de investgación e de 
reAexión  persoal.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A profesora fará chegar aos alumnos o material ( tanto obrigatorio como 
voluntario) aos alumnos a través de diversos medios e habilitará diversos 
canais para que os alumnos podán entregalo.

No caso de algún allumno con problemas de conectvidade habiitaranse 
medidas especiais, como imprimir o material para que se lle sexa entregado.

Materiais e recursos
Os alumnos disporán  do libro texto dixital , ademáis de páxinas webs, vídeos 
ou documentais que poderán consultar para completar as actvidades 
propostas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora comunicarase cos alumnos persoalmente a través dos correos 

dos propios alumnos.

Ademaís comunicare periodicamente cos ttores para que poda informar ás 

familias. 

Publicidade  Todos os cambios introducidos na programación dests materia  

publicaránse na páxina web do centro.
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