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1º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente 
de que esta é indefinible, valorando a dignidade que 
posúe polo feito de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado etimolóxico.                               B  CCL 

 VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.                     B  CCL 

 B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que 
xorde na adolescencia e as súas causas, e describir 
as características dos grupos que forman e a 
influencia que exercen sobre os seus membros, coa 
finalidade 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. 

 VEB1.2.2. 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 éticos libremente elixidos.                B 

 CSIEE 

 B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón 
e a liberdade no ser humano para determinar "como 
quere ser", elixindo os valores éticos que desexa 
incorporar á súa personalidade.  

 VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa 
elección. 

 CSIEE 

 B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia 
emocional e valorar a súa importancia no 
desenvolvemento moral do ser humano. 

 VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na construción moral do ente humano.  CCL 

 B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser 
humano, para influír de maneira consciente e 
voluntaria na construción da súa propia identidade, 
consonte os valores éticos, e así mellorar a súa 
autoestima. 

 VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia identidade 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/a. 

 CSIEE 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social 
do ser humano e a relación dialéctica que se 
establece entre este e a sociedade, estimando a 
importancia dunha vida social dirixida polos valores 
éticos. 

 VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral. 

 

 CSC 

 VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a influencia mutua que se establece entre o individuo e a sociedade.  CCL 

 CSC 

 B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia 
do contorno social e cultural no desenvolvemento 

 VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as normas morais que rexen 
a conduta da sociedade en que vive. 

 CCL 
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1º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias clave 

moral da persoa, a través da análise do papel que 
desempeñan os axentes sociais. 

 VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores morais inculcados polos 
axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e conclusións, utilizando 
soportes informáticos. 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades 
sociais, coa finalidade de incorporar á súa 
personalidade algúns valores e virtudes éticas 
necesarias no desenvolvemento dunha vida social 
máis xusta e enriquecedora. 

 VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a sentir, pensar e 
actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e 
nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

 CSC 

 B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das 
virtudes éticas para conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias. 

 VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a sociedade, tales como 
responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc.     B 

 CSC 

 



 
 

   

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración das distintas tarefas plantexadas a través da aula virtual, que o 
alumnado deberá  entregar dentro dos prazos que para cada unha delas 
se poida establecer. Estas actividades serán valoradas como apto ou non 
apto. 
 

Instrumentos: 
Tarefas propostas pola docente na aula virtual. 
 

 

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: 
Realización das actividades propostas como de recuperación para cada 
unha da/s avaliación non superadas.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e 
segunda avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da 
terceira avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 
5 ata o número enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo 
realizado 3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualifiicación estimada polo traballo realizado 8 

(6,2+7,6)/2+0,1X∙8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non superasen a materia farán entrega de 
traballo/s que poidan acreditar as aprendizaxes non adquiridas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación E Criterios de cualificación: 

Como a proba consiste en responder a exercicios que aparecen no propio libro 
de texto, terase en conta a pertinencia das respostas, adecuación aos contidos 
correspondentes, amplitude da mesma, e consecución das competencias clave 
desta materia. A cualificación outorgarase o 100% as respostas aos exercicios 
propostos.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

1º. Cumprimentar o Caderno de actividades de recuperación correspondentes ás 
unidades 1, 2 , 3, 4, 5 e 6.do libro de texto utilizado o curso 2017-18 

A entrega deste traballo realizarase no mes de maio, na data fixada polo 
departamento e comunicada ó alumnado oportunamente. 
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Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e 
Instrucións da Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
  

A presentación destes traballos adecuadamente resoltos será suficiente para a 
recuperación da materia. 

Se estes traballos non se presentaran axeitadamente en tempo e forma, os 
alumnos terán unha última oportunidade nunha Proba final que poda realizarse 
no mes de xuño segundo o calendario do centro, ou calquera outra data disposta 
ao efecto. 

De non recupera-la materia pendente coas propostas anteriores, os/as 
alumnos/as terán dereito á proba extraordinaria de setembro. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
76 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Intervencións no foro a partir dunha serie de preguntas 
plantexadas, visionado de pequenos curtas e posterior reflexión,  
presentación de pequenos traballos, achega de diferentes 
materiais elaborados ou seleccionados polo propio alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregarase o correo electrónico e a aula virtual como medio de 
consulta para enviar tarefas e material.  
 
Para o alumando sen conectividade empregaránse os mecanismos 
establecidos polo centro en coordinación coa persoa titora. 

Materiais e recursos 

Aula Virtual, correo electrónico, material audiovisual en Youtube ou 
canles similares (cortos, fragmentos de películas, documentais, 
anuncios publicitarios), enlaces a páxinas web con contidos 
pedagóxicos para a materia, enlaces a novas de prensa, material 
diverso colgado en Blogs, documentos de consulta. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora informará ó alumnado a través da Aula Virtual. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente 
de que esta é indefinible, valorando a dignidade que 
posúe polo feito de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado etimolóxico.                               B  CCL 

 VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.                     B  CCL 

 B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que 
xorde na adolescencia e as súas causas, e describir 
as características dos grupos que forman e a 
influencia que exercen sobre os seus membros, coa 
finalidade 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. 

 VEB1.2.2. 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 éticos libremente elixidos.                B 

 CSIEE 

 B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón 
e a liberdade no ser humano para determinar "como 
quere ser", elixindo os valores éticos que desexa 
incorporar á súa personalidade.  

 VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa 
elección. 

 CSIEE 

 B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia 
emocional e valorar a súa importancia no 
desenvolvemento moral do ser humano. 

 VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na construción moral do ente humano.  CCL 

 B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser 
humano, para influír de maneira consciente e 
voluntaria na construción da súa propia identidade, 
consonte os valores éticos, e así mellorar a súa 
autoestima. 

 VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia identidade 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/a. 

 CSIEE 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social 
do ser humano e a relación dialéctica que se 
establece entre este e a sociedade, estimando a 
importancia dunha vida social dirixida polos valores 
éticos. 

 VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral. 

 

 CSC 

 VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a influencia mutua que se establece entre o individuo e a sociedade.  CCL 

 CSC 

 B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia 
do contorno social e cultural no desenvolvemento 

 VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as normas morais que rexen 
a conduta da sociedade en que vive. 

 CCL 
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1º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias clave 

moral da persoa, a través da análise do papel que 
desempeñan os axentes sociais. 

 VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores morais inculcados polos 
axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e conclusións, utilizando 
soportes informáticos. 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades 
sociais, coa finalidade de incorporar á súa 
personalidade algúns valores e virtudes éticas 
necesarias no desenvolvemento dunha vida social 
máis xusta e enriquecedora. 

 VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a sentir, pensar e 
actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e 
nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

 CSC 

 B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das 
virtudes éticas para conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias. 

 VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a sociedade, tales como 
responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc.     B 

 CSC 

 



 
 

   

 

 

Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e 
Instrucións da Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
  

4. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
           Actividades de traballo en grupo e individuais. 

  Instrumentos: 
        Caderno de aula. Exposición oral de traballos escritos. 

 

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: 
Realización das actividades propostas como de recuperación para cada 
unha da/s avaliación non superadas.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualifiicación estimada polo traballo realizado 8 

(6,2+7,6)/2+0,1X∙8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
    Exposición dun traballo relacionado coa vulneración dalgún dos dereitos 
humáns. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
76 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

 

 

Actividades 

 

  

Lectura e comprensión do tema proposto mediante cuestións que nos 
permitan valorar o nivel de comprensión e a súa capacidade de 
argumentación. Elaboración dun traballo sobre os temas propostos. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Establecerase contacto co profesor a través do correo electrónico e a Aula 
Virtual  como espazo de consulta e  para enviar tarefas e material. O 
alumnado sen conectividade deberá pórse en contacto co profesor a través 
de correo electrónico, e esta enviará as tarefas a realizar por este medio ou, 
de ser o caso, buscarán alternativas de envío e recepción das mesmas. 

Materiais e recursos                       Aula virtual do centro 
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6. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da Aula virtual do centro ou correo electrónico, ou tokApp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria 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 Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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CENTRO: I.E.S. ÁVARO CUNQUEIRO 
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MATERIA: VALORES ÉTICOS 
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DATA: 08-05-2020 
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
10. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
12. Información e publicidade.  
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BLOQUE ESTÁNDARES AVALIABLES BÁSICOS COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. A dignidade da persoa VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións 

achegadas por filósofos/as.  
CCL

2. A comprensión, o respecto e a igualdade 

nas relacións interpersoais 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas 

conclusións mediante unha presentación elaborada con medios informática.  
 CCL 

CD

3. A reflexión ética VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.   CSC

  VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de 

conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se 

fundamenta.  

CSC

  VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de 

Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía 

moral.  

 CCL 

CSC

  VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.  CCL

  VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc. CCL

  VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría 

relativista da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.  
CCEC

  VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, 

destacando as características que a identifican como unha ética de fins. 
CCEC

  VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o 

concepto de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a localización do valor 

moral nas consecuencias da acción, entre outras. 

CCL

  VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.  CCEC

 

 



 
 

   

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Valoración das distintas tarefas plantexadas a través da aula virtual, que o 
alumnado deberá  entregar dentro dos prazos que para cada unha delas 
se poida establecer. Estas actividades serán valoradas como apto ou non 
apto. 
 

Instrumentos: 
Tarefas propostas pola docente na aula virtual. 
 

 

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: 
Realización das actividades propostas como de recuperación para cada 
unha da/s avaliación non superadas. Neste caso, a cualificación final 
desa/s avaliación/s será un 5. 
 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 

(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non superasen a materia farán entrega de 
traballo/s que poidan acreditar as aprendizaxes non adquiridas 

Alumnado de 
materia 

pendente de 1º 
ESO 

Criterios de avaliación: 
Como a proba consiste en responder a exercicios que aparecen no propio libro 
de texto, terase en conta a pertinencia das respostas, adecuación aos contidos 
correspondentes, amplitude da mesma, e consecución das competencias clave 
desta materia.  

 

Criterios de cualificación: 
A cualificación outorgarase o 100% as respostas aos exercicios propostos.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e 
Instrucións da Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
  

1º. Cumprimentar o Caderno de actividades de recuperación correspondentes ás 
unidades 1, 2 , 3, 4, 5 e 6.do libro de texto utilizado o curso 2017-18 

A entrega deste traballo realizarase no mes de maio, na data fixada polo 
departamento e comunicada ó alumnado oportunamente, a través da Aula 
virtual e correo electrónico. 

A presentación destes traballos adecuadamente resoltos será suficiente para a 
recuperación da materia. Se non presentasen os exercicios en tempo e forma, 
supoñe suspender a proba e farán a proba extraordinaria de setembro. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Intervencións no foro a partir dunha serie de preguntas plantexadas, 
visionado de pequenos curtas e posterior reflexión,  presentación de 
pequenos traballos, achega de diferentes materiais elaborados ou 
seleccionados polo propio alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregarase o correo electrónico e a aula virtual como medio de 
consulta para enviar tarefas e material.  
 
Para o alumando sen conectividade empregaránse os mecanismos 
establecidos polo centro en coordinación coa persoa titora.  

Materiais e recursos 

Aula Virtual, correo electrónico, material audiovisual en Youtube ou 
canles similares (cortos, fragmentos de películas, documentais, 
anuncios publicitarios), enlaces a páxinas web con contidos 
pedagóxicos para a materia, enlaces a novas de prensa, material 
diverso colgado en Blogs, documentos de consulta. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora informará ó alumnado a través da Aula Virtual. 
 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: ÁVARO CUNQUEIRO 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA: 08-05-20 

 

 

 

 

 

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

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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ÍNDICE 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

Avaliación e cualificación. 

 

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

 

Información e publicidade.  
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3º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 4. A xustiza e a política  

B4.1. Xustificar racionalmente a 

necesidade dos valores e principios 

éticos contidos na DUDH, como 

fundamento universal das 

democracias durante os séculos XX 

e XXI, destacando as súas 

características e a súa relación cos 

conceptos de "Estado de dereito" e 

"división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un 

sistema que está por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos 

seus principios os valores éticos sinalados na DUDH.                                                      

CSC 

VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa 

defensa dos valores éticos e cívicos na sociedade democrática.                               

CCL 

VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre 

eles: democracia, cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, 

representatividade, etc.                              

CCL 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que 

desempeñan o poder lexislativo, o executivo e o xudicial no Estado democrático, como 

instrumento para evitar o monopolio do poder político e como medio que permite aos 

cidadáns e ás cidadás o control do Estado.  

CSC 

B4.3. Coñecer e valorar os 

fundamentos da Constitución 

española de 1978, identificando os 

valores éticos dos que parte e os 

conceptos preliminares que 

establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se 

fundamenta a Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa 

finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.                                              

CCL 

CSC 
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3º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

B4.4. Amosar respecto pola 

Constitución española e identificar 

nela, mediante unha lectura 

explicativa e comentada, os 

dereitos e os deberes do individuo 

como persoa e cidadán ou cidadá, 

apreciando a súa adecuación á 

DUDH, coa finalidade de asumir de 

xeito consciente e responsable os 

principios de convivencia que ben 

rexer no Estado español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas 

fundamentais da persoa" establecidos na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa 

e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de ideas e 

pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os seus límites.               

CSC 

B4.5. Sinalar e apreciar a 

adecuación da Constitución 

española aos principios éticos 

definidos pola DUDH, mediante a 

lectura comentada e reflexiva dos 

"dereitos e deberes dos cidadáns" 

(artigos do 30 ao 38) e dos 

"principios reitores da política 

social e económica" (artigos do 39 

ao 52). 

VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo 

funcionamento da democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan 

conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber 

cívico, xurídico e ético.                

CSC 

B4.6. Coñecer e valorar os 

elementos esenciais do Estatuto de 

autonomía de Galicia segundo 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais 

do Estatuto de autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.                              

CAA 

CSC 
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3º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

aparece no seu título preliminar e 

no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder 

galego".  

CCL 

 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: trátase de probas de carácter escrito para a recollida de 

información que permítenos valorar o grao de aprendizaxe do alumnado 

Instrumentos: os documentos escritos que se utilizarán para o seguimento e o 

rexistro do aprendizaxe son exercicios escritos, cuestionarios de resposta escrita e 

aberta, ou comentarios de textos propostos polo profesor e que entregarán en 

tempo e forma o alumnado avisado previamente polos medios habituais durante 

este período de clases non presenciais. A entrega farase pola Aula virtual ou o 

correo electrónico. Valorase a pertinencia dos contidos informativos da resposta, 

á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da 

exposición. Tamén terase en conta a corrección expresiva e gramatical. 

 

Al  Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: trátase de avaliar ao alumnado 

a través de probas escritas: exercicios, cuestionarios de resposta aberta, etc 

semellantes aos realizados nas clases presenciais na 1ª e 2ª avaliación, propostos 

polo profesor e que entregarán en tempo e forma o alumnado avisado 

previamente polos medios habituais durante este período de clases non 

presenciais. A entrega farase pola Aula virtual ou o correo electrónico. Valorase a 

pertinencia dos contidos informativos da resposta, á precisión no uso dos 

conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da exposición. Tamén terase 

en conta a corrección expresiva e gramatical. 

O feito de non entregar as probas escritas supoñe a non recuperación da/s 

avaliación/s. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 

avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira avaliación 

e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 3ª 

av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 

(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Consistirá nun cuestionario de respostas abertas ou cerradas, e a valoración das 

cuestións (puntuación) estará indicada no propio exame. Versará sobre os 

estándares da 1ª e 2ª avaliación. 
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Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e Instrucións da 

Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación:  irán encamiñadas a que o alumnado poida 

prepararse para facer as probas de recuperación. Trátase dunha serie de 

exercicios que sirvan de repaso ao visto durante a ou as avaliacións que 

teñen suspensas. Descritas máis arriba. 

Actividades de reforzo e ampliación de contidos anteriores: son  exercicios 

que supoñen a posibilidade de repasar e reforzar o visto durante as clases 

presenciais . trátase de exercicios ou cuestionarios escritos, propostos polo 

profesor. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía máis comunicativa e participativa xa que o. 

alumnado terá que ser agora máis que nunca responsable do seu proceso  

de ensino-aprendizaxe. 

Utilizaranse canles de comunicación variados para poder teletraballar: 

plataformas educativas como a Aula virtual do noso Centro, mensaxeira, 

correo electrónico, enlaces web, etc., dependendo das súas posibilidades de 

conexión ou non, pero sempre tentando buscar contornas seguras.  

 

Materiais e recursos 

O material é confeccionado ou proposto polo profesor e aparece na Aula 

Virtual: presentacións en power point, páxinas web, textos seleccionados, 

apuntamentos, etc. 
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Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 
A través da Aula virtual do centro ou correo electrónico, ou tokApp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: ÁVARO CUNQUEIRO 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA: 08-05-20 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 76 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

4º de ESO 

4º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competenci
as clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. Interpretar e valorar a importancia da 
dignidade da persoa como o valor do que parte e no 
que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos 
inherentes á natureza humana e os dereitos 
inalienables e universais que derivan dela, como o 
punto de partida sobre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, 
estatal e universal. 

 VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos 
inherentes á súa natureza. 

 CSC 

 VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia e liberdade.  CCL 

 VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, 
trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

 CAA 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 B2.2. 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, e reflexionar acerca do papel que deben 
ter a ética e o Estado en relación con este tema.  

 VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a interiorización de valores, normas, costumes, etc.  CCEC 

 CCL 

 VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da 
necesidade de establecer límites éticos e xurídicos neste tema. 

 CSC 

 VEB2.2.3. 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. 

 CCEC 

 CCL 

Bloque 3. A reflexión ética 

 B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha 
regulación ética 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 fin de 
garantir o cumprimento dos dereitos humanos. 

    

 VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).   CMCCT 

 CSIEE 
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4º ESO VALORES ÉTICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competenci
as clave 

 B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que 
se fundamentan as éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e sinalando a 
importancia que este filósofo lle atribúe á autonomía 
da persoa como valor ético fundamental.  

 VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais  CCL 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 B4.1. Concibir a democracia non só como unha 
forma de goberno, senón como un estilo de vida 
cidadá, consciente do seu deber como elemento 
activo da vida política, colaborando na defensa e na 
difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida 
persoal como na social. 

 VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos 
valores éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes políticos/as, respecto e 
tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.). 

 CSC 



 
 

   

 

Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e Instrucións da 
Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia, pendente de publicación no DOG. 

3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: trátase de probas de carácter escrito para a recollida 
de información que permítenos valorar o grao de aprendizaxe do 
alumnado 

Instrumentos: os documentos escritos que se utilizarán para o seguimento e o 
rexistro do aprendizaxe son exercicios escritos, cuestionarios de resposta 
escrita e aberta, ou comentarios de textos propostos polo profesor e que 
entregarán en tempo e forma o alumnado avisado previamente polos medios 
habituais durante este período de clases non presenciais. A entrega farase 
pola Aula virtual ou o correo electrónico. Valorase a pertinencia dos contidos 
informativos da resposta, á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e 
articulación discursiva da exposición. Tamén terase en conta a corrección 
expresiva e gramatical. 

 

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: trátase de avaliar ao 
alumnado a través de probas escritas: exercicios, cuestionarios de resposta 
aberta, etc semellantes aos realizados nas clases presenciais na 1ª e 2ª 
avaliación, propostos polo profesor e que entregarán en tempo e forma o 
alumnado avisado previamente polos medios habituais durante este período 
de clases non presenciais. A entrega farase pola Aula virtual ou o correo 
electrónico. Valorase a pertinencia dos contidos informativos da resposta, á 
precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da 
exposición. Tamén terase en conta a corrección expresiva e gramatical. 
O feito de non entregar as probas escritas supoñe a non recuperación da/s 
avaliación/s. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e 
segunda avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da 
terceira avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata 
o número enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 
(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Consistirá nun cuestionario de respostas abertas ou cerradas, e a valoración 
das cuestións (puntuación) estará indicada no propio exame. Versará sobre os 
estándares da 1ª e 2ª avaliación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación:  irán encamiñadas a que o alumnado 
poida prepararse para facer as probas de recuperación. Trátase dunha 
serie de exercicios que sirvan de repaso ao visto durante a ou as 
avaliacións que teñen suspensas. Descritas máis arriba. 
Actividades de reforzo e ampliación de contidos anteriores: son  
exercicios que supoñen a posibilidade de repasar e reforzar o visto 
durante as clases presenciais . trátase de exercicios ou cuestionarios 
escritos, propostos polo profesor. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía máis comunicativa e participativa xa que o  
alumnado terá que ser agora máis que nunca responsable do seu 

proceso de ensino-aprendizaxe. 
Utilizaranse canles de comunicación variados para poder teletraballar: 
plataformas educativas como a Aula virtual do noso Centro, mensaxeira, 
correo electrónico, enlaces web, etc., dependendo das súas 
posibilidades de conexión ou non, pero sempre tentando buscar 
contornas seguras. Neste momento, en principio, non hai alumnado sen 
posibilidades de conexión. 

Materiais e recursos 

O material é confeccionado ou proposto polo profesor e aparece na Aula 
Virtual: presentacións en power point, páxinas web, textos seleccionados, 
apuntamentos,etc. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula virtual do centro, ou correo electrónico, ou Abalar 
móbil ou tokApp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 
76 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: ÁVARO CUNQUEIRO 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA: 08-05-20 

 

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

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

Bloque 1. A filosofía  

 1. O saber filosófico  B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 
diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan 
aspectos concretos da realidade e do individuo. 

 FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, 
sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un 
glosario con eles.  

 CAA 

 2. O nacemento da filosofía  B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental (onde, 
cando e por que xorde), distinguíndoa dos saberes 
prerracionais, o mito e a maxia, en tanto que saber 
práctico, e comparándoa con algunhas características 
xerais das filosofías orientais. 

 FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación 
racional e a mitolóxica, en comparación tamén con 
algunhas características xerais das filosofías orientais. 

 CCEC 

 B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico da 
filosofía grega, a pregunta pola orixe, e coñecer as 
primeiras respostas dadas polos primeiros pensadores 
gregos. 

 FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas 
presocráticas á pregunta polo arché, coñece os seus 
autores e reflexiona por escrito sobre as solucións de 
interpretación da realidade expostas por Heráclito, 
Parménides e Demócrito.                                                      

 CCEC 

 CCL 

 B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no 
século V a.C., explicando algunhas das ideas centrais 
de Sócrates e de Protágoras, e reflexionando sobre a 
aplicación práctica da filosofía respecto ao individuo e 
a sociedade en que vive.  

 FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano e a 
sociedade defendida por Sócrates coa exposta por 
Protágoras, e argumenta a súa propia postura.                                                  

 CSC 

Bloque 2. Identidade persoal  

4. O ser humano dende a filosofía  B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de 
Aristótoles, reflexionando sobre a consideración e a 
relación entre a alma, o corpo e os afectos, que se 
analizan nesas teorías. 

 FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. 

  

 CCEC 

 FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.                                                          CCEC 

 FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación 
entre o corpo e a mente ou alma. 

 CAA 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 76 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 Filosofía. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

  B2.18. Describir e comparar a concepción cartesiana 
do papel do pensamento como aspecto que define o 
individuo, fronte ás concepcións materialistas e 
mecanicistas do home-máquina no materialismo 
francés do século XVIII. 

 FIB2.18.1. Expón o significado da tese de Descartes 
"Penso, logo existo". 

 CCEC 

 FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as 
implicacións do materialismo na súa descrición do ser 
humano 

 CCEC 

 CSC 

   

Bloque 4. Pensamento  

 7. Racionalidade teórica e práctica  B4.1. Comprender a facultade racional como 
específica do ser humano e as súas implicacións, 
analizando en que consiste a racionalidade e cales son 
as súas características. 

 FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, abstracción, universalidade, 
sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, 
empirismo, límite, intelixencia, intelixencia emocional, 
certeza e erro 

 CCL 

 FIB4.1.2. Explica o que é a racionalidade e describe 
algunhas das súas características. 

  

 CCL 

 B4.2. Explicar as teses básicas dalgunhas 
concepcións filosóficas sobre as posibilidades e os 
límites da razón. 

 FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilidades 
da razón 

 CCL 

Bloque 5. Realidade e metafísica  

 10. Que é a realidade?  B5.1. Coñecer o significado do termo "metafísica", 
comprendendo que é a principal disciplina das que 
compoñen a filosofía, identificando o seu obxectivo 
fundamental, consistente en realizar preguntas 
radicais sobre a realidade, e entendendo en que 
consiste o "preguntar radical". 

 FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como metafísica, 
realidade, pregunta radical, esencia, natureza, 
cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, 
mecanicismo e determinismo.    B 

 CCL 

 FIB5.1.2. Define o que é a metafísica, o seu obxecto 
de coñecemento e o seu modo característico de 
preguntar sobre a realidade. 

                                                                       B 

 CCEC 

Bloque 6. Transformación  
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 Filosofía. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

 8. Que é a liberdade? (soamente definición de liberdade)  B6.1. Coñecer os dous significados do concepto de 
liberdade de acción (liberdade negativa e  liberdade 
positiva), e aplicalos tanto no ámbito da sociedade 
política como no terreo da vida privada ou a liberdade 
interior. 

 FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, 
liberdade negativa, liberdade positiva, 
autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 
indeterminismo e condicionamento.                                        
B 

 CSC 

 



 
 

   

 

 

Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e 
Instrucións da Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
  

7. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
       Realización de probas  escritas 

Instrumentos: 
       Comentarios de textos. 

 Análise e comprensión de artigos  mediante un cuestionario.  Traballo 
con vídeos . Os alumnos  expoñen o máis relevante mediante exposicións 
argumentativas que amosen o seu rigor  lóxico. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo  

Por exemplo 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 
(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
     Proba escrita que recolla  os contidos  presentados durante o curso. 
Consistirá nun cuestionario de respostas abertas ou cerradas, e a 
valoración das cuestións (puntuación) estará indicada no propio exame. 
Versará sobre os estándares da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Lectura de artigos  e textos que permitan  analiza r o grao de 
comprensión e o nivel de argumentación (analíticas, explicativas e 
interpretativas). Comentario  de textos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Establecerase contacto co profesor a través do correo electrónico e a Aula 

Virtual  como espazo de consulta e  para enviar tarefas e material. O 

alumnado sen conectividade deberá pórse en contacto co profesor a través de 

correo electrónico, e esta enviará as tarefas a realizar por este medio ou, de 

ser o caso, buscarán alternativas de envío e recepción das mesmas. 

Materiais e recursos 
O material é confeccionado ou proposto polo profesor e aparece na Aula 

Virtual: presentacións en power point, páxinas web, textos seleccionados, 

apuntamentos,etc. 
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9. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Aula virtual, tokApp 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: ÁVARO CUNQUEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA: 08-05-20 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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1º BACHARELATO FILOSOFÍA 

Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

Bloque 1. Contidos transversais  

 B1.1. Ler comprensivamente e analizar de forma 

crítica textos significativos e breves, pertencentes a 

pensadores/as destacados/as. 

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos 

pertencentes a pensadores/as destacados/as, 

identifica a problemática e as solucións expostas 

(distinguindo as teses principais e a orde da 

argumentación) e relaciona os problemas propostos 

nos textos co estudado na unidade, e/ou co 

achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, 

e/ou con saberes distintos da filosofía. 

CAA 

 B1.2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista 

sobre as temáticas estudadas na unidade, de forma 

oral e escrita, con claridade e coherencia. 

FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións de 

forma oral e escrita, con claridade e coherencia, e 

demostrando un esforzo creativo e educativo na 

valoración persoal dos problemas filosóficos 

analizados. 

CCL 

CSC 

 B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida 

de distintas fontes. 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información 

obtida tanto de libros específicos como de internet, 

usando as posibilidades das novas tecnoloxías para 

consolidar e ampliar a información. 

CD 

CSC 
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Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos 

e comprende o seu significado, aplícaos con rigor e 

organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, 

táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles 

para a comprensión da filosofía. 

CAA 

 B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións 

filosóficas, elaborando de xeito colaborativo 

esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 

outros procedementos útiles, mediante o uso de 

medios e plataformas dixitais. 

FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., amosando a 

comprensión dos eixes conceptuais estudados. 

CAA 

Bloque 2. O saber filosófico  

1. A filosofía B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a 

importancia do saber racional en xeral e do filosófico 

en particular, en tanto que saber de comprensión e 

interpretación da realidade, valorando que a filosofía 

é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a 

crítica, a autonomía, a creatividade e a innovación. 

FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas 

que veñen caracterizando a filosofía desde a súa 

orixe, comparando coa formulación doutros 

saberes, como o científico ou o teolóxico. 

CAA 

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico 

diferenciándoo dos saberes prerracionais, como o 

mito ou a maxia. 

CCEC 

CSC 

 B2.2. Identificar as dimensións teórica e práctica da 

filosofía, os seus obxectivos, as características, as 

disciplinas, os métodos e as funcións, relacionándoa 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as 

vertentes práctica e teórica do labor filosófico, así 

como as disciplinas que conforman a filosofía. 

CAA 

CSC 
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Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

paralelamente con outros saberes de comprensión 

da realidade. 

 B2.3. Contextualizar histórica e culturalmente as 

problemáticas analizadas e expresar por escrito as 

achegas máis importantes do pensamento filosófico 

desde a súa orixe, identificando os principais 

problemas formulados e as solucións achegadas, e 

argumentando as propias opinións ao respecto. 

FIB2.3.1. Recoñece as principais problemáticas 

filosóficas características de cada etapa cultural 

europea. 

CCEC 

FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses fundamentais 

dalgunhas das correntes filosóficas máis 

importantes do pensamento occidental. 

CCL 

 B2.4. Comprender e utilizar con precisión o 

vocabulario filosófico fundamental, realizando un 

glosario de termos de xeito colaborativo mediante as 

posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos 

filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, 

necesidade, continxencia, causa, existencia, 

metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, 

dogmatismo, criticismo, etc. 

CCL 

Bloque 3. O coñecemento  

2. O coñecemento B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema do 

acceso á verdade, identificando as problemáticas e 

as posturas filosóficas que xurdiron en torno ao seu 

estudo. 

FIB3.2.1. Coñece e explica teorías acerca do 

coñecemento e a verdade, como son o idealismo, o 

realismo, o racionalismo, o empirismo, o 

perspectivismo, o consenso ou o escepticismo, e 

contrasta semellanzas e diferenzas entre os 

conceptos clave que manexan. 

CCEC 
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Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

4. Filosofía da 

ciencia e tecnoloxía.  

 

B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus 

modelos de explicación, as súas características, os 

seus métodos e a tipoloxía do saber científico, 

expondo as diferenzas e as coincidencias do ideal e a 

investigación científica co saber filosófico, como 

pode ser a problemática da obxectividade ou a 

adecuación teoría-realidade, argumentando as 

propias opinións de xeito razoado e coherente. 

FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as funcións e os 

principais elementos da ciencia, manexando termos 

como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

CMCCT 

FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, 

identifica os seus elementos e razoa a orde lóxica 

do proceso de coñecemento. 

CMCCT 

FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos 

como indución, hipotético-dedutivo, método, 

verificación, predición, realismo, causalidade, 

obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, 

entre outros.  

CMCCT 

 B3.7. Entender e valorar a relación entre a filosofía e 

a ciencia. 

FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de forma 

argumentada acerca de problemas comúns aos 

campos filosófico e científico, como son o problema 

dos límites e as posibilidades do coñecemento, a 

cuestión da obxectividade e a verdade, a 

racionalidade tecnolóxica, etc. 

CMCCT 

Bloque 4. A realidade  

5. A metafísica. B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, disciplina que 

estuda a realidade en tanto que totalidade, 

FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a 

abstracción para comprender os seus contidos e a 

súa actividade, razoando sobre eles. 

CAA 
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Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

distinguíndoa das ciencias, que versan sobre 

aspectos particulares desta. 

 B4.2. Coñecer e explicar, desde un enfoque 

metafísico, os principais problemas que presenta a 

realidade. 

FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións 

metafísicas e os problemas que suscita o 

coñecemento metafísico da realidade. 

CCEC 

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos 

metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 

aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, 

multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 

transcendencia, categoría e abstracción, 

materialismo, espiritualismo, existencialismo ou 

esencialismo, entre outros 

CCL 

 

3. argumentación 

Lóxica . 

B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica proposicional 

e apreciar o seu valor para amosar o razoamento 

correcto e a expresión do pensamento como 

condición fundamental para as relacións humanas. 

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do 

razoamento da lóxica de enunciados. 

CAA 

 B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as ferramentas 

básicas do discurso baseado na argumentación 

demostrativa 

FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha 
falacia. 

 

CAA 
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Filosofía. 1º de bacharelato  

Libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e ponderación Competencias 

clave 

6. As Cosmovisións 

científicas  

 

B4.3. Coñecer e comparar as explicacións dadas 

desde as grandes cosmovisións sobre o universo. 

FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes 

cosmovisións do Universo: o paradigma organicista 

aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

CMCCT 

FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das 

interpretacións relativista e cuántica 

contemporáneas da realidade, explicando as 

implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres 

CMCCT 

FIB4.3.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos e 

científicos como cosmovisión, paradigma, Universo, 

natureza, finalismo, organicismo, determinismo, 

orde, causalidade, conservación, principio, 

mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, 

espazo, tempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre 

outros 

CMCCT 

 B4.4. Elaborar táboas e/ou mapas conceptuais 

comparando os caracteres adxudicados 

historicamente ao Universo, entendido como 

totalidade do real, contextualizando historicamente 

e culturalmente cada cosmovisión e ampliando 

información mediante internet e/ou fontes 

bibliográficas. 

FIB4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou mapas 

conceptuais que comparen os caracteres 

adxudicados historicamente ao Universo, entendido 

como totalidade do real, contextualizando 

historicamente e culturalmente cada cosmovisión e 

ampliando información mediante internet e/ou 

fontes bibliográficas 

CD 

 



 
 

   

 

 

 
Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e 
Instrucións da Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
  

10. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
       Realización de probas  escritas 

Instrumentos:  
                       Realización de exercicios de lóxica.. Comentarios de textos. 
 Análise e comprensión de artigos  mediante un cuestionario.   

 

 

 

 

 

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: 
        
       Comentarios de textos. 

 Análise e comprensión de artigos  mediante un cuestionario  vencellados 
aos contidos das dúas avaliacións. 
.   

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 
(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Comentario dun texto  e cuestións vencelladas aos contidos 
desenvolvidos nas avaliacións.. 
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11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

 

 

Actividades 

 

 

 

Lectura de artigos  e textos que permitan  analizar o grao de comprensión e 
o nivel de argumentación (analíticas, explicativas e interpretativas). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Establecerase contacto co profesor a través do correo electrónico e a Aula 

Virtual  como espazo de consulta e  para enviar tarefas e material. O 

alumnado sen conectividade deberá pórse en contacto co profesor a través de 

correo electrónico, e esta enviará as tarefas a realizar por este medio ou, de 

ser o caso, buscarán alternativas de envío e recepción das mesmas. 

 

 

Materiais e recursos 
O material é confeccionado ou proposto polo profesor e aparece na Aula 

Virtual: presentacións en power point, páxinas web, textos seleccionados, 

apuntamentos,etc. 
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12. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da Aula virtual do centro, e tokApp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: ÁVARO CUNQUEIRO 
CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA: 08-05-20 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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21. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
22. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
24. Información e publicidade.  
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2º BACH HISTORIA DA FILOSOFÍA 

BLOQUE 

(COINCIDENTES COS 

ADOS 

PRESENCIALMENTE 

ATA O 13 DE MARZO 

2020) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES 

IMPRESCINDIBLES (BÁSICOS NA 

PROGRAMACIÓN) E COMPETENCIAS CLAVE 

CORRESPONDENCIA COS 

EPÍGRAFES ABAU 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Contidos 
transversais 

B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis 
salientables da historia da filosofía, e ser capaz de 
transferir os coñecementos a outros/as autores/as ou 
problemas. 

HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos 
máis salientables dos/das autores/as 
estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da 
argumentación e as formulacións que se 
defenden, e é quen de transferir os 
coñecementos a outros/as autores/as ou 
problemas.  

 CCL 

  HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identificando a 
conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, 
e recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das 
súas ideas.  

TEXTOS ABAU ATA KANT INCLUÍDO CAA 

CCL 

  HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas 
presentes no texto, en relación coa filosofía do/da 
autor/a e os contidos estudados.  

 CAA 

CCL 

 B1.2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, 
oralmente e por escrito, as súas propias opinións sobre 
os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de 
xeito razoado con outras posicións diferentes. 

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con 
claridade e coherencia, tanto oralmente como por 
escrito.  

 CCL 

CSIEE 

 

  HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das 
súas opinións, e valora a diversidade de ideas e, 
á vez, apoiándose nos aspectos comúns  

Tamén nas clases a distancia a través 
de Webex 

CSC 

  HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de 
cada autor/a, mediante resumos dos seus 
contidos fundamentais, e clasifícaos nos núcleos 
temáticos que atravesan a historia da filosofía: 
realidade, coñecemento, ser humano, ética e 

 CAA 
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política  

  HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de 
conceptos, comprende o seu significado, 
organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas e outros procedementos 
útiles para a comprensión da filosofía do autor, e 
aplícaos con rigor  

 CAA 

CCL 

  HFB1.3.3. Selecciona información de distintas 
fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece as 
fontes fiables  

 CD 

 B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os 
procedementos do traballo intelectual á aprendizaxe da 
filosofía, realizando traballos de organización e 
investigación dos contidos. 

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, 
traballos de investigación e proxectos que 
impliquen un esforzo creativo e unha valoración 
persoal dos problemas filosóficos formulados na 
historia da filosofía  

 CSIEE 

 B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación na realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófica. 

HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de 
investigación sobre os contidos estudados 
utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación  

 CD 

2. A filosofía na Grecia 

antiga 
B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender 

o primeiro gran sistema filosófico, o de Platón, 
analizando a relación entre realidade e coñecemento, 
a concepción dualista do ser humano e a dimensión 
antropolóxica e política da virtude, en relación coa 
filosofía presocrática e o xiro antropolóxico de Sócrates 
e os Sofistas, valorando a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Grecia antiga, e apreciando 
criticamente o seu discurso. 

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, 
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 
reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, 
virtude e xustiza, entre outros, e aplícaos con 
rigor. 

Realidade e coñecemento en Platón.  

Platón: antropoloxía e política. 

CCL 

  HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral como na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía de Platón, analizando a 
relación entre realidade e coñecemento, a 
concepción dualista do ser humano e a dimensión 
antropolóxica e política da virtude  

Realidade e coñecemento en Platón.  

Platón: antropoloxía e política. 

CCL 

  HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente 
presocrática en relación á orixe do Cosmos, os 

A orixe do cosmos na corrente 
presocrática.  

CAA 
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conceptos fundamentais da dialéctica de 
Sócrates e o convencionalismo democrático e o 
relativismo moral dos sofistas, identificando os 
problemas da filosofía antiga, e relacionando 
esas respostas coas solucións achegadas por 
Platón  

Dialéctica socrática e relativismo dos 
sofistas.   

  HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais da Grecia antiga, valorando 
positivamente o diálogo como método filosófico, o 
nacemento das utopías sociais, o sentido do 
gobernante-filósofo ou a súa defensa da inclusión 
das mulleres na educación  

Realidade e coñecemento en Platón.  

Platón: antropoloxía e política. 

CSC 

 B2.2. Entender o sistema teleolóxico de Aristóteles, en 
relación co pensamento de Platón e a física de 
Demócrito, e valorando a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e cos cambios 
socioculturais da Grecia antiga. 

HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do 
pensamento de Aristóteles, como substancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, 
acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, 
indución, dedución, abstracción, alma, monismo, 
felicidade e virtude, entre outros  

Física e metafísica en Aristóteles. 

Ética e política en Aristóteles. 

CCL 

 

  HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais de Aristóteles, examinando a súa 
concepción da metafísica e da física, o 
coñecemento, a ética eudemonística e a política, 
en comparación coas teorías de Platón  

Física e metafísica en Aristóteles. 

Ética e política en Aristóteles 

CCL 

3. A filosofía medieval B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en relación 
co agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o 
nominalismo, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios 
socioculturais da Idade Media. 

HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, 
como razón, fe, verdade, deus, esencia, 
existencia, creación, inmortalidade, lei natural, lei 
positiva e precepto, entre outros, e aplícaos con 
rigor 

O problema razón/fe na filosofía 
medieval. 

CCL 

4. A filosofía na 

Modernidade e na 

Ilustración 

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, 
distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía humanista 
e o monismo panteísta de Spinoza, e valorar a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e nos 
cambios socioculturais da Idade Moderna. 

HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como 
razón, certeza, método, dúbida, hipótese, 
"cogito", idea, substancia e subxectivismo, entre 
outros, e aplícaos con rigor  

Descartes: o problema do método e a 
evidencia do cogito. 

CCL 

  HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

Descartes: o problema do método e a 
evidencia do cogito. 

CCL 
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fundamentais da filosofía de Descartes, 
analizando o método e a relación entre 
coñecemento e realidade a partir do "cogito" e o 
dualismo no ser humano, en comparación coas 
teorías da filosofía antiga e da medieval  

  HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía 
moderna e relaciónaos coas solucións aportadas 
por Descartes.                                                                 

Descartes: o problema do método e a 
evidencia do cogito. 

CCEC 

 B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en relación co 
liberalismo político de Locke, e valorar a súa influencia 
no desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Moderna. 

HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como 
escepticismo, crítica, experiencia, percepción, 
inmanencia, asociación, impresións, ideas, 
hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, 
mérito, utilidade, felicidade, contrato social, 
liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor  

Hume: crítica das ideas de sustancia e 
causalidade 

CCL 

 

  HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais de Hume, distinguindo os principios 
e os elementos do coñecemento respecto á 
verdade, a crítica á causalidade e á substancia, e 
o emotivismo moral, en comparación coas teorías 
da filosofía antiga e da medieval, e co 
racionalismo moderno. 

Hume: crítica das ideas de sustancia e 
causalidade 

CMCCT 

 

  HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 
liberalismo político de Locke, identificando os 
problemas da filosofía moderna, e relaciónaas 
coas solucións aportadas por Hume  

O liberalismo político de Locke CSC 

 B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación 
co racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e 
a filosofía ilustrada de Rousseau, e valorar a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Moderna. 

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como 
sensibilidade, entendemento, razón, crítica, 
transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a 
posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión 
transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, 
vontade, deber, imperativo categórico, 
autonomía, postulado, liberdade, dignidade, 
persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con 
rigor  

Os límites do coñecemento en Kant. 

A lei moral en Kant 

Razón e progreso na Ilustración 

CAA 

  HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

Os límites do coñecemento en Kant CCL 
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fundamentais da filosofía de Kant, analizando as 
facultades e os límites do coñecemento, a lei 
moral e a paz perpetua, comparándoas coas 
teorías da filosofía antiga, medieval e moderna  

A lei moral en Kant 

Razón e progreso na Ilustración 



 
 

   

 

 

13. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Trátase de probas de carácter escrito para a recollida de información que 
permítenos valorar o grao de aprendizaxe do alumnado 

 

Instrumentos:  
Ase pódese distinguir: 
Para todo o alumnado: 3º avaliación:  trátase das actividades propostas polo 
profesor: trátase de composicións, cuestionarios de preguntas abertas, 
comentarios de texto, esquemas persoais, intervencións no foro da aula virtual 
sobre algún tema proposto polo profesor, etc. que deben contestar ou 
confeccionar e que enviarán ao profesor a través da aula virtual ou se non lles é 
posible a través do correo electrónico proporcionado polo profesor en tempo e 
forma adecuados 
Os documentos escritos que se utilizarán para o seguimento e o rexistro do 
aprendizaxe son exercicios escritos,  composicións, cuestionarios de preguntas 
abertas, comentarios de texto, esquemas persoais, intervencións no foro da aula 
virtual sobre algún tema proposto polo profesor, etc e que entregarán en tempo 
e forma o alumnado avisado previamente polos medios habituais durante este 
período de clases non presenciais. A entrega farase pola Aula virtual ou o correo 
electrónico. Valorase a orixinalidade, a pertinencia dos contidos informativos da 
resposta, á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación 
discursiva da exposición. Tamén terase en conta a corrección expresiva e 
gramatical. 
Tamén deben contestarse polo alumnado que suspendese unha ou as dúas 
avaliacións anteriores.  

 

  Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: Recuperación das avaliacións 
anteriores: valoración das actividades propostas polo profesor e poden versar 
sobre os estándares imprescindibles dados ata a segunda avaliación. Trataríase de 
contestar a cuestionarios de preguntas abertas e/ou análise de textos sobre os 
contidos de cada unha das avaliacións e que supoñan unha contestación persoal, 
traballada e sintetizada polo propio alumnado  facendo seus os tópicos dos autores 
correspondentes que non dea lugar a unha posible resposta estandarizada ou 
obtida dun copia e pega dos apuntamentos ou algo similar. Farase a través da aula 
virtual e cun tempo de entrega limitado polo profesor unha vez asignada a tarefa. 
O feito de non entregar as tarefas significará que non recuperou a ou as 
avaliacións ou que a súa resposta non cumpra os criterios expostos. 

Cualificación final 

  Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 
Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.+redondeo 
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Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualifiicación estimada polo traballo realizado 8 

 

6,2 + 7,6

2
+ 0,1X8 = 6,9 + 0,8 = 7,7 → 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 8 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Supoñendo que se faga de maneira presencial, en caso contrario será 
similar ás probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación presentadas máis 
arriba: 

      Versará sobre os estándares imprescindibles ou básicos dados de maneira 
presencial durante o curso. 
Constará de dúas opcións a elixir unha, compostas cada unha delas, por 3 
preguntas: 1ª: será unha pregunta precedida dun texto dos autores vistos 
en clase e outras dúas preguntas (segunda e terceira) teóricas sobre 
outros autores distintos dados en clase presencial. A primeira pregunta 
valerá un máximo de 6 puntos e as outras dúas un máximo de 2 puntos 
cada unha. 
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14. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación:  irán encamiñadas a que o alumnado poida 
prepararse para facer as probas de recuperación. Trátase dunha serie de 
exercicios que sirvan de repaso ao visto durante a ou as avaliacións que teñen 
suspensas. Descritas máis arriba. 
Actividades de reforzo e ampliación de contidos anteriores: son  exercicios que 
supoñen a posibilidade de repasar e reforzar o visto durante as clases presenciais 
e que lles sirva para ir mellor preparados para a proba de  ABAU . Descritas máis 
arriba 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía máis comunicativa e participativa xa que o alumnado 

terá que ser agora máis que nunca responsable do seu proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

Utilizaranse canles de comunicación variados para poder  teletraballar: plataformas 

educativas como a Aula virtual do noso Centro, mensaxería, correo electrónico, 

enlaces web, videoconferencias a través de Webex (dúas horas semanais por 

grupo), etc., dependendo das súas posibilidades de conexión, pero sempre tentando 

buscar contornas seguras.  

 

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos do profesor que aparecen na Aula Virtual, textos seleccionados polo 

grupo de traballo de ABAU, páxinas web seleccionadas polo profesor,  
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15. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da Aula virtual do centro, correo electrónico, Abalar móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria 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 Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: I.E.S. ÁLVARO CUNQUEIRO 

CURSO: 2º BACHARELATO 
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DATA: 08-5-2020 
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 Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Unidades libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia  

 1. A psicoloxía como ciencia  B1.1. Entender e apreciar a especificidade e a 
importancia do coñecemento psicolóxico, como 
ciencia 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 innovación. 

 PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de referencia 
global da psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia 
(nas filosofías de Platón e Aristóteles), ata o seu 
recoñecemento como saber independente da man de 
Wundt, Watson, James e Freud, definindo as 
acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa 
evolución, desde o etimolóxico, como "ciencia da 
alma", aos achegados polas correntes actuais: 
condutismo, cognitivismo, psicanálise, humanismo 
ou Gestalt. 

 CAA 

   B1.2. Identificar a dimensión teórica e práctica da 
psicoloxía, os seus obxectivos, as súas 
características e as súas ramas e técnicas de 
investigación, relacionándoas, como ciencia 
multidisciplinar, con outras ciencias cuxo fin é a 
comprensión dos fenómenos humanos, como a 
filosofía, a bioloxía, a antropoloxía, a economía, etc. 

 PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos 
obxectivos que caracterizan a psicoloxía: describir, 
explicar, predicir e modificar. 

 CMCCT 

 PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das técnicas 
e das metodoloxías de investigación psicolóxica, 
explicando as características de cada unha, como 
son os métodos comprensivos (introspección, 
fenomenoloxía, hermenéutica, test, entrevista 
persoal, dinámica de grupos, etc.) e os seus 
obxectivos (observación, descrición, 
experimentación, explicación, estudos de casos, 
etc.). 

 CAA 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta  

 Unidade 2. Fundamentos neurolóxicos da conducta  B2.1. Explicar a evolución do cerebro humano desde 
un enfoque antropolóxico, distinguindo as súas 
características específicas das doutros animais, co 
fin de apreciar a importancia do desenvolvemento 
neurolóxico e as consecuencias que delas se 
derivan. 

PSB2.1.2. Investiga a través de internet a filoxénese 
humana e a evolución do cerebro, explicando e 
apreciando a relación directa que mantén co 
desenvolvemento da conduta humana. 

 CD 
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 Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Unidades libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

   B2.3. Entender e valorar as técnicas actuais de 
investigación do cerebro e o seu impacto no avance 
científico acerca da explicación da conduta e na 
superación dalgúns trastornos e dalgunhas doenzas 
mentais. 

 PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas científicas 
de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, 
TAC, TEP, IRM, intervencións directas e estudo de 
casos. 

 CMCCT 

 Unidade 3. Fundamentos xenéticos de la conducta  B2.4. Comprender e recoñecer algunhas das bases 
xenéticas que determinan a conduta humana, 
apreciando a relación de causa e efecto que pode 
existir entre ambas as dúas e destacando a orixe 
dalgunhas doenzas producidas por alteracións 
xenéticas. 

 PSB2.4.1. 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 

   B2.5. Investigar e resumir a influencia do sistema 
endócrino sobre o cerebro e os comportamentos 
derivados diso, co fin de valorar a importancia da 
relación entre ambos. 

 PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa 
conceptual do sistema endócrino, apreciando a súa 
influencia na conduta humana e os seus trastornos, 
por exemplo: hipófise e depresión, tiroide e 
ansiedade, paratiroide e astenia, suprarrenais e 
delirios, páncreas e depresión, sexuais e climaterio, 
etc 

 CMCCT 

 CSIEE 

 PSB2.5.2. Investiga as diferenzas endocrinolóxicas 
entre homes e mulleres, e os seus efectos na 
conduta, valorando o coñecemento destas diferenzas 
como un instrumento que permite un entendemento 
e unha comprensión mellores entre as persoas de 
diferente sexo 

 CSC 

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

 Unidade 4. Procesos cognitivos básicos: a percepción e a 
atención 

 B3.1. Comprender a percepción humana como un 
proceso construtivo eminentemente subxectivo e 
limitado, no cal ten a súa orixe o coñecemento sobre 
a realidade, valorando o ser humano como un 
procesador de información. 

 PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que 
interveñen no fenómeno da percepción (estímulo, 
sentido, sensación e limiares de percepción), 
recoñecéndoos dentro das fases do proceso 
perceptivo (excitación, transdución, transmisión e 
recepción). 

 CMCCT 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 76 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Unidades libro de texto Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e 
ponderación 

Competencias clave 

 PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das 
principais teorías acerca da percepción: 
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía. 

 CAA 

 CCEC 

 PSB3.1.4. Procura e selecciona información, 
utilizando páxinas web, acerca dalgúns tipos de 
ilusións ópticas, diferenciándoas dos trastornos 
perceptivos como as alucinacións e a agnosia. 

 CD 

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

 Unidade 6. Procesos cognitivos superiores: o aprendizaxe  B4.1. Explicar as principais teorías sobre a 
aprendizaxe, identificando os factores que cada unha 
delas considera determinantes neste proceso, co 
obxecto de iniciarse na comprensión deste fenómeno 
e das súas aplicacións no campo social, e utilizar os 
seus coñecementos para mellorar a súa propia 
aprendizaxe. 

 PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para 
confeccionar, utilizando medios informáticos, un 
cadro comparativo das teorías da aprendizaxe: 
condicionamento clásico (Pavlov e Watson); 
aprendizaxe por ensaio-erro (Thorndike); 
condicionamento instrumental (Skinner); teoría 
cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe 
social ou vicaria (Bandura), etc. 

 CSIEE 

 PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da 
aplicación das técnicas de condicionamento na 
publicidade, mediante a localización destas últimas 
en exemplos de casos concretos, utilizados nos 
medios de comunicación audiovisual. 

 CCEC 

 CD 

 PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos 
factores que inflúen na aprendizaxe, como por 
exemplo os coñecementos previos adquiridos, as 
capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos, 
a motivación, as actitudes e os valores. 

 CCL 
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16. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Trátase de probas de carácter escrito para a recollida de información que 
permítenos valorar o grao de aprendizaxe do alumnado. 

Instrumentos: 
Para comprobar o grao de consecución dos estándares imprescindibles levarase  
a cabo a través de cuestionarios, composicións, tests, comentarios de textos, 
intervencións a través da aula virtual nos temas do foro de discusión, 
comentarios sobre vídeos, etc. ,.propostos polo profesor. 
As actividades propostas polo profesor versarán sobre os estándares 
imprescindibles dados ata o 13 de marzo de maneira presencial e deberán 
contestar ou confeccionar correctamente e as enviarán ao profesor a través da 
aula virtual ou se non lles é posible a través do correo electrónico proporcionado 
polo profesor en tempo e forma adecuados e valoraranse para poder manter ou 
mellorar a nota media consolidada. Isto supoñe o 80% da nota. 
Para 20% restante levarán a cabo uns exercicios sobre os estándares dados antes 
do 13 de marzo dados nas clases presenciais e será opcional a escoller unha 
entre tres propostas. 
Valorase a orixinalidade, a pertinencia dos contidos informativos da resposta, á 
precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da 
exposición. Tamén terase en conta a corrección expresiva e gramatical. 
 
Non hai alumnado suspenso nin na 1º nin a 2ª avaliación. 

 

Cualificación final 

  Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda 
avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira 
avaliación e redondeando á alza se o decimal é igual ou maior de 5 ata o número 
enteiro. 
Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 
3ª av.(80%+20%)+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 

 

6,2 + 7,6

2
+ 0,1 ∙ 8 = 6,9 + 0,8 (0.6 + 0.2) = 7,7 → 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 8 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai alumnado suspenso nin na 1ª nin a 2ª avaliación, polo que non ten 
obxecto. 
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Para esta adaptación téñense en conta BOE Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, e Instrucións da 
Consellería de educación Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia, pendente de publicación no DOG. 
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17. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de reforzo e ampliación de contidos anteriores: son  
exercicios que supoñen a posibilidade de repasar e reforzar o visto 
durante as clases presenciais. Descritas máis arriba 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía máis comunicativa e participativa xa que o  

alumnado terá que ser agora máis que nunca responsable do seu proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

 

Utilizaranse canles de comunicación variados para poder  teletraballar: 

plataformas educativas como a Aula virtual do noso Centro, mensaxería, 

correo electrónico, enlaces web, , etc., dependendo das súas posibilidades 

de conexión, pero sempre tentando buscar contornas seguras. 

 

Materiais e recursos 

O recurso fundamental será o libro de texto elixido polo Departamento de 

Filosofía titúlase Psicoloxía. 2º Bacharelato. Autores Mª Alicia Lara Llerena 

y otros. Ed. Santillana. Ano 2016. ISBN: 978-84-680-3990-9. 

Ademáis,  se fose necesario, páxinas web, documentos de youtube, textos 

proporcionados polo profesor, etc.  
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18. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula virtual do centro, correo electrónico, Abalar móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


