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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 1. Valores éticos de 1º de ESO
 1.1.Concreción de obxectivos

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns dunha sociedade plural,  e  prepararse para  o
exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de información,  para  adquirir  novos
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así
como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico,
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.

i) l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión
humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais
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Valores éticos de 1º de ESO

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á
súa conservación e á súa mellora.

 1.2.Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables
Valores éticos. 1º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 1. A dignidade da persoa

a
d
h

B1.1. O concepto proble-
mático de persoa. Signifi-
cado etimolóxico.
B1.2. Características da 
persoa: independencia, 
racionalidade e liberda-
de.
B1.3. Dignidade da per-
soa: a persoa como ser 
moral.

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 eti-
molóxico.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.1.2. Describe as caracterís-
ticas principais da persoa: subs-
tancia independente, racional e li-
bre.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.1.3. Explica e valora a dig-
nidade da persoa que, como ente 
autónomo, se converte nun "ser 
moral".

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
g
h

B1.4. Adolescencia: crise
de identidade, formación 
de grupos e influencia do
grupo no/na adolescente.
B1.5. Desenvolvemento 
da autonomía persoal na
adolescencia. Control da 
conduta e escolla de va-
lores éticos.

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 mem-
bros, coa finalidade de tomar con-
ciencia da necesidade que ten, 
para seguir medrando moralmen-
te e pasar á vida adulta, do de-
senvolvemento da súa autonomía
persoal e do control da súa con-
duta.

VEB1.2.1. Coñece información, 
de fontes diversas, arredor dos 
grupos de adolescentes, as súas 
características e a influencia que 
exercen sobre os seus membros 
na determinación da súa conduta,
e realiza un resumo coa informa-
ción obtida. 

CAA
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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 elixi-
dos.

CSIEE 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
f
g
l

B1.6. Personalidade: fac-
tores xenéticos, sociais, 
culturais e do contorno 
ambiental que inflúen na 
súa construción. Capaci-
dade de autodetermina-
ción no ser humano.

B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a impor-
tancia de enriquecela con valores 
e virtudes éticas, mediante o es-
forzo e a vontade persoal.

VEB1.3.1. Identifica en que con-
siste a personalidade e os facto-
res xenéticos, sociais, culturais e 
do contorno que inflúen na súa 
construción, e aprecia a capacida-
de de autodeterminación no ser 
humano. 

CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
g
h

B1.7. A razón e a liberda-
de na estruturación da 
personalidade e na esco-
lla dos valores éticos que
a conformarán.

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

VEB1.4.1. Describe e estima o 
papel relevante da razón e a liber-
dade para configurar cos seus 
propios actos a estrutura da súa 
personalidade.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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

CSIEE 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Valores éticos. 1º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

a
b
d
e
g
h

B1.8. A intelixencia emo-
cional e o seu papel no 
desenvolvemento moral 
da persoa.
B1.9. Emocións, senti-
mentos e vida moral.
B1.10. Valores éticos e 
capacidade de autocon-
trol emocional.

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

VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas característi-
cas, valorando a súa importancia 
na construción moral do ente hu-
mano.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.5.2. Explica en que consis-
ten as emocións e os sentimen-
tos, e como se relacionan coa 
vida moral.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o de-
senvolvemento das capacidades 
de autocontrol emocional e auto-
motivación, tales como a sinceri-
dade, o respecto, a prudencia, a 
temperanza, a xustiza e a perse-
veranza, entre outras

CAA
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
g
h
m

B1.11. Habilidades emo-
cionais segundo Gole-
man.
B1.12. Habilidades emo-
cionais e virtudes éticas.
B1.13. Introspección: au-
tocoñecemento, auto-
control e autonomía.

B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 
emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida-
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti-
mentos no seu interior, para me-
llorar as súas habilidades emocio-
nais.

VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades emocio-
nais que, segundo Goleman, 
debe desenvolver o ser humano, 
e elabora un esquema explicativo 
arredor do tema, en colaboración 
en grupo. 

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol-
vemento das habilidades emocio-
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveran-
za, a prudencia, a autonomía per-
soal, a temperanza, a fortaleza da
vontade, a honestidade cun mes-
mo, o respecto á xustiza e a fideli-
dade aos propios principios éti-
cos, entre outras.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.6.3. Emprega a introspec-
ción como medio para recoñecer 
as propias emocións, os senti-
mentos e os estados de ánimo, 
coa finalidade de ter un maior 
control deles e ser capaz de auto-
motivarse, converténdose no 
dono da propia conduta. 

CAA
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
g
m

B1.14. Construción da 
identidade propia con-
sonte valores éticos.
B1.15. Persoa como pro-
xecto vital.

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 per-
soa xusta, sincera, tolerante, 
amable, xenerosa, respectuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc., 
nunha palabra, digna de ser apre-
ciada por si mesmo/a.

CSIEE 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de
vida persoal conforme o modelo 
de persoa que quere ser e os va-
lores éticos que desexa adquirir, 
facendo que a súa propia vida 

CSIEE 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
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Valores éticos de 1º de ESO

Valores éticos. 1º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

teña un sentido. Caderno do alumnado

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

a
b
d
e
g
h

B2.1. A natureza social 
do ser humano.
B2.2. Relación dialéctica 
entre individuo e socie-
dade.
B2.3. Os valores éticos 
como guías das relación 
interpersoais na socieda-
de.

B2.1. Coñecer os fundamentos 
da natureza social do ser humano
e a relación dialéctica que se es-
tablece 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 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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

CCL
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de 
establecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para ela-
borar, mediante soportes infor-
máticos, unha presentación gráfi-
ca das súas conclusións sobre 
este tema. 

CD
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
g
h
ñ

B2.4. Proceso de sociali-
zación: interiorización de 
valores e normas morais.
B2.5. Valores inculcados 
polos axentes sociais na 
configuración da perso-
nalidade.
B2.6. Necesidade da 
crítica racional para al-
canzar valores éticos uni-
versais, exemplificados 
na DUDH e baseados na
dignidade humana.

B2.2. Describir e valorar a impor-
tancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolve-
mento moral da persoa, a través 
da análise do papel que desem-
peñan os axentes sociais.

VEB2.2.1. Describe o proceso de 
socialización e valora a súa im-
portancia na interiorización indivi-
dual dos valores e as normas mo-
rais que rexen a conduta da so-
ciedade en que vive. 

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.2.2. Exemplifica, en colabo-
ración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da perso-
nalidade os valores morais incul-
cados 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

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar aos valores éticos univer-
sais establecidos na DUDH os 
costumes, as normas, os valores, 
etc., do seu medio, rexeitando 
todo o que atente contra a digni-
dade do humano e os seus derei-
tos fundamentais. 

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
h

B2.7. Diferenza entre a 
vida privada (regulada 
pola ética) e a vida públi-
ca (regulada polo derei-
to). Límites da liberdade 
nos dous ámbitos.

B2.3. Distinguir na persoa os ám-
bitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, 
coa finalidade de identificar os 
límites da liberdade persoal e so-
cial.

VEB2.3.1. Define os ámbitos da 
vida privada e a pública, así como
o límite da liberdade humana, en 
ambos os casos.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d

B2.8. Habilidades emo-
cionais de Goleman e 
valores éticos que atin-

B2.4. Relacionar e valorar a im-
portancia das habilidades da inte-
lixencia emocional sinaladas por 

VEB2.4.1. Comprende a impor-
tancia que para Goleman ten a 
capacidade de recoñecer as 

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Valores éticos. 1º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

h xen ás relación hu-
manas.

Goleman, en relación coa vida in-
terpersoal, e establecer o seu vín-
culo cos valores éticos que enri-
quecen as relacións humanas.

emocións alleas e a de controlar 
as relacións interpersoais, e ela-
bora un resumo esquemático so-
bre o tema.

Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
g
h

B2.9. Asertividade fronte 
a agresividade e a inhibi-
ción.
B2.10. Asertividade e 
respecto á dignidade das
outras persoas.
B2.11. Asertividade e ou-
tras habilidades sociais.

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e 
as habilidades sociais, coa finali-
dade de incorporar á súa perso-
nalidade algúns valores e virtudes
éticas necesarias no desenvolve-
mento dunha vida social máis 
xusta e enriquecedora.

VEB2.5.1. Explica en que consis-
te a conduta asertiva, facendo 
unha comparación co comporta-
mento agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio moral fun-
damental, nas relacións interper-
soais, o respecto á dignidade das 
persoas.

CCL
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de 
respecto cara ao dereito que to-
dos 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 pro-
pias decisións, etc., e nomeada-
mente a ser valorado de forma 
especial polo simple feito de ser 
persoa, sen discriminar nin me-
nosprezar a ninguén, etc.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, habili-
dades sociais como a empatía, a 
escoita activa, a interrogación 
asertiva, etc., coa finalidade de 
que aprenda a utilizalos de forma 
natural na súa relación coas de-
mais persoas. 

CAA
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.5.4. Exercita algunhas téc-
nicas de comunicación interperso-
al, mediante a realización de 
diálogos orais, tales como a forma
axeitada de dicir non, o disco raia-
do, o banco de néboa, etc., co ob-
xecto de dominalas e poder utili-
zalas no momento adecuado.

CAA
CCL
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
h

B2.12. Valores e virtudes 
éticas nas relación inter-
persoais.
B2.13. Deber moral e 
cívico do auxilio.

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

VEB2.6.1. Identifica a adquisición 
das virtudes éticas como unha 
condición necesaria para lograr 
unhas boas relacións interperso-
ais, entre elas a prudencia, a leal-
dade, a sinceridade, a xenerosi-
dade, etc.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.6.2. Elabora unha lista con 
algúns valores éticos que deben 
estar presentes nas relacións en-
tre o individuo e a sociedade, ta-
les como responsabilidade, com-
promiso, tolerancia, pacifismo, le-
aldade, solidariedade, prudencia, 
respecto mutuo, xustiza, etc.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.6.3. Destaca o deber moral 
e cívico que todas as persoas 
teñen de prestar auxilio e socorro 
a outras cuxa vida, liberdade e se-
guridade estean en perigo de xei-

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
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Valores éticos de 1º de ESO

Valores éticos. 1º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

to inminente, colaborando na me-
dida das súas posibilidades a 
prestar primeiros auxilios, en ca-
sos de emerxencia.

Caderno do alumnado

Valores éticos. 1º de ESO. SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 3. A reflexión ética

a
d
h

B3.1. Diferenzas entre 
ética e moral. Importan-
cia da reflexión ética.

B3.1. Distinguir entre ética e mo-
ral, sinalando as semellanzas e as
diferenzas entre elas e estimando 
a importancia da reflexión ética 
como un saber práctico necesario
para guiar de forma racional a 
conduta do ser humano á súa 
plena realización.

VEB3.1.1. Recoñece as diferen-
zas entre a ética e a moral.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle-
xión ética.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
f
h

B3.2. Conduta instintiva 
animal e o comporta-
mento racional, libre e 
moral do ser humano.

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas
éticas.

VEB3.2.1. Distingue entre a con-
duta instintiva do animal e o com-
portamento racional e libre do ser 
humano, destacando a magni-
tude das súas diferenzas e apre-
ciando as consecuencias que es-
tas teñen na vida das persoas.

CMCCT
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
f
g
h

B3.3. Liberdade e con-
cepto de persoa.
B3.4. Influencia na liber-
dade da intelixencia e da 
vontade.
B3.5. Factores biolóxi-
cos, psicolóxicos, sociais,
culturais e ambientais, 
que inflúen no desenvol-
vemento da intelixencia e
a vontade, nomeada-
mente o papel da educa-
ción.

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral
na persoa e apreciar o papel que 
a intelixencia e a vontade teñen 
como factores que incrementan a 
capacidade de autodetermina-
ción.

VEB3.3.1. Describe a relación en-
tre a liberdade e o concepto de 
persoa.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.3.2. Analiza e valora a in-
fluencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos 
dá a fortaleza suficiente para facer
o que temos decidido facer.

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.3.3. Analiza algúns factores
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen
no desenvolvemento da intelixen-
cia e a vontade, nomeadamente o
papel da educación, e expón as 
súas conclusións de forma clara, 
mediante unha presentación reali-
zada con soportes informáticos e 
audiovisuais.

CCL
CD
CMCCT

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e

B3.6. Valores. O seu pa-
pel na vida individual e 
colectiva.
B3.7. Clases de valores.

B3.4. Xustificar e apreciar o papel 
dos valores na vida persoal e so-
cial, resaltando as súas carac-
terísticas, a súa clasificación e a 

VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais ca-
racterísticas, e aprecia a súa im-
portancia na vida individual e co-

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Valores éticos. 1º de ESO. SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

h B3.8. Xerarquías de va-
lores.

súa xerarquía, coa finalidade de 
comprender a súa natureza e a 
súa importancia.

lectiva das persoas. Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.4.2. Procura e selecciona 
información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, afec-
tivos, intelectuais, vitais, etc.

CAA
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha exposi-
ción usando medios informáticos 
ou audiovisuais.

CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
h

B3.9. Carácter distintivo 
dos valores éticos.

B3.5. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica-
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to-
dos.

VEB3.5.1. Explica a diferenza en-
tre os valores éticos e o resto dos 
valores, e valora a importancia 
para a persoa dos valores éticos.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
e
g
h

B3.10. Valores e normas 
éticas, e os seus efectos 
beneficiosos para a per-
soa e para a comunida-
de.

B3.6. Tomar conciencia da impor-
tancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta indi-
vidual e social, asumindo a res-
ponsabilidade de difundilos e pro-
movelos polos beneficios que pro-
porcionan á persoa e á comuni-
dade.

VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual e comunitario, ten 
a ausencia de valores e normas 
éticas, tales como o egoísmo, a 
corrupción, a mentira, o abuso de 
poder, a intolerancia, a insolidarie-
dade, a violación dos dereitos hu-
manos, etc.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o de-
senvolvemento dunha campaña 
no seu medio, co fin de promover 
o recoñecemento dos valores éti-
cos como elementos fundamen-
tais do pleno desenvolvemento 
persoal e social.

CAA
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 1º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos

a
c
d
h

B5.1. Preámbulo da 
DUDH: a dignidade das 
persoas como funda-
mento dos seus dereitos 
universais, inalienables e 
innatos.

B5.1. Identificar, no preámbulo da 
DUDH, o respecto á dignidade 
das persoas e os seus atributos 
esenciais como o fundamento do 
que derivan todos os dereitos hu-
manos.

VEB5.1.1. Explica e aprecia en 
que consiste a dignidade que esta
declaración recoñece ao ser hu-
mano como persoa, posuidora 
duns dereitos universais, inaliena-
bles e innatos, mediante a lectura 
do seu preámbulo.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d

B5.2. Dereitos da muller: 
patróns económicos e 
socioculturais que fo-
mentaron a violencia e 

B5.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en
grande parte do mundo, coñecen-

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a ori-
xe histórica do problema dos de-
reitos da muller, recoñecendo os 
patróns económicos e sociocultu-

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
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Valores éticos de 1º de ESO

Valores éticos. 1º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

e
g
h

desigualdade de xénero.
B5.3. Dereitos da infan-
cia.

do as súas causas e tomando 
conciencia deles, coa finalidade 
de promover a súa solución. 

rais que fomentaron a violencia e 
a desigualdade de xénero.

Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade 
de actuar en defensa dos dereitos
da infancia, loitando contra a vio-
lencia e o abuso do que nenos e 
as nenas son vítimas no século 
XXI, tales como o abuso sexual, o
traballo infantil, ou a súa utilización
como soldados/as, etc.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.3. Emprende, en colabo-
ración en grupo, a elaboración 
dunha campaña contra a discrimi-
nación da muller e a violencia de 
xénero no seu medio familiar, es-
colar e social, e avalía os resulta-
dos obtidos.

CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
e
g

B5.4. Organizacións que 
traballan polos dereitos 
humanos: institucións in-
ternacionais e ONG.

B5.3. Apreciar o labor que reali-
zan institucións e ONG que traba-
llan pola defensa dos dereitos hu-
manos, auxiliando as persoas que
por natureza os posúen, pero non
teñen a oportunidade de 
exercelos.

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, 
en todo o mundo, traballan polo 
cumprimento dos dereitos huma-
nos (Amnistía Internacional, e 
ONG como Mans Unidas, Médi-
cos sen Fronteiras e Cáritas, en-
tre outros), e elabora e expresa as
súas conclusións.

CAA
CSC
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

 1.3.Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 a) Criterios de avaliación

• A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades.

• Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal
e/ou social.

• Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas.

• Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas
éticos.

• Comprensión  das  capacidades  de  razoamento,  sentimentos  e  vontade  na  elaboración  da
personalidade e a toma de decisións.

• Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen
na vida social e no desenvolvemento moral da persoa.

• Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e
accións humanas.

• Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a
aplicación e uso dos mesmos nas súas acción cotiás no centro de ensino.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 b) Criterios de cualificación

A nota de avaliación obterase do seguinte modo:

• Traballos na aula recollidos no Diario de clase do alumno/a: 75%.

• Actitude na aula 25%.

Instrumentos de avaliación

• Caderno do profesor para valorar as actitudes na aula.

• Caderno do alumno: onde se avaliarán os traballos realizados e as exposicións na aula rúbrica de
avaliación de estándares de aprendizaxe.

• Actitude na aula. Caderno do profesor. Ficha do alumno/a. (max. 2,5 puntos)

• Cumprimento das indicacións do profesor. 0,25
• Respecto do quenda de palabra. 0,25
• Traer o material de traballo. 0,25
• Participación na clase 0,25
• Coidado do material persoal e da aula 0,25
• Manter un comportamento e unha postura correcta 0,25
• Puntualidade e orde nas entradas e saídas da aula 0,25
• Aproveitamento do tempo de traballo persoal 0,25
• Non faltas de asistencia inxustificadas 0,25
• Actitude colaboradora e implicación coa materia 0,25

• Diario  de  aula  (max.  7,5  puntos)  no  diario  de  clase  serán  o  medio  para  medir  o  grao  de
consecución dos estándares de aprendizaxe e competencias clave. Os criterios de corrección dos
traballos do alumno serán os seguintes:

◦ Deberán presentarse todos os traballos na orde na que foron propostos e realizados na aula.

◦ No caso de que algún traballo non se realizase no seu momento por causas xustificadas o
alumno poderá presentalo para a súa cualificación posterior.

◦ Os traballos estarán realizados de forma completa e non poderán estar copiados polos de
outros alumnos.

◦ A presentación dos traballos deberá axustarse ás condicións prescritas na aula.

◦ A calidade dos traballos presentados, as respostas elaboradas, a boa redacción, o traballo de
reflexión, a recompilación de datos, a calidade da exposición oral.

A análise dos niveis de adquisición das competencias claves farase con arrego á seguinte rúbrica:

Rubrica de avaliación do Diario de Clase
Criterio de avaliación puntuación

A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades 1 punto
Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal e/ou social 1 punto
Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas 1 punto
Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas éticos 1 punto
Comprensión das capacidades de razoamento, sentimentos e vontade na elaboración da personalidade e a toma de decisións. 1 punto
Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen na vida social e no desenvolve-
mento moral da persoa

1 punto

Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e accións humanas 1 punto
Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a aplicación e uso dos mesmos nas 0,5 puntos
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Valores éticos de 1º de ESO

súas acción cotiás no centro de ensino. 

A recuperación das diferentes avaliacións no caso de estar suspensas consistirá na elaboración de todos os
traballos non presentados e/ou suspensos e na modificación da actitude na seguinte avaliación.

 c) Criterios de promoción

Para acadar o nivel de suficiencia final o alumnado deberá obter unha cualificación Media do 50% en cada
un dos instrumentos de avaliación aplicados: Caderno do alumnado e avaliación da actitude na aula.

 d) Avaliación extraordinaria

O exame extraordinario de setembro responderá ao seguinte esquema:

Realización dunha composición sobre calquera dos temas desenvoltos no programa cun mínimo de 500
palabras, (5 puntos).

Exemplo:

• Composición cunha extensión mínima de cinco centas palabras.

• Tema: Valores éticos e capacidade de autocontrol emocional.

• Valoración: 10 % presentación; 10% ortografía; 30% expresión; 50% contidos.
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 2. Valores éticos de 2º de ESO
 2.1.Concreción de obxectivos

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns dunha sociedade plural,  e  prepararse para  o
exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de información,  para  adquirir  novos
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así
como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico,
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.

i) l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión
humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais
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Valores éticos de 2º de ESO

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á
súa conservación e á súa mellora.

 2.2.Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables
Valores éticos. 2º de ESO PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 1. A dignidade da persoa

a
d
h
l

B1.1. Conceptos de per-
soa achegados pola filo-
sofía.

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 algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
c
d
h
l

B1.2. Visión kantiana: a 
persoa como suxeito au-
tónomo e como un fin en 
si mesma.

B1.2. Identificar os conceptos de 
heteronomía e autonomía, me-
diante a concepción kantiana da 
persoa, coa finalidade de valorar 
a súa importancia e aplicala na re-
alización da vida moral.

VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de
ditar as súas propias normas mo-
rais.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.2.2. Comenta e valora a 
idea de Kant ao concibir a persoa 
como un fin en si mesma, rexei-
tando a posibilidade de ser trata-
da por outros comO instrumento 
para alcanzar fins alleos a ela.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
h
l

B1.3. Noción aristotélica 
da virtude: relación cos 
actos, os hábitos e o ca-
rácter. Virtudes éticas.

B1.3. Entender a relación entre os
actos, os hábitos e o desenvolve-
mento do carácter, mediante a 
comprensión do concepto de vir-
tude en Aristóteles e, en especial, 
o relativo ás virtudes éticas, pola 
importancia que teñen no desen-
volvemento da personalidade.

VEB1.3.1. Sinala en que consiste 
a virtude e as súas características
en Aristóteles, indicando a súa re-
lación cos actos, os hábitos e o 
carácter.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóte-
les, achegan as virtudes éticas ao
ser humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo un 
criterio racional.

CAA
CCL
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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

a
b
e
g
h

B2.1. Diferenzas entre 
ética e dereito.
B2.2. Posibles conflitos 
entre os valores que re-
gulan a vida privada e os 
que regulan a vida públi-
ca.

B2.1. Distinguir, na persoa, os 
ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, 
coa finalidade de identificar os 
límites da liberdade persoal e so-
cial.

VEB2.1.1. Distingue entre os ám-
bitos de acción que corresponden
á ética e ao dereito, e expón as 
súas conclusións mediante unha 
presentación elaborada con me-
dios informática.

CCL
CD

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o públi-
co, e a posibilidade de que exista 
un conflito de valores éticos entre 
ambos, así como a forma de 
atopar unha solución baseada 
nos valores éticos, exemplificando
de maneira concreta tales casos, 
e expón as súas posibles solu-
cións fundamentadas eticamente.

CCL
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Valores éticos. 2º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 3. A reflexión ética

a
d
h

B3.1. Diferenza entre éti-
ca e moral.
B3.2. Reflexión ética 
como guía racional de 
conduta.

B3.1. Distinguir entre ética e mo-
ral, sinalando as semellanzas e as
diferenzas entre elas, e estimando
a importancia da reflexión ética 
como un saber práctico necesario
para guiar de xeito racional a con-
duta do ser humano á súa plena 
realización.

VEB3.1.1. Recoñece as diferen-
zas entre a ética e a moral, no 
que se refire á súa orixe e á súa 
finalidade.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle-
xión ética, como unha guía racio-
nal de conduta necesaria na vida 
do ser humano, expresando de 
forma apropiada os argumentos 
en que se fundamenta.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
g
h

B3.3. Estrutura moral da 
persoa.
B3.4. Etapas do desen-
volvemento moral en 
Piaget e Köhlberg. Paso 
da heteronomía á auto-
nomía moral.

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, analizando as súas 
etapas de desenvolvemento e to-
mando conciencia da necesidade 
que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento.

VEB3.2.1. Sinala en que consiste 
a estrutura moral da persoa como
ser racional e libre, razón pola que
esta é responsable da súa condu-
ta e das consecuencias desta.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.2.2. Explica as tres etapas 
do desenvolvemento moral na 
persoa, segundo a teoría de Pia-
get ou a de Köhlberg, e as carac-
terísticas propias de cada unha, 
destacando como se pasa da he-
teronomía á autonomía moral.

CCL
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
g
h

B3.5. A liberdade como 
raíz da estrutura moral 
da persoa.

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral
na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como 
factores que incrementan a capa-
cidade de autodeterminación.

VEB3.3.1. Describe a relación en-
tre a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
e
g
h

B3.6. Características dis-
tintivas dos valores éti-
cos.
B3.7. Valores éticos e 
dignidade humana.

B3.4. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica-
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to-
dos.

VEB3.4.1. Describe as caracterís-
ticas distintivas dos valores éticos,
utilizando exemplos concretos de-
les e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e 
a conformación dunha personali-
dade xusta e satisfactoria.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.4.2. Emprega o espírito 
emprendedor para realizar, en 
grupo, unha campaña destinada 
a difundir a importancia de res-
pectar os valores éticos, tanto na 
vida persoal como na social. 

CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
h
l

B3.8. Normas. Especifici-
dade das normas éticas.
B3.9. Relativismo moral 
dos sofistas.
B3.10. Intelectualismo 
moral en Sócrates e Pla-
tón.
B3.11. Relativismo moral 
fronte a obxectivismo 
moral.

B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa 
importancia, identificando as súas
características e a natureza da 
súa orixe e validez, mediante o 
coñecemento do debate ético que
existiu entre Sócrates e os sofis-
tas.

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, dist-
inguíndoa das normas xurídicas, 
relixiosas, etc.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.5.3. Coñece os motivos CCEC 50% nas listas de co- Instrumentos:
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Valores éticos. 2º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

que levaron a Sócrates a afirmar 
o "intelectualismo moral", e expli-
ca en que consiste e a postura de
Platón ao respecto.

texo correspondentes Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.5.4. Compara o relativismo 
e o obxectivismo moral aprecian-
do a vixencia destas teorías éticas
na actualidade, e expresa opi-
nións de forma argumentada. 

CCL
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
e
g
h
l

B3.12. Clasificación das 
teorías éticas: éticas de 
fins e éticas procede-
mentais.
B3.13. A ética de Epicuro
como ética de fins.

B3.6. Explicar as características e 
os obxectivos das teorías éticas, 
así como a súa clasificación en 
éticas de fins e procedementais, 
sinalando os principios máis des-
tacados do hedonismo de Epicu-
ro.

VEB3.6.1. Enuncia os elementos 
distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procede-
mentais, e elabora un esquema 
coas súas características máis 
destacadas.

CAA
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista 
de Epicuro e os valores éticos que
defende, destacando as carac-
terísticas que a identifican como 
unha ética de fins.

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.6.3. Elabora, en colabora-
ción co grupo, argumentos a favor
e/ou en contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións cos 
argumentos racionais correspon-
dentes.

CAA
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
h
l

B3.14. O eudemonismo 
aristotélico como ética de
fins.
B3.15. O ben supremo 
da persoa en Aristóteles 
e as tres tendencias da 
alma.

B3.7. Entender os principais as-
pectos do eudemonismo aristo-
télico, identificándoo como unha 
ética de fins e valorando a súa im-
portancia e a vixencia actuais.

VEB3.7.1. Explica o significado do
termo "eudemonismo" e o que 
para Aristóteles significa a felicida-
de como ben supremo, e elabora 
e expresa conclusións.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos 
de tendencias que hai no ser hu-
mano, segundo Aristóteles, e a 
súa relación co que el considera 
como ben supremo da persoa.

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de Aris-
tóteles dentro da categoría da éti-
ca de fins.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
g
h
l

B3.16. O utilitarismo 
como ética de fins: princi-
pio de utilidade; concepto
de pracer; compatibilida-
de do egoísmo individual 
co altruísmo universal; lo-
calización do valor moral 
nas consecuencias da 
acción.

B3.8. Comprender os elementos 
máis significativos da ética utilita-
rista e a súa relación co hedonis-
mo de Epicuro, clasificándoa 
como unha ética de fins e elabo-
rando argumentos que apoien a 
súa valoración persoal arredor 
desta formulación ética.

VEB3.8.1. Fai unha recensión das
ideas fundamentais da ética utili-
tarista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibili-
dade do egoísmo individual co al-
truísmo universal e a localización 
do valor moral nas consecuencias
da acción, entre outras.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.8.2. Enumera as carac-
terísticas que fan do utilitarismo e 
do epicureísmo unhas éticas de 

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
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Valores éticos. 2º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

fins. Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.8.3. Argumenta racional-
mente as súas opinións sobre a 
ética utilitarista.

CCL
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Bloque 4. A xustiza e a política

a
b
e
h
l

B4.1. Relación entre éti-
ca, política e xustiza no 
pensamento aristotélico.
B4.2. Semellanzas, dife-
renzas e relacións entre 
valores éticos e valores 
cívicos.

B4.1. Comprender e valorar a im-
portancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xus-
tiza, mediante a análise e a defini-
ción destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento
de Aristóteles.

VEB4.1.1. Explica e aprecia as ra-
zóns que dá Aristóteles para esta-
blecer un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza.

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona in-
formación sobre os valores éticos 
e cívicos, identificando e apre-
ciando as semellanzas, as dife-
renzas e as relacións entre eles.

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
e
g
h
l

B4.3. A política de Aris-
tóteles.
B4.4. Concepto aristotéli-
co de xustiza e a súa re-
lación co ben común e a 
felicidade.

B4.2. Coñecer e apreciar a políti-
ca de Aristóteles e as súas carac-
terísticas esenciais, e entender o 
seu concepto de xustiza e a súa 
relación co ben común e a felici-
dade, elaborando un xuízo crítico 
sobre a perspectiva deste filósofo.

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á 
súa iniciativa persoal, unha pre-
sentación con soporte informático,
sobre a política aristotélica como 
unha teoría organicista, cunha fi-
nalidade ética e que atribúe a fun-
ción educativa ao Estado. 

CSIEE
CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.2.2. Selecciona e usa infor-
mación, en colaboración co gru-
po, para entender e apreciar a im-
portancia que Aristóteles lle dá á 
xustiza como valor ético no que 
se fundamenta a lexitimidade do 
Estado e a súa relación coa felici-
dade e o ben común, e expón as 
súas conclusións persoais debi-
damente fundamentadas. 

CAA
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 2º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos

b
e
h

B5.1. Relacións entre éti-
ca e dereito.

B5.1. Sinalar a vinculación entre a
ética, o dereito e a xustiza, a tra-
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela-
cións.

VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as seme-
llanzas e os vínculos entre a ética 
e o dereito. 

CCL
CD

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

a
b
d

B6.1. Dimensión moral 
da ciencia e da tecnolo-
xía polo seu impacto en 

B6.1. Recoñecer a importancia da
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesida-

VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a di-
mensión moral da ciencia e a tec-

CAA
CMCCT
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
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Valores éticos. 2º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

e
f
g
h
m

todos os ámbitos da vida 
humana.
B6.2. Valores recollidos 
na DUDH como criterio 
para fixar límites á inves-
tigación científico-tecno-
lóxica.

de de establecer límites éticos e 
xurídicos, coa finalidade de orien-
tar a súa actividade consonte os 
valores defendidos pola DUDH.

noloxía, avaliando o impacto posi-
tivo e negativo que estas poden 
ter en todos os ámbitos da vida 
humana (social, económico, políti-
co, ético e ecolóxico, etc.). 

Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.1.2. Achega argumentos 
que fundamenten a necesidade 
de pór límites éticos e xurídicos á 
investigación práctica, tanto cien-
tífica como tecnolóxica, tomando 
a dignidade humana e os valores 
éticos recoñecidos na DUDH 
como criterio normativo.

CCL
CMCCT
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa
persoal para expor as súas con-
clusións sobre o tema tratado, uti-
lizando medios informáticos e au-
diovisuais, de xeito argumentado 
e ordenado racionalmente. 

CD
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
g
m

B6.3. Problemas da tec-
nodependencia.

B6.2. Entender e valorar o proble-
ma da tecnodependencia e a alie-
nación humana á que conduce.

VEB6.2.1. Destaca o problema e 
o perigo que representa para o 
ser humano a tecnodependencia, 
sinalando os seus síntomas e as 
súas causas, e estimando as 
súas consecuencias negativas, 
como unha adición incontrolada 
aos dispositivos electrónicos, aos 
videoxogos e ás redes sociais, 
que conduce as persoas cara a 
unha progresiva deshumaniza-
ción.

CMCCT 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
f
g
h
m

B6.4. Dilemas morais 
que presentan os avan-
ces en medicina e bio-
tecnoloxía.

B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo 
científico e tecnolóxico, coa finali-
dade de evitar a súa aplicación 
inadecuada e solucionar os dile-
mas morais que ás veces se pre-
sentan, nomeadamente no terreo 
da medicina e a biotecnoloxía.

VEB6.3.1. Analiza información se-
leccionada de diversas fontes, 
coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que for-
mulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxéne-
se, etc.), sinalando algúns perigos
que estes encerran de prescindir 
do respecto á dignidade humana 
e os seus valores fundamentais. 

CCL
CMCCT
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.3.2. Presenta unha actitude
de tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na con-
frontación de ideas, coa finalidade
de solucionar os dilemas éticos, 
sen esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na fundamenta-
ción racional e ética de todas as 
alternativas de solución formula-
das.

CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

 2.3.Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 a) Criterios de avaliación

• A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades.
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• Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal
e/ou social.

• Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas.

• Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas
éticos.

• Comprensión  das  capacidades  de  razoamento,  sentimentos  e  vontade  na  elaboración  da
personalidade e a toma de decisións.

• Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen
na vida social e no desenvolvemento moral da persoa.

• Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e
accións humanas.

• Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a
aplicación e uso dos mesmos nas súas acción cotiás no centro de ensino.

 b) Criterios de cualificación

A nota de avaliación obterase do seguinte modo:

• Traballos na aula recollidos no Diario de clase do alumno/a: 75%.

• Actitude na aula 25%.

Instrumentos de avaliación:

• Caderno do profesor para valorar as actitudes na aula.

• Caderno do alumno: onde se avaliarán os traballos realizados e as exposicións na aula rúbrica de
avaliación de estándares de aprendizaxe.

• Actitude na aula. Caderno do profesor. Ficha do alumno/a. (max.  2,5 puntos)

• Cumprimento das indicacións do profesor. 0,25
• Respecto do quenda de palabra. 0,25
• Traer o material de traballo. 0,25
• Participación na clase 0,25
• Coidado do material persoal e da aula 0,25
• Manter un comportamento e unha postura correcta 0,25
• Puntualidade e orde nas entradas e saídas da aula 0,25
• Aproveitamento do tempo de traballo persoal 0,25
• Non faltas de asistencia inxustificadas 0,25
• Actitude colaboradora e implicación coa materia 0,25

• Diario  de  aula  (max.  7,5  puntos)  no  diario  de  clase  serán  o  medio  para  medir  o  grao  de
consecución dos estándares de aprendizaxe e competencias clave. Os criterios de corrección dos
traballos do alumno serán os seguintes:

◦ Deberán presentarse todos os traballos na orde na que foron propostos e realizados na aula.

◦ No caso de que algún traballo non se realizase no seu momento por causas xustificadas o
alumno poderá presentalo para a súa cualificación posterior.
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◦ Os traballos estarán realizados de forma completa e non poderán estar copiados polos de
outros alumnos.

◦ A presentación dos traballos deberá axustarse ás condicións prescritas na aula.

◦ A calidade dos traballos presentados, as respostas elaboradas, a boa redacción, o traballo de
reflexión, a recompilación de datos, a calidade da exposición oral.

A análise dos niveis de adquisición das competencias claves farase con arrego á seguinte rúbrica:

Rubrica de avaliación do Diario de Clase
Criterio de avaliación puntuación

A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades 1 punto
Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal e/ou social 1 punto
Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas 1 punto
Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas éticos 1 punto
Comprensión das capacidades de razoamento, sentimentos e vontade na elaboración da personalidade e a toma de decisións. 1 punto
Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen na vida social e no desenvolve-
mento moral da persoa

1 punto

Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e accións humanas 1 punto
Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a aplicación e uso dos mesmos nas 
súas acción cotiás no centro de ensino. 

0,5 puntos

A recuperación das diferentes avaliacións no caso de estar suspensas consistirá na elaboración de todos os
traballos non presentados e/ou suspensos e na modificación da actitude na seguinte avaliación.

 c) Criterios de promoción

Para acadar o nivel de suficiencia final o alumnado deberá obter unha cualificación Media do 50% en cada
un dos instrumentos de avaliación aplicados: Caderno do alumnado e avaliación da actitude na aula.

 d) Avaliación extraordinaria

O exame extraordinario de setembro responderá ao seguinte esquema: 

Realización dunha composición sobre calquera dos temas desenvoltos no programa cun mínimo de 500
palabras, (5 puntos).

Exemplo:

• Composición cunha extensión mínima de cincocentas palabras.

• Tema: Valores éticos e capacidade de autocontrol emocional.

• Valoración: 10 % presentación; 10% ortografía; 30% expresión; 50% contidos.

 3. Valores éticos de 3º de ESO
 3.1.Concreción de obxectivos

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns dunha sociedade plural,  e  prepararse para  o
exercicio da cidadanía democrática.

21



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de información,  para  adquirir  novos
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así
como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico,
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.

i) l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión
humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á
súa conservación e á súa mellora.

 3.2.Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables
Valores éticos. 3º ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 4. A xustiza e a política

a B4.1. A democracia B4.1. Xustificar racionalmente a VEB4.1.1. Fundamenta racional- CSC 50% nas listas de co- Instrumentos:
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Valores éticos. 3º ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

c
d
h
l

como forma de goberno 
na que se plasman os 
principios éticos da 
DUDH.
B4.2. O Estado de derei-
to.
B4.3. Léxico da unidade: 
democracia, cidadán/ci-
dadá, soberanía, autono-
mía persoal, igualdade, 
xustiza, representativida-
de, etc.
B4.4. División de pode-
res. A proposta de Mon-
tesquieu e a súa función 
de control do Estado por 
parte da cidadanía.

necesidade dos valores e princi-
pios 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 de-
reito" e "división de poderes".

mente 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 éti-
cos sinalados na DUDH. 

texo correspondentes Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.1.2. Define o concepto de 
"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos va-
lores éticos e cívicos na socieda-
de democrática.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.1.3. Describe o significado 
dos seguintes conceptos e esta-
blece a relación entre eles: demo-
cracia, cidadán/cidadá, soberanía,
autonomía persoal, igualdade, 
xustiza, representatividade, etc.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.1.4. Explica a división de 
poderes proposta por Montes-
quieu e a función que desem-
peñan o poder lexislativo, o exe-
cutivo e o xudicial no Estado de-
mocrático, comO instrumento 
para evitar o monopolio do poder 
político e como medio que permi-
te aos cidadáns e ás cidadás o 
control do Estado.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
g
h

B4.5. Deber moral da 
participación cidadá no 
exercicio da democracia.
B4.6. Riscos de demo-
cracias que violen os de-
reitos humanos.

B4.2. Recoñecer a necesidade da
participación activa dos cidadáns 
e das cidadás na vida política do 
Estado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que vio-
le os dereitos humanos.

VEB4.2.1. Asume e explica o de-
ber moral e civil que teñen os ci-
dadáns e as cidadás de participar 
activamente no exercicio da de-
mocracia, coa finalidade de que 
se respecten os valores éticos e 
cívicos no seo do Estado.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.2.2. Define a magnitude 
dalgúns dos riscos que existen 
nos gobernos democráticos can-
do non se respectan os valores 
éticos da DUDH (dexeneración 
en demagoxia, ditadura das mai-
orías, escasa participación cida-
dá, etc.) e formula posibles medi-
das para evitalos.

CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
h
l

B4.7. A Constitución es-
pañola: valores éticos 
nos que se fundamenta 
e conceptos preliminares
que establece.

B4.3. Coñecer e valorar os funda-
mentos da Constitución española 
de 1978, identificando os valores 
éticos dos que parte e os concep-
tos preliminares que establece.

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os 
valores éticos máis salientables 
nos que se fundamenta a Consti-
tución española, e sinala a orixe 
da súa lexitimidade e a súa finali-
dade, mediante a lectura com-
prensiva e comentada do seu 
preámbulo.

CCL
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.3.2. Describe os conceptos 
preliminares delimitados na Cons-
titución española e a súa dimen-
sión ética (nación española, plura-
lidade ideolóxica ou papel e fun-
cións atribuídas ás Forzas Arma-
das), a través da lectura compren-
siva e comentada dos artigos 1 ao
9.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado
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Valores éticos. 3º ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

a
c
d
h

B4.8. Dereitos e liberda-
des públicas fundamen-
tais na Constitución es-
pañola.

B4.4. Amosar respecto pola 
Constitución española e identificar
nela, mediante unha lectura expli-
cativa e comentada, os dereitos e 
os deberes do individuo como 
persoa e cidadán ou cidadá, apre-
ciando 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 im-
portancia dos "dereitos e as liber-
dades públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na Constitu-
ción: liberdade ideolóxica, relixio-
sa e de culto; carácter aconfesio-
nal do Estado; dereito á libre ex-
presión de ideas e pensamentos; 
e dereito á reunión política e á li-
bre asociación, e os seus límites.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
g
h

B4.9. Adecuación da 
Constitución española 
aos principios éticos da 
DUDH.
B4.10. Deberes cidadáns
na Constitución españo-
la.
B4.11. Responsabilidade 
fiscal e principios reitores 
da política social e 
económica na Constitu-
ción española.

B4.5. Sinalar e apreciar a adecua-
ción da Constitución española aos
principios éticos definidos pola 
DUDH, mediante a lectura co-
mentada e reflexiva dos "dereitos 
e deberes dos cidadáns" (artigos 
do 30 ao 38) e dos "principios rei-
tores da política social e económi-
ca" (artigos do 39 ao 52).

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa ade-
cuación á DUDH, e sinala os va-
lores éticos en que se fundamen-
tan os dereitos e os deberes dos 
cidadáns e das cidadás, así como
os principios reitores da política 
social e económica.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece 
a Constitución, e ordénaos se-
gundo a súa importancia, xustifi-
cando a orde elixida. 

CCL
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.5.3. Achega razóns para 
xustificar a importancia que ten, 
para o bo funcionamento da de-
mocracia, o feito de que os cida-
dáns as cidadás sexan conscien-
tes non só dos seus dereitos, 
senón tamén das súas obrigas 
como un deber cívico, xurídico e 
ético.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.5.4. Recoñece a responsa-
bilidade fiscal dos cidadáns e da 
cidadás, e a súa relación cos or-
zamentos xerais do Estado como 
un deber ético que contribúe ao 
desenvolvemento do ben común.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
g
h
l
ñ

B4.12. Estatuto de Auto-
nomía de Galicia: título 
preliminar; título primeiro,
capítulos I e II.

B4.6. Coñecer e valorar os ele-
mentos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo 
aparece no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos I e II.

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a 
través do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto 
de autonomía de Galicia recolli-
dos no seu título preliminar.

CAA
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo 
I, e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d

B4.13. Desenvolvemento
histórico da Unión Euro-

B4.7. Coñecer os elementos 
esenciais da UE, analizando os 

VEB4.7.1. Describe a integración 
económica e política da UE, o seu

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
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Valores éticos. 3º ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

h
l

pea (UE): obxectivos e 
valores éticos en que se 
fundamenta, de acordo 
coa DUDH.
B4.14. Logros alcanza-
dos pola UE en beneficio
dos seus cidadáns e das 
súas cidadás.

beneficios recibidos e as respon-
sabilidades adquiridas polos esta-
dos membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa 
utilidade e os logros alcanzados 
por esta.

desenvolvemento histórico desde 
1951, os seus obxectivos e os va-
lores éticos nos que se funda-
menta, de acordo coa DUDH.

Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanza-
dos pola UE e o beneficio que es-
tes supuxeron para a vida dos ci-
dadáns e das cidadás (anulación 
de fronteiras e restricións alfande-
gueiras, libre circulación de perso-
as e capitais, etc.), así como as 
obrigas adquiridas en diferentes 
ámbitos (económico, político, da 
seguridade e a paz, etc.).

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en gru-
po, sobre algunhas das ameazas 
da aplicación indiscriminada da 
ciencia e a tecnoloxía para o con-
torno ambiental e para a vida (ex-
plotación descontrolada dos re-
cursos naturais, destrución de 
hábitats, contaminación química e
industrial, choiva ácida, cambio 
climático, desertificación, etc.).

CCL
CMCCT
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 3º ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

a
b
e
h

B5.1. Relación entre éti-
ca e dereito.
B5.2. Relación entre le-
galidade e lexitimidade.

B5.1. Sinalar a vinculación entre a
ética, o dereito e a xustiza, a tra-
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela-
cións, e analizar o significado dos 
termos de legalidade e lexitimida-
de.

VEB5.1.1. Busca e selecciona in-
formación en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, seme-
llanzas e vínculos existentes entre
a Ética e o Dereito, e entre a lega-
lidade e a lexitimidade, elaboran-
do e presentando conclusións 
fundamentadas.

CAA
CD

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
e
g
h
l

B5.3. Xustificación das 
normas xurídicas.
B5.4. Convencionalismo 
dos sofistas
B5.5. Iusnaturalismo. Ius-
naturalismo de Locke.
B5.6. Iuspositivismo de 
Kelsen.

B5.2. Explicar o problema da xus-
tificación das normas xurídicas, a 
través da análise das teorías do 
dereito natural ou iusnaturalismo, 
o convencionalismo e o positivis-
mo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídi-
co de determinados/as 
filósofos/as, coa finalidade de ir 
conformando unha opinión argu-
mentada sobre a fundamentación
ética das leis.

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do 
dereito, o seu obxectivo e as súas
características, identificando na 
teoría de Locke un exemplo desta
no que se refire á orixe das leis 
xurídicas, a súa validez e as fun-
cións que lle atribúe ao Estado.

CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", descri-
bindo a súa contribución ao con-
vencionalismo xurídico, e elabora 
conclusións argumentadas arre-
dor deste tema.

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.3. Analiza información so-
bre o positivismo xurídico de Kel-

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
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Valores éticos. 3º ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

sen, nomeadamente no relativo á 
validez das normas e dos criterios
que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que estable-
ce entre a ética e o dereito.

Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en cola-
boración co grupo, comparando 
as tres teorías do dereito e expli-
cando as súas conclusións. 

CAA
CD
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
h
l

B5.7. Elaboración da 
DUDH e creación da 
ONU. Circunstancias his-
tóricas, obxectivos de 
ambos os acontecemen-
tos e papel da DUDH 
como código ético de 
conduta dos estados.

B5.3. Analizar o momento históri-
co e político que impulsou a ela-
boración da DUDH e a creación 
da ONU, coa finalidade de enten-
dela como unha necesidade do 
seu tempo, cuxo valor continúa vi-
xente como fundamento ético uni-
versal da lexitimidade do dereito e
dos estados.

VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético re-
coñecido polos países integrantes
da ONU, coa finalidade de pro-
mover a xustiza, a igualdade e a 
paz en todo o mundo.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.3.2. Contrasta información 
dos acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías 
nacionalistas e racistas que de-
fendían a superioridade duns ho-
mes sobre outros, chegando ao 
estremo do Holocausto xudeu, así
como a discriminación e o exter-
minio de todas as persoas que 
non pertencesen a unha determi-
nada etnia, a un modelo físico, a 
unha relixión, a unhas ideas políti-
cas, etc.

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos 
da creación da ONU e a data en 
que se asinou a DUDH, e valora a
importancia deste feito para a his-
toria da humanidade.

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
e
g
h
l

B5.8. Estrutura da 
DUDH: os seus artigos e 
os tipos de dereito.

B5.4. Interpretar e apreciar o con-
tido e a estrutura interna da 
DUDH, coa finalidade de coñece-
la e propiciar o seu aprecio e res-
pecto.

VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que 
se compón dun preámbulo e 30 
artigos que poden clasificarse da 
seguinte maneira:
Os artigos 1 e 2 refírense aos de-
reitos inherentes a todas as per-
soas: a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade e a non-discrimina-
ción.
Os artigos do 3 ao 11 refírense 
aos dereitos individuais.
Os artigos do 12 ao 17 establecen
os dereitos do individuo en rela-
ción coa comunidade.
Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas.
Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais.
Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións necesa-
rias para o seu exercicio e aos 

CAA
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado
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Valores éticos de 3º de ESO

Valores éticos. 3º ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

seus límites.

VEB5.4.2. Elabora unha cam-
paña, en colaboración co grupo, 
coa finalidade de difundir a DUDH
como fundamento do dereito e a 
democracia, no seu medio esco-
lar, familiar e social. 

CCEC
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
h
l

B5.9. Xeracións de derei-
tos e feitos históricos que
influíron no seu desen-
volvemento.

B5.5. Comprender o desenvolve-
mento histórico dos dereitos hu-
manos como unha conquista da 
humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis
influentes no desenvolvemento 
histórico dos dereitos humanos da
primeira xeración (dereitos civís e 
políticos), da segunda xeración 
(económicos, sociais e culturais) e
da terceira (dereitos dos pobos á 
solidariedade, ao desenvolve-
mento e á paz).

CCEC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
c
d
e

B5.10. Problemas aos 
que se enfronta o exerci-
cio dos dereitos civís e 
políticos da DUDH.

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo 
crítico, a magnitude dos proble-
mas aos que se enfronta a aplica-
ción da DUDH.

VEB5.6.1. Investiga mediante in-
formación obtida en distintas fon-
tes, sobre os problemas e os re-
tos da aplicación da DUDH, no 
que se refire ao exercicio de de-
reitos civís (destacando os proble-
mas relativos á intolerancia, a ex-
clusión social, a discriminación da 
muller, a violencia de xénero e a 
existencia de actitudes como a 
homofobia, o racismo, a xenofo-
bia, o acoso laboral e escolar, 
etc.) e dos dereitos políticos (gue-
rras, terrorismo, ditaduras, xenoci-
dio, refuxiados/as políticos/as, 
etc.).

CAA
CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 3º ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

a
b
d
e
f
g
h

B6.1. Necesidade de cri-
terios éticos na investiga-
ción científica. Progreso 
científico-técnico e valo-
res éticos.

B6.1. Recoñecer que existen ca-
sos en que a investigación científi-
ca non é neutral, senón que está 
determinada por intereses políti-
cos, económicos, etc., mediante a
análise da idea de progreso e a 
súa interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non respec-
tan un código ético fundamentado
na DUDH.

VEB6.1.1. Obtén e selecciona in-
formación, traballando en colabo-
ración, dalgúns casos nos que a 
investigación científica e tecno-
lóxica non foi guiada nin é compa-
tible cos valores éticos da DUDH, 
xerando impactos negativos nos 
ámbitos humano e ambiental, si-
nalando as causas.

CAA
CD
CMCCT
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.1.2. Diserta, colaborando 
en grupo, sobre a idea de progre-
so na ciencia e a súa relación cos 
valores éticos, o respecto á digni-
dade humana e o seu medio, e 
elabora e expón conclusións.

CCL
CMCCT

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en gru-
po, sobre algunhas das ameazas 
da aplicación indiscriminada da 

CCL
CMCCT
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
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Valores éticos. 3º ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

ciencia e a tecnoloxía para o con-
torno ambiental e para a vida (ex-
plotación descontrolada dos re-
cursos naturais, destrución de 
hábitats, contaminación química e
industrial, choiva ácida, cambio 
climático, desertificación, etc.).

Caderno do profesor
Caderno do alumnado

 3.3.Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 a) Criterios de avaliación

• A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades.

• Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal
e/ou social.

• Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas.

• Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas
éticos.

• Comprensión  das  capacidades  de  razoamento,  sentimentos  e  vontade  na  elaboración  da
personalidade e a toma de decisións.

• Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen
na vida social e no desenvolvemento moral da persoa.

• Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e
accións humanas.

• Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a
aplicación e uso dos mesmos nas súas acción cotiás no centro de ensino.

 b) Criterios de cualificación

A nota de avaliación obterase do seguinte modo:

• Traballos na aula recollidos no Diario de clase do alumno/a: 75%.

• Actitude na aula 25%.

Instrumentos de avaliación

• Caderno do profesor para valorar as actitudes na aula.

• Caderno do alumno: onde se avaliarán os traballos realizados e as exposicións na aula rúbrica de
avaliación de estándares de aprendizaxe.

• Actitude na aula. Caderno do profesor. Ficha do alumno/a. (max.  2,5 puntos)
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Valores éticos de 3º de ESO

• Cumprimento das indicacións do profesor. 0,25
• Respecto do quenda de palabra. 0,25
• Traer o material de traballo. 0,25
• Participación na clase 0,25
• Coidado do material persoal e da aula 0,25
• Manter un comportamento e unha postura correcta 0,25
• Puntualidade e orde nas entradas e saídas da aula 0,25
• Aproveitamento do tempo de traballo persoal 0,25
• Non faltas de asistencia inxustificadas 0,25
• Actitude colaboradora e implicación coa materia 0,25

• Diario  de  aula  (max.  7,5  puntos)  no  diario  de  clase  serán  o  medio  para  medir  o  grao  de
consecución dos estándares de aprendizaxe e competencias clave. Os criterios de corrección dos
traballos do alumno serán os seguintes:

◦ Deberán presentarse todos os traballos na orde na que foron propostos e realizados na aula.

◦ No caso de que algún traballo non se realizase no seu momento por causas xustificadas o
alumno poderá presentalo para a súa cualificación posterior.

◦ Os traballos estarán realizados de forma completa e non poderán estar copiados polos de
outros alumnos.

◦ A presentación dos traballos deberá axustarse ás condicións prescritas na aula.

◦ A calidade dos traballos presentados, as respostas elaboradas, a boa redacción, o traballo de
reflexión, a recompilación de datos, a calidade da exposición oral.

A análise dos niveis de adquisición das competencias claves farase con arrego á seguinte rúbrica:

Rubrica de avaliación do Diario de Clase
Criterio de avaliación puntuación

A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades 1 punto
Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal e/ou social 1 punto
Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas 1 punto
Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas éticos 1 punto
Comprensión das capacidades de razoamento, sentimentos e vontade na elaboración da personalidade e a toma de decisións. 1 punto
Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen na vida social e no desenvolve-
mento moral da persoa

1 punto

Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e accións humanas 1 punto
Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a aplicación e uso dos mesmos nas 
súas acción cotiás no centro de ensino. 

0,5 puntos

A recuperación das diferentes avaliacións no caso de estar suspensas consistirá na elaboración de todos os
traballos non presentados e/ou suspensos e na modificación da actitude na seguinte avaliación.

 c) Criterios de promoción

Para acadar o nivel de suficiencia final o alumnado deberá obter unha cualificación Media do 50% en cada
un dos instrumentos de avaliación aplicados: Caderno do alumnado e avaliación da actitude na aula.

 d) Avaliación extraordinaria

O exame extraordinario de setembro responderá ao seguinte esquema: 

Realización dunha composición sobre calquera dos temas desenvoltos no programa cun mínimo de 500
palabras, (5 puntos).
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Exemplo:

• Composición cunha extensión mínima de cincocentas palabras.

• Tema: Valores éticos e capacidade de autocontrol emocional.

• Valoración: 10 % presentación; 10% ortografía; 30% expresión; 50% contidos.
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Valores éticos de 4º de ESO

 4. Valores éticos de 4º de ESO
 4.1.Concreción de obxectivos

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns dunha sociedade plural,  e  prepararse para  o
exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de información,  para  adquirir  novos
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así
como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico,
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.

i) l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión
humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais
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relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á
súa conservación e á súa mellora.

 4.2.Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables
Valores éticos. 4º de ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 1. A dignidade da persoa

a
b
c
d
h

B1.1. A dignidade do ser 
humano como valor bási-
co no que se asenta a 
DUDH.
B1.2. Atributos esenciais 
do ser humano na 
DUDH: razón, conciencia
e liberdade.
B1.3. Léxico do bloque: 
dignidade da persoa, fra-
ternidade, liberdade hu-
mana, trato digno, xuízo 
xusto, trato inhumano ou 
degradante, detención 
arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación,
violación de dereitos, etc.

B1.1. Interpretar e valorar a im-
portancia da dignidade da persoa 
como o valor do que parte e no 
que se fundamenta a DUDH, su-
bliñando os atributos inherentes á 
natureza humana e os dereitos 
inalienables e universais que deri-
van dela, como o punto de partida
sobre o que deben xirar os valo-
res 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 digni-
dade do ser humano en tanto que
persoa e os atributos inherentes á
súa natureza.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os 
atributos esenciais do ser huma-
no: razón, conciencia e liberdade.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB1.1.3. Relaciona adecuada-
mente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fra-
ternidade, liberdade humana, trato
digno, xuízo xusto, trato inhumano
ou degradante, detención arbitra-
ria, presunción de inocencia, dis-
criminación, violación de dereitos, 
etc.

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

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

a
b
c
d
e
g
h

B2.1. Dereitos e liberda-
des dos individuos esta-
blecidos na DUDH que o 
Estado debe respectar.

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben 
rexer as relacións entre a cida-
danía e o Estado, co fin de favore-
cer o seu cumprimento na socie-
dade en que viven.

VEB2.1.1. Comenta, segundo o 
establecido pola DUDH nos arti-
gos do 12 ao 17, os dereitos do 
individuo que o Estado debe res-
pectar e fomentar, nas relacións 
existentes entre ambos.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.1.2. Explica os límites do 
Estado que establece a DUDH 
nos artigos do 18 ao 21, ao deter-
minar as liberdades dos cidadáns 
e das cidadás que este debe pro-
texer e respectar.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.1.3. Elabora unha presen-
tación con soporte informático e 
audiovisual que ilustre os contidos
máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclu-
sións de xeito argumentado.

CCL
CD
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
c
d
g
h

B2.2. Fenómeno da so-
cialización global.
B2.3. Perigos da sociali-
zación global á marxe 
dos valores éticos univer-
sais.
B2.4. Medios de comuni-
cación de masas e so-
cialización global. Conflito
entre liberdade de expre-
sión outros dereitos.

B2.2. Explicar en que consiste a 
socialización global e a súa rela-
ción cos medios de comunicación
masiva, valorando os seus efec-
tos na vida e no desenvolvemento
moral das persoas e da socieda-
de, 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 inte-
riorización de valores, normas, 
costumes, etc.

CCEC
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.2.2. Sinala os perigos que 
encerra o fenómeno da socializa-
ción global se se desenvolve á 
marxe dos valores éticos univer-
sais, e debate acerca da necesi-

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
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Valores éticos de 4º de ESO

Valores éticos. 4º de ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

dade de establecer límites éticos 
e xurídicos neste tema.

Caderno do alumnado

VEB2.2.3. Diserta acerca do im-
pacto que teñen os medios de co-
municación masiva na vida moral 
das persoas e da sociedade, ex-
presando as súas opinións con ri-
gor intelectual.

CCEC
CCL

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB2.2.4. Valora a necesidade 
dunha regulación ética e xurídica 
en relación co uso de medios de 
comunicación masiva, respectan-
do o dereito á información e á li-
berdade de expresión que 
posúen os cidadáns e as cidadás.

CCEC
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 4º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 3. A reflexión ética

a
d
f
h

B3.1. Importancia e valor 
da reflexión ética como 
defensa dos DDHH.
B3.2. Novos campos da 
ética aplicada: profesio-
nal, bioética, ambiente, 
economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc.

B3.1. Recoñecer que a necesida-
de dunha regulación ética é fun-
damental no mundo actual de 
grandes e rápidos cambios, debi-
do 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 per-
soa, co fin de garantir o cumpri-
mento dos dereitos humanos.

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente
e estima a importancia da refle-
xión ética no século XXI, comO 
instrumento de protección dos de-
reitos humanos ante o perigo que 
poden representar entes posuido-
res de grandes intereses políticos 
e económicos e grupos violentos, 
que teñen ao seu alcance arma-
mento de grande alcance científi-
co e tecnolóxico, capaces de pór 
en grande risco os dereitos funda-
mentais da persoa.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.1.2. Sinala algúns dos 
novos campos aos que se aplica 
a ética (profesional, bioética, am-
biente, economía, empresa, cien-
cia e tecnoloxía, etc.).

CMCCT
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
g
h
m

B3.3. Proxecto de vida 
persoal: límites e oportu-
nidades que ofrecen as 
circunstancias persoais, 
e valores éticos que ser-
ven como guía.

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as cir-
cunstancias que o rodean, salien-
tando os límites que lle impoñen e
as oportunidades que lle ofrecen 
para a elaboración do seu proxec-
to de vida, conforme os valores 
éticos que libremente elixe e que 
dan sentido á súa existencia.

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento 
actual o/a rodean, identificando as
limitacións e as oportunidades 
que se lle formulan desde as 
perspectivas social, laboral, edu-
cativa, económica, familiar, afecti-
va, etc., co obxecto de deseñar, a 
partir delas, o seu proxecto de 
vida persoal, determinando libre-
mente os valores éticos que de-
ben guialo/a.

CSIEE 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
h
l

B3.4. Éticas formais e éti-
cas materiais.
B3.5. Ética kantiana: ca-
rácter formal. Autonomía 
da persoa como valor éti-

B3.3. Distinguir os principais valo-
res éticos nos que se fundamen-
tan as éticas formais, establecen-
do a súa relación coa ética kan-
tiana e sinalando a importancia 

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

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
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Valores éticos. 4º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

co fundamental. que este filósofo lle atribúe á auto-
nomía da persoa como valor ético
fundamental. 

Caderno do alumnado

VEB3.3.2. Explica as característi-
cas da ética kantiana (formal, uni-
versal e racional), así como a im-
portancia da súa achega á ética 
universal.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kan-
tiana, o seu fundamento na auto-
nomía da persoa como valor ético
esencial e a súa manifestación no
imperativo categórico e as súas 
formulacións.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

b
c
d
e
g
h

B3.6. Ética do discurso, 
de Apel e Habermas, 
como ética formal. Rela-
ción coa ética de Kant.

B3.4. Identificar a ética do discur-
so, de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemen-
to para atopar normas éticas xus-
tas.

VEB3.4.1. Identifica a ética do dis-
curso como unha ética formal e 
describe en que consiste o impe-
rativo categórico que formula, si-
nalando as similitudes e as dife-
renzas que posúe co imperativo 
da ética de Kant.

CAA 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal e emprendedora para ela-
borar unha presentación con so-
porte informático acerca das éti-
cas formais, expresando e elabo-
rando conclusións fundamenta-
das.

CD
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Bloque 4. A xustiza e a política

a
c
d
h
l

B4.1. Democracia e xus-
tiza.
B4.2. Deberes cívicos 
como cumprimento de 
valores éticos e como 
defensa e difusión dos 
dereitos humanos.

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

VEB4.1.1. Comprende a impor-
tancia que ten para a democracia 
e a xustiza, que os cidadáns e as 
cidadás coñezan e cumpran os 
seus deberes (defensa dos valo-
res éticos e cívicos, coidado e 
conservación de todos os bens e 
servizos públicos, participación na
elección de representantes políti-
cos/as, respecto e tolerancia á 
pluralidade de ideas e de crenzas,
acatamento das leis e das sen-
tenzas dos tribunais de xustiza, 
pagamento dos impostos estable-
cidos, etc.).

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
c
d
h
l

B4.3. Perigos dunha 
globalización sen valores
éticos.
B4.4. Promoción dos 
DDHH por parte dos Es-
tados: fomento e ensino 
dos valores éticos.

B4.2. Reflexionar acerca do deber
da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión 
dos valores éticos comO instru-
mento indispensables para a de-
fensa da dignidade e os dereitos 
humanos, ante o perigo que o 
fenómeno da globalización pode 
representar para a destrución do 
planeta e a deshumanización da 
persoa.

VEB4.2.1. Diserta e elabora con-
clusións, en grupo, acerca das te-
rribles consecuencias que pode 
ter para o ser humano o fenóme-
no da globalización, se non se es-
tablece unha regulación ética e 
política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionali-
zación dos conflitos armados, im-
posición de modelos culturais de-
terminados por intereses 
económicos que promoven o 
consumismo e a perda de liberda-
de humana, etc.). 

CAA
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB4.2.2. Comenta o deber ético 
e político que teñen todos os es-
tados, ante os riscos da globaliza-

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
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Valores éticos de 4º de ESO

Valores éticos. 4º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

ción, de tomar medidas de protec-
ción dos dereitos humanos, no-
meadamente a obriga de fomen-
tar o ensino dos valores éticos e a
súa vixencia, e a necesidade de 
respectalos en todo o mundo (de-
ber de contribuír na construción 
dunha sociedade xusta e solida-
ria, fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das demais 
persoas; honestidade, lealdade, 
pacifismo, prudencia, e mutua 
comprensión mediante o diálogo, 
a defensa e protección da nature-
za, etc.).

Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Valores éticos. 4º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH)

a
d
g
h

B5.1. Dereito e leis: finali-
dade, características e 
xustificación ética.
B5.2. Conflitos entre prin-
cipios éticos individuais e 
principios normativos so-
ciais.

B5.1. Apreciar a necesidade das 
leis xurídicas no Estado, para ga-
rantir o respecto aos dereitos hu-
manos, e disertar acerca dalgúns 
dilemas morais nos que existe un 
conflito entre os deberes éticos, 
relativos á conciencia da persoa, 
e os deberes cívicos que lle im-
poñen as leis xurídicas.

VEB5.1.1. Explica a finalidade e 
as características das leis xurídi-
cas dentro do Estado e a súa xus-
tificación ética, como fundamento 
da súa lexitimidade e da súa obe-
diencia.

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.1.2. Debate acerca da solu-
ción de problemas nos que hai un
conflito entre os valores e princi-
pios éticos do individuo e os da 
orde civil, formulando solucións 
razoadas, en casos como os de 
desobediencia civil e obxección 
de conciencia.

CCL
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
e
g
h

B5.3. Teoría da xustiza 
de Rawls: posición orixi-
nal e veo de ignorancia; 
criterio de imparcialidade;
función dos dous princi-
pios de xustiza.

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento éti-
co do dereito, e emitir un xuízo 
crítico acerca dela.

VEB5.2.1. Procura información en
internet co fin de definir os princi-
pais conceptos utilizados na te-
oría de Rawls e establece unha 
relación entre eles (posición orixi-
nal e veo de ignorancia, criterio de
imparcialidade e función dos dous
principios de xustiza que propón).

CAA
CD

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico
acerca da teoría de Rawls e expli-
ca a súa conclusión argumentada
acerca dela. 

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
c
d
e
g
h

B5.4. Os DDHH como 
ideais irrenunciables.
B5.5. Deficiencias na 
aplicación dos DDHH re-
feridos ao económico e 
ao social.
B5.6. Organizacións que 
traballan pola defensa 

B5.3. Valorar a DUDH como con-
xunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e 
as deficiencias na súa aplicación, 
especialmente no relativo ao ám-
bito económico e social, indicando
a importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente
a importancia dos dereitos huma-
nos como ideais para alcanzar 
polas sociedades e os Estados, e 
recoñece os retos que aínda 
teñen que superar.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.3.2. Sinala algunha das de-
ficiencias no exercicio dos derei-

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
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Valores éticos. 4º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

dos DDHH. pola defensa dos dereitos huma-
nos.

tos económicos e sociais (pobre-
za, e falta de acceso á educación,
á saúde, ao emprego, á vivenda, 
etc.).

Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.3.3. Emprende a elabora-
ción dunha presentación, con so-
porte informático e audiovisual, 
acerca dalgunhas institucións e 
voluntarios/as que, en todo o 
mundo, traballan pola defensa e 
respecto dos dereitos humanos: 
Organización das Nacións Unidas
(ONU) e os seus organismos, 
como FAO, Organismo Interna-
cional de Enerxía Atómica (OIEA),
Organización Mundial da Saúde 
(OMS), Organización das Na-
cións Unidas para a Educación, a 
Ciencia e a Cultura (UNESCO), 
etc., organizacións non goberna-
mentais como Greenpeace, UNI-
CEF, Cruz Vermella, Media Lúa 
Vermella, etc., así como o Tribu-
nal Internacional de Xustiza, o Tri-
bunal de Xustiza da Unión Euro-
pea, etc.

CCEC
CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
b
d
e
g
h

B5.7. Dereito á segurida-
de e a paz.
B5.8. Compromiso coa 
paz e a solidariedade 
coas vítimas da violencia.
B5.9. Ameazas á paz.

B5.4. Entender a seguridade e a 
paz como un dereito recoñecido 
na DUDH (no seu artigo 3) e 
como un compromiso dos es-
pañois e das españolas a nivel 
nacional e internacional (preám-
bulo da Constitución española), 
identificando e avaliando o perigo 
das novas ameazas que xurdiron 
nos últimos tempos.

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos 
grupos, acerca da seguridade e a 
paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa im-
portancia para o exercicio do de-
reito á vida e á liberdade, elabo-
rando e expresando as súas con-
clusións (artigo 3 da DUDH). 

CCL 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha 
aspiración colectiva e internacio-
nal recoñecida na Constitución 
española, e rexeita a violación 
dos dereitos humanos, amosando
solidariedade coas vítimas da vio-
lencia. 

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.4.3. Emprende a elabora-
ción dunha presentación, con so-
porte audiovisual, sobre algunhas 
das novas ameazas para a paz e 
a seguridade no mundo actual 
(terrorismo, desastres ambientais,
catástrofes naturais, mafias inter-
nacionais, pandemias, ataques ci-
bernéticos, tráfico de armas de 
destrución masiva, de persoas e 
de órganos, etc.).

CD
CSC

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
h

B5.10. As Forzas Arma-
das na Constitución es-
pañola.
B5.11. Misións das For-
zas Armadas.
B5.12. Conflitos arma-
dos: importancia das or-
ganizacións internacio-

B5.5. Coñecer a misión atribuída 
na Constitución española ás For-
zas Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, reflexio-
nando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asu-
me como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais reali-
zados por España en defensa da 
paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de or-
ganismos internacionais (ONU, 
OTAN, UE, etc.).

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado
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Valores éticos. 4º de ESO TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación 

nais na súa prevención e
na súa solución.

e limitar o uso e as aplicación da 
forza e do poder.

VEB5.5.2. Explica a importancia 
da misión das forzas armadas (ar-
tigo 15 da lei de defensa nacional)
en materia de defensa e seguri-
dade nacional, de dereitos huma-
nos e de promoción da paz, e a 
súa contribución en situacións de 
emerxencia e axuda humanitaria, 
tanto nacionais como internacio-
nais.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

VEB5.5.3. Analiza as consecuen-
cias dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a impor-
tancia das organizacións interna-
cionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito interna-
cional fundamentado na DUDH.

CSC 50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

a
b
e
f
h
m

B6.1. Validez ética dos 
proxectos científicos e 
tecnolóxicos.

B6.1. Identificar criterios que per-
mitan avaliar, de xeito crítico e re-
flexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co 
respecto aos dereitos e valores 
éticos da humanidade.

VEB6.1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para atopar al-
gúns criterios que cumpra ter en 
conta para estimar a viabilidade 
de proxectos científicos e tecno-
lóxicos, considerando a idoneida-
de ética dos obxectivos que pre-
tenden e a avaliación dos riscos e
as consecuencias persoais, so-
ciais e ambientais que a súa apli-
cación poida ter.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

a
d
f
g
h

B6.2. Códigos deonto-
lóxicos dos axentes so-
ciais.

B6.2. Estimar a necesidade de fa-
cer cumprir unha ética deontolóxi-
ca a científicos/as, tecnólogos/as 
e outros/as profesionais.

VEB6.2.1. Comprende e explica a
necesidade de apoiar a creación 
e o uso de métodos de control, e 
a aplicación dunha ética deonto-
lóxica para científicos/as e tec-
nólogos/as e, en xeral, para todas
as profesións, fomentando a apli-
cación dos valores éticos no mun-
do laboral, financeiro e empresa-
rial.

CMCCT
CSC
CSIEE

50% nas listas de co-
texo correspondentes

Instrumentos:
Produción do alumnado
Actitude na Aula
Procedementos:
Caderno do profesor
Caderno do alumnado

 4.3.Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 a) Criterios de avaliación

• A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades.

• Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal
e/ou social.

• Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas.

• Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas
éticos.

• Comprensión  das  capacidades  de  razoamento,  sentimentos  e  vontade  na  elaboración  da
personalidade e a toma de decisións.
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• Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen
na vida social e no desenvolvemento moral da persoa.

• Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e
accións humanas.

• Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a
aplicación e uso dos mesmos nas súas acción cotiás no centro de ensino.

 b) Criterios de cualificación

A nota de avaliación obterase do seguinte modo:

• Traballos na aula recollidos no Diario de clase do alumno/a: 75%.

• Actitude na aula 25%.

Instrumentos de avaliación

• Caderno do profesor para valorar as actitudes na aula.

• Caderno do alumno: onde se avaliarán os traballos realizados e as exposicións na aula rúbrica de
avaliación de estándares de aprendizaxe.

• Actitude na aula. Caderno do profesor. Ficha do alumno/a. (max.  2,5 puntos)

• Cumprimento das indicacións do profesor. 0,25
• Respecto do quenda de palabra. 0,25
• Traer o material de traballo. 0,25
• Participación na clase 0,25
• Coidado do material persoal e da aula 0,25
• Manter un comportamento e unha postura correcta 0,25
• Puntualidade e orde nas entradas e saídas da aula 0,25
• Aproveitamento do tempo de traballo persoal 0,25
• Non faltas de asistencia inxustificadas 0,25
• Actitude colaboradora e implicación coa materia 0,25

• Diario  de  aula  (max.  7,5  puntos)  no  diario  de  clase  serán  o  medio  para  medir  o  grao  de
consecución dos estándares de aprendizaxe e competencias clave. Os criterios de corrección dos
traballos do alumno serán os seguintes:

◦ Deberán presentarse todos os traballos na orde na que foron propostos e realizados na aula.

◦ No caso de que algún traballo non se realizase no seu momento por causas xustificadas o
alumno poderá presentalo para a súa cualificación posterior.

◦ Os traballos estarán realizados de forma completa e non poderán estar copiados polos de
outros alumnos.

◦ A presentación dos traballos deberá axustarse ás condicións prescritas na aula.

◦ A calidade dos traballos presentados, as respostas elaboradas, a boa redacción, o traballo de
reflexión, a recompilación de datos, a calidade da exposición oral.

A análise dos niveis de adquisición das competencias claves farase con arrego á seguinte rúbrica:
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Rúbrica de avaliación do Diario de Clase
Criterio de avaliación puntuación

A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades 1 punto
Comprensión e análise dos problemas relacionados coa valoración de procesos de decisión persoal e/ou social 1 punto
Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas 1 punto
Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de dilemas éticos 1 punto
Comprensión das capacidades de razoamento, sentimentos e vontade na elaboración da personalidade e a toma de decisións. 1 punto
Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e os factores fundamentais que inflúen na vida social e no desenvolve-
mento moral da persoa

1 punto

Ser quen de separar e distinguir os ámbitos privado e público para o ámbito das decisións e accións humanas 1 punto
Conseguir un grao de integración e coherencia entre os coñecementos teóricos dos valores e a aplicación e uso dos mesmos nas 
súas acción cotiás no centro de ensino. 

0,5 puntos

A recuperación das diferentes avaliacións no caso de estar suspensas consistirá na elaboración de todos os
traballos non presentados e/ou suspensos e na modificación da actitude na seguinte avaliación.

 c) Criterios de promoción

Para acadar o nivel de suficiencia final o alumnado deberá obter unha cualificación Media do 50% en cada
un dos instrumentos de avaliación aplicados: Caderno do alumnado e avaliación da actitude na aula.

 d) Avaliación extraordinaria

O exame extraordinario de setembro responderá ao seguinte esquema: 

Realización dunha composición sobre calquera dos temas desenvoltos no programa cun mínimo de 500
palabras, (5 puntos).

Exemplo:

• Composición cunha extensión mínima de cincocentas palabras.

• Tema: Valores éticos e capacidade de autocontrol emocional.

• Valoración: 10 % presentación; 10% ortografía; 30% expresión; 50% contidos.
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 5. Filosofía de 1º de bacharelato
 5.1.Concreción de obxectivos por curso
De entre os obxectivos xerais do Bacharelato, a Filosofía debe contribuír á consecución dos seguintes:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar  unha  madurez  persoal  e  social  que  lles  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia
contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.

g) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes
históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  no
desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

h) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais.

i) Comprender  os  elementos  e  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente ea
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

j) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

k) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,  así  como o criterio estético,  como fontes de
formación e enriquecemento cultural.

 5.2.Concreción para cada estándar de aprendizaxe
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Filosofía de 1º de bacharelato

Filosofía. 1º de bacharelato primeiro trimestre

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h
m

B1.1. Textos filosóficos e 
pertencentes a outras ra-
mas do saber relaciona-
dos coas temáticas fi-
losóficas estudadas.

B1.1. Ler comprensivamente e 
analizar de forma crítica textos 
significativos e breves, pertencen-
tes a pensadores/as 
destacados/as.

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico 
textos pertencentes a pensado-
res/as destacados/as, identifica a 
problemática e as solucións ex-
postas (distinguindo as teses prin-
cipais e a orde da argumentación)
e relaciona os problemas propos-
tos nos textos co estudado na uni-
dade, e/ou co achegado por ou-
tros/as filósofos/as ou correntes, 
e/ou con saberes distintos da filo-
sofía.

CAA 100% Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

b
d
e

B1.2. Composición escri-
ta de argumentos de re-
flexión filosófica e de dis-
cursos orais, manexando
as regras básicas da re-
tórica e a argumentación.

B1.2. Argumentar e razoar os pro-
pios puntos de vista sobre as te-
máticas 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 es-
crita, con claridade e coherencia, 
e demostrando un esforzo creati-
vo e educativo na valoración per-
soal dos problemas filosóficos 
analizados.

CCL
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Cuestionarios

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
Rúbrica
Exames

b
d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas 
fontes.

FIB1.3.1. Selecciona e sistemati-
za información obtida tanto de li-
bros específicos como de internet,
usando as posibilidades das no-
vas tecnoloxías para consolidar e 
ampliar a información.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB1.3.2. Elabora listas de voca-
bulario de conceptos e compren-
de o seu significado, aplícaos con 
rigor e organízaos en esquemas 
ou mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles para a comprensión
da filosofía.

CAA 100% Procedementos:
Cuestión temática
Comentario de texto
Listas de definicións
Instrumentos:
Exame

d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.4. Analizar e argumentar sobre
formulacións filosóficas, elaboran-
do de xeito colaborativo esque-
mas, mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles, mediante o uso de 
medios e plataformas dixitais.

FIB1.4.1. Elabora con rigor es-
quemas, mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas, etc., amo-
sando a comprensión dos eixes 
conceptuais estudados.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Cuestión temática
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

Bloque 2. O saber filosófico

b
d
e
h

B2.1. Filosofía: sentido, 
necesidade e historia.
B2.2. Saber racional. Ex-
plicación prerracional: 
mito e maxia. Explicación
racional: razón e senti-
dos.
B2.3. Funcións e vixencia
da filosofía.

B2.1. Coñecer e comprender a 
especificidade e a importancia do 
saber racional en xeral e do fi-
losófico en particular, en tanto que
saber de comprensión e interpre-
tación da realidade, valorando 
que a filosofía é, á vez, un saber e
unha actitude que estimula a críti-
ca, a autonomía, a creatividade e 
a innovación.

FIB2.1.1. Recoñece as preguntas 
e os problemas que veñen carac-
terizando a filosofía desde a súa 
orixe, comparando coa formula-
ción doutros saberes, como o 
científico ou o teolóxico.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber 
filosófico diferenciándoo dos sa-
beres prerracionais, como o mito 
ou a maxia.

CCEC
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Cuestiona-
rios50% Cuestiona-
rios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame
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Filosofía. 1º de bacharelato primeiro trimestre

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

d
e

B2.4. Disciplinas teórico-
prácticas do saber fi-
losófico.
B2.5. Racionalidade 
teórica e práctica.

B2.2. Identificar as dimensións 
teórica e práctica da filosofía, os 
seus obxectivos, as característi-
cas, as disciplinas, os métodos e 
as funcións, relacionándoa para-
lelamente con outros saberes de 
comprensión da realidade.

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e 
distingue as vertentes práctica e 
teórica do labor filosófico, así 
como as disciplinas que confor-
man a filosofía.

CAA
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e
h

B2.6. O saber filosófico a 
través da súa historia. 
Características da filoso-
fía.

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 princi-
pais problemas formulados e as 
solucións achegadas, e argumen-
tando as propias opinións ao res-
pecto.

FIB2.3.1. Recoñece as principais 
problemáticas filosóficas carac-
terísticas de cada etapa cultural 
europea.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuetión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB2.3.2. Expresa por escrito as 
teses fundamentais dalgunhas 
das correntes filosóficas máis im-
portantes do pensamento occi-
dental.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b 
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B2.4. Comprender e utilizar con 
precisión o vocabulario filosófico 
fundamental, realizando un glosa-
rio 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, ar-
ché, necesidade, continxencia, 
causa, existencia, metafísica, lóxi-
ca, gnoseoloxía, obxectividade, 
dogmatismo, criticismo, etc.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
e
l

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a ou-
tras ramas do saber rela-
cionados coa temática fi-
losófica estudada.

B2.5. Analizar de maneira crítica 
fragmentos de textos significativos
e breves sobre a orixe, a caracte-
rización e a vixencia da filosofía, 
identificando as problemáticas e 
solucións expostas, distinguindo 
as teses principais e a orde de ar-
gumentación, relacionando os 
problemas formulados nos textos 
co estudado na unidade e coa 
presentación doutros intentos de 
comprensión da realidade, como 
o científico e o teolóxico, ou outros
tipos de filosofía, como a oriental.

FIB2.5.1. Le e analiza de xeito 
crítico fragmentos de textos bre-
ves e significativos sobre a orixe 
da explicación racional e acerca 
das funcións e as características 
do pensamento filosófico, perten-
centes a pensadores/as, que 
identifiquen as problemáticas fi-
losóficas formuladas.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

Bloque 3. O coñecemento

d
e
h

B3.1. Teoría do coñece-
mento.
B3.2. Graos e ferramen-
tas do coñecer: razón, 
entendemento e sensibi-
lidade.
B3.3. Abstracción.
B3.4. Problemas implica-
dos no coñecer: posibili-
dades, límites e intere-
ses; o irracional.

B3.1. Coñecer de modo claro e 
ordenado as problemáticas impli-
cadas no proceso do coñecemen-
to humano, analizadas desde o 
campo filosófico, os seus graos, 
as ferramentas e as fontes, e ex-
por por escrito os modelos expli-
cativos do coñecemento máis sig-
nificativos.

FIB3.1.1. Identifica e expresa de 
xeito claro e razoado os elemen-
tos e as problemáticas que impli-
ca o proceso do coñecemento da 
realidade, como é o dos seus gra-
os, as súas posibilidades e os 
seus límites.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h
g

B3.5. Problema filosófico 
do coñecemento. 
B3.6. A verdade como 
propiedade das cousas. 

B3.2. Explicar e reflexionar sobre 
o problema do acceso á verdade, 
identificando as problemáticas e 
as posturas filosóficas que xurdi-

FIB3.2.1. Coñece e explica te-
orías acerca do coñecemento e a 
verdade, como son o idealismo, o 
realismo, o racionalismo, o empi-

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
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Filosofía de 1º de bacharelato

Filosofía. 1º de bacharelato primeiro trimestre

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

A verdade como propie-
dade do entendemento: 
coherencia e adecua-
ción.
B3.7. Algúns modelos fi-
losóficos de explicación 
do coñecemento e o ac-
ceso á verdade.

ron en torno ao seu estudo. rismo, o perspectivismo, o con-
senso ou o escepticismo, e con-
trasta semellanzas e diferenzas 
entre os conceptos clave que ma-
nexan.

Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB3.2.2. Explica e contrasta crite-
rios e teorías sobre a verdade, 
tanto no plano metafísico como 
no gnoseolóxico, usando con rigor
termos como gnoseoloxía, razón, 
sentidos, abstracción, obxectivida-
de, certeza, dúbida, evidencia, es-
cepticismo, autoridade, probabili-
dade, prexuízo, coherencia, ade-
cuación, consenso, incerteza, in-
terese, irracional, etc., e construír 
un glosario de conceptos de xeito 
colaborativo, usando internet.

CD
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a ou-
tras ramas do saber rela-
cionadas coas temáticas 
filosóficas estudadas.

B3.3. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos
sobre a análise filosófica do coñe-
cemento humano, os seus ele-
mentos, as súas posibilidades e 
os seus límites, valorando os es-
forzos por alcanzar unha aproxi-
mación á verdade arredándose 
do dogmatismo, da arbitrariedade 
e dos prexuízos.

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de 
textos breves de Descartes, 
Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn
ou Michel Serres, entre outros.

CCL 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

d
e
h
i
l

B3.8. Filosofía, ciencia e 
tecnoloxía. Filosofía da 
ciencia.
B3.9. Obxectivos e ins-
trumentos da ciencia.
B3.10. Método hipotético-
dedutivo.
B3.11. Investigación cien-
tífica na modernidade e 
na época contemporá-
nea: das matemáticas e 
a técnica como ferra-
mentas de coñecemento 
e interpretación funda-
mentais á reformulación 
dos conceptos clásicos.

B3.4. Coñecer e explicar a función
da ciencia, os seus modelos de 
explicación, as súas característi-
cas, os seus métodos e a tipolo-
xía 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 opi-
nións de xeito razoado e coheren-
te.

FIB3.4.1. Explica os obxectivos, 
as funcións e os principais ele-
mentos da ciencia, manexando 
termos como feito, hipótese, lei, 
teoría ou modelo.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese 
científica, identifica os seus ele-
mentos e razoa a orde lóxica do 
proceso de coñecemento.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB3.4.3. Usa con rigor termos 
epistemolóxicos como indución, 
hipotético-dedutivo, método, verifi-
cación, predición, realismo, cau-
salidade, obxectividade, relativida-
de, caos e indeterminismo, entre 
outros.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h
i
l

B3.12. Técnica e tecnolo-
xía: saber e praxe.

B3.5. Relacionar e identificar as 
implicacións da tecnoloxía, en 
tanto que saber práctico transfor-
mador da natureza e da realidade
humana, reflexionando, desde a 
filosofía da tecnoloxía, sobre as 
relacións coa ciencia e cos seres 
humanos.

FIB3.5.1. Extrae conclusións ra-
zoadas sobre a inquedanza hu-
mana por transformar e dominar a
natureza, póndoa ao servizo do 
ser humano, así como das conse-
cuencias desta actuación, e parti-
cipa de debates acerca das impli-
cacións da tecnoloxía na realida-
de social.

CMCCT
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
l

B3.13. Reflexións filosófi-
cas sobre o desenvolve-
mento científico e tecno-
lóxico: o problema da in-
dución
B3.14. Visión aristotélica 

B3.6. Analizar de xeito crítico frag-
mentos de textos filosóficos sobre 
a reflexión filosófica acerca da 
ciencia, a técnica e a filosofía, 
identificando as problemáticas e 
as solucións propostas, distinguin-

FIB3.6.1. Analiza fragmentos de 
textos breves e significativos de 
pensadores como Aristóteles, Po-
pper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chal-
mers ou J. C. Borrón, entre ou-
tros.

CMCCT 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Filosofía. 1º de bacharelato primeiro trimestre

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

do quefacer científico. do as teses principais e a orde da 
argumentación, relacionar os pro-
blemas formulados nos textos co 
estudado na unidade e razoar a 
postura propia.

d
e
h
i
g
l

B3.15. Relación entre fi-
losofía e ciencia.

B3.7. Entender e valorar a rela-
ción 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 posibili-
dades do coñecemento, a cues-
tión da obxectividade e a verdade,
a racionalidade tecnolóxica, etc.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

FIB3.7.2. Investiga e selecciona 
información en internet, proceden-
te de fontes solventes, sobre as 
problemáticas citadas, e realiza 
un proxecto de grupo sobre al-
gunha temática que afonde na in-
terrelación entre a filosofía e a 
ciencia.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Cuestionarios

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

Bloque 4. A realidade

d
e
h

B4.1. A metafísica como 
explicación teórica da re-
alidade.

B4.1. Recoñecer e valorar a me-
tafísica, disciplina que estuda a re-
alidade en tanto que totalidade, 
distinguíndoa das ciencias, que 
versan sobre aspectos particula-
res desta.

FIB4.1.1. Coñece o que é a meta-
física e usa a abstracción para 
comprender os seus contidos e a 
súa actividade, razoando sobre 
eles.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h

B4.2. Pregunta polo ser 
como punto de partida da
Filosofía. Platón fronte a 
Aristóteles.
B4.3. Interrogación meta-
física sobre a verdadeira 
realidade: problema da 
aparencia e a realidade.
B4.4. Pregunta pola orixe
e a estrutura do real.
B4.5. Caracterización da 
realidade: cambio ou per-
manencia, substancialis-
mo estático fronte ao de-
vir. Esencialismo e exis-
tencialismo.
B4.6. Necesidade de ca-
tegorizar racionalmente o
real.

B4.2. Coñecer e explicar, desde 
un enfoque metafísico, os princi-
pais problemas que presenta a 
realidade.

FIB4.2.1. Describe as principais 
interpretacións metafísicas e os 
problemas que suscita o coñece-
mento metafísico da realidade.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con
rigor conceptos metafísicos como 
ser, sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, uni-
dade, dualidade, multiplicidade, 
devir, necesidade, continxencia, 
transcendencia, categoría e abs-
tracción, materialismo, espiritualis-
mo, existencialismo ou esencialis-
mo, entre outros.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB4.2.3. Realiza unha análise 
crítica ante teorías metafísicas di-
verxentes de interpretación da re-
alidade.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB4.2.4. Analiza e comprende 
fragmentos de textos breves e 
significativos sobre as problemáti-
cas metafísicas que presenta a 
realidade, de pensadores como 
Platón, Aristóteles, Tomé de Aqui-
no, Descartes, Marx, Nietzsche, 
etc., comparando e establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os

CAA 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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Filosofía de 1º de bacharelato

Filosofía. 1º de bacharelato primeiro trimestre

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

enfoques, e disertando coherente-
mente sobre as posturas históri-
cas.

d
e
h
i
g
l

B4.7. Cosmovisións cien-
tíficas sobre o universo. A
filosofía da natureza 
como admiración filosófi-
ca pola natureza.
B4.8. Paradigma cualita-
tivo organicista: universo 
aristotélico.
B4.9. Universo máquina: 
visión mecanicista na 
Modernidade. Supostos 
epistemolóxicos do mo-
delo heliocéntrico: procu-
ra das leis universais dun
universo infinito. Determi-
nismo, regularidade, con-
servación, economía e 
continuidade.
B4.10. Visión contem-
poránea do Universo.
B4.11. Reencontro da fi-
losofía e a física na teoría
do caos.

B4.3. Coñecer e comparar as ex-
plicacións dadas desde as gran-
des cosmovisións sobre o univer-
so.

FIB4.3.1. Explica e compara dúas
das grandes cosmovisións do 
Universo: o paradigma organicista
aristotélico e o modelo mecanicis-
ta newtoniano.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB4.3.2. Describe os caracteres 
esenciais das interpretacións rela-
tivista e cuántica contemporáneas
da realidade, explicando as impli-
cacións filosóficas asociadas a 
eses caracteres.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB4.3.3. Usa con rigor termos 
epistemolóxicos e científicos 
como cosmovisión, paradigma, 
Universo, natureza, finalismo, or-
ganicismo, determinismo, orde, 
causalidade, conservación, princi-
pio, mecanicismo, materia, relati-
vidade, cuántica, espazo, tempo, 
azar, determinismo, indeterminis-
mo, probabilidade, gaia e caos, 
entre outros.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

d
e
g
h
i

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado coas temáticas
filosóficas estudadas.

B4.4. Elaborar táboas e/ou mapas
conceptuais comparando os ca-
racteres adxudicados historica-
mente ao Universo, entendido 
como totalidade do real, contex-
tualizando historicamente e cultu-
ralmente cada cosmovisión e am-
pliando información mediante in-
ternet e/ou fontes bibliográficas.

FIB4.4.1. Elabora esquemas, 
táboas e/ou mapas conceptuais 
que comparen os caracteres 
adxudicados historicamente ao 
Universo, entendido como totali-
dade do real, contextualizando 
historicamente e culturalmente 
cada cosmovisión e ampliando in-
formación mediante internet e/ou 
fontes bibliográficas.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

d
e
h
i
m

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a ou-
tras ramas do saber rela-
cionados coas temáticas 
filosóficas estudadas.

B4.5. Ler e analizar de xeito crítico
textos filosóficos, epistemolóxicos 
e científicos sobre a comprensión 
da realidade, tanto desde o plano 
metafísico como desde o físico, 
usando con precisión os termos 
técnicos estudados, relacionar os 
problemas presentados nos tex-
tos co estudado nas unidades e 
razoar a postura propia. 

FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos 
e científicos, clásicos e contem-
poráneos, que aborden as mes-
mas problemáticas, e investigar a 
vixencia das ideas expostas.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB4.5.2. Reflexiona sobre as im-
plicacións filosóficas que afectan a
visión do ser humano en cada 
cosmovisión filosófico-científica 
estudada, e argumenta as súas 
propias ideas de xeito razoado e 
creativo.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

Filosofía. 1º de bacharelato segundo trimestre

Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h
m

B1.1. Textos filosóficos e 
pertencentes a outras ra-
mas do saber relaciona-
dos coas temáticas fi-
losóficas estudadas.

B1.1. Ler comprensivamente e 
analizar de forma crítica textos 
significativos e breves, pertencen-
tes a pensadores/as 
destacados/as.

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico 
textos pertencentes a pensado-
res/as destacados/as, identifica a 
problemática e as solucións ex-
postas (distinguindo as teses prin-
cipais e a orde da argumentación)
e relaciona os problemas propos-
tos nos textos co estudado na uni-
dade, e/ou co achegado por ou-

CAA 100% Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Filosofía. 1º de bacharelato segundo trimestre

tros/as filósofos/as ou correntes, 
e/ou con saberes distintos da filo-
sofía.

b
d
e

B1.2. Composición escri-
ta de argumentos de re-
flexión filosófica e de dis-
cursos orais, manexando
as regras básicas da re-
tórica e a argumentación.

B1.2. Argumentar e razoar os pro-
pios puntos de vista sobre as te-
máticas 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 es-
crita, con claridade e coherencia, 
e demostrando un esforzo creati-
vo e educativo na valoración per-
soal dos problemas filosóficos 
analizados.

CCL
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Cuestionarios

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
Rúbrica
Exames

b
d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas 
fontes.

FIB1.3.1. Selecciona e sistemati-
za información obtida tanto de li-
bros específicos como de internet,
usando as posibilidades das no-
vas tecnoloxías para consolidar e 
ampliar a información.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB1.3.2. Elabora listas de voca-
bulario de conceptos e compren-
de o seu significado, aplícaos con 
rigor e organízaos en esquemas 
ou mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles para a comprensión
da filosofía.

CAA 100% Procedementos:
Cuestión temática
Comentario de texto
Listas de definicións
Instrumentos:
Exame

d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.4. Analizar e argumentar sobre
formulacións filosóficas, elaboran-
do de xeito colaborativo esque-
mas, mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles, mediante o uso de 
medios e plataformas dixitais.

FIB1.4.1. Elabora con rigor es-
quemas, mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas, etc., amo-
sando a comprensión dos eixes 
conceptuais estudados.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Cuestión temática
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

Bloque 5. O ser humano desde a filosofía

b
c
d
e

B5.1. A reflexión filosófica
sobre o ser humano e o 
sentido da existencia: an-
tropoloxía filosófica.

B5.1. Recoñecer en que consiste 
a antropoloxía filosófica.

FIB5.1.1. Utilizar con rigor voca-
bulario específico da temática, 
como evolución, dialéctica, proce-
so, progreso, emerxencia, azar, 
selección natural, apto, reducio-
nismo, creacionismo, evolución 
cultural, vitalismo, determinismo 
xenético, natureza e cultura.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h
i

B5.2. Implicacións fi-
losóficas da evolución. 
Filosofía e bioloxía.

B5.2. Coñecer e explicar as impli-
cacións filosóficas da evolución, 
en relación cos contidos metafísi-
cos e cos/coas pensadores/as xa 
estudados/as.

FIB5.2.1. Coñece e explica as 
consideracións filosóficas implica-
das na teoría da evolución, como 
a consideración dinámica e dia-
léctica da vida ou o indeterminis-
mo, entre outras.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB5.2.2. Analiza fragmentos bre-
ves e significativos de E. Morin, K.
Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, 
A. Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, 
entre outros.

CCEC 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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d
e
g
h
i
l

B5.3. A dialéctica nature-
za-cultura no proceso de 
antropoxénese e de 
construción da identidade
propia humana.

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de 
maneira argumentada, sobre a in-
teracción dialéctica entre o com-
poñente natural e o cultural que 
caracterizan o ser humano como 
tal, sendo o culturalmente adquiri-
do condición para a innovación e 
a creatividade que caracterizan a 
especie.

FIB5.3.1. Identifica e expón en 
que consiste o compoñente natu-
ral innato do ser humano, e a súa 
relación cos elementos culturais 
que xorden nos procesos de an-
tropoxénese e humanización, 
dando lugar á identidade propia 
do ser humano.

CCEC
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB5.3.2. Diserta sobre o ser hu-
mano en tanto que resultado da 
dialéctica evolutiva entre o xeneti-
camente innato e o culturalmente 
adquirido, condición para a inno-
vación e a capacidade creativa 
que caracterizan a nosa especie.

CSIEE
CCEC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB5.3.3. Localiza información en 
internet acerca das investigacións
actuais sobre a evolución hu-
mana, e reflicte a información se-
leccionada e sistematizada de 
xeito colaborativo.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

a
b
c
e
h

B1.2. Composición escri-
ta de argumentos de re-
flexión filosófica e de dis-
cursos orais, manexando
as regras básicas da re-
tórica e a argumentación.

B5.4. Valorar os coñecementos 
adquiridos nesta unidade, rexei-
tando os prexuízos tanto etnocén-
tricos como por motivos físicos, e 
tamén as actitudes de intoleran-
cia, inxustiza e exclusión.

FIB5.4.1. Argumenta con cohe-
rencia, baseándose nos datos ob-
xectivos aprendidos, sobre as im-
plicacións de adoptar prexuízos 
etnocéntricos para xulgar os se-
res humanos e as culturas.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
c
d
e
h

B5.4. Visión grega. He-
roe homérico: concepto 
socrático. Dualismo pla-
tónico. Animal racional e 
político aristotélico. Mate-
rialismo e individualismo 
helenista.
B5.5. Pensamento me-
dieval: creación á imaxe 
divina; nova concepción 
do corpo e a alma, da 
morte e da liberdade.
B5.6. Renacemento: an-
tropocentrismo e hu-
manismo.
B5.7. Modernidade e 
século XIX: razón, emo-
cións e liberdade.
B5.8. O ser humano na 
filosofía contemporánea.

B5.5. Coñecer e reflexionar sobre 
as concepcións filosóficas sobre o
ser humano como tal que se viñe-
ron dando ao longo da filosofía 
occidental, comparando seme-
llanzas e diferenzas entre as su-
cesivas formulacións, analizando 
criticamente a influencia do con-
texto sociocultural na concepción 
filosófica, e valorando algunhas 
formulacións diverxentes que 
abriron camiño cara á considera-
ción actual da persoa.

FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as
principais concepcións filosóficas 
que se viñeron dando historica-
mente sobre o ser humano.

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Cuestión temática
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico 
textos significativos e breves dos 
grandes pensadores.

CCL 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

FIB5.5.3. Usa con rigor termos 
como dualismo e monismo antro-
polóxico, areté, mente, corpo, es-
pírito, creacionismo, antropocen-
trismo, teocentrismo, alma, hu-
manismo, persoa, dignidade, sen-
tido, estado de natureza, estado 
de civilización, existencia, liberda-
de, emoción, paixón, determinis-
mo, alienación, nihilismo, existen-
cia, inconsciente, morte, historia 
ou transcendencia, entre outros.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
e
h

B5.9. Visións filosóficas 
orientais: budismo, taoís-
mo e hinduísmo.

B5.6. Comparar a visión filosófica 
occidental do ser humano coa vi-
sión filosófica oriental, o budismo, 
o taoísmo e o hinduísmo, e argu-
mentar as opinións propias sobre 
semellanzas e diferenzas.

FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as
principais concepcións filosóficas 
que se viñeron dando historica-
mente no contexto da filosofía oc-
cidental sobre o ser humano, coa 
visión filosófica oriental, o budis-
mo, o taoísmo e o hinduísmo.

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
d
e
h

B5.10. Algunhas claves 
sobre o sentido da exis-
tencia humana.

B5.7. Disertar, de forma oral e es-
crita, sobre as temáticas intrinse-
camente filosóficas no ámbito do 
sentido da existencia, como 

FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e 
escrito, sobre as grandes cues-
tións metafísicas que lle dan senti-
do á existencia humana.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 
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B5.11. Cuestión do senti-
do, a esencia e a existen-
cia, o eu, a liberdade, a 
morte, o destino, o azar, 
a historia e a necesidade 
de transcendencia.

poden ser a cuestión do sentido, a
esencia e a existencia, o eu, a li-
berdade, a morte, o destino, o 
azar, a historia ou a necesidade 
de transcendencia, entre outras.

FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de 
xeito oral e escrito, acerca dos 
puntos de vista propios sobre o 
ser humano, desde a filosofía e 
sobre diferentes temáticas filosófi-
cas relacionadas co sentido da 
existencia humana.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
c
d
e
h

B5.12. Reflexión filosófica
sobre o corpo.
B5.13. Teorías filosóficas 
sobre a relación entre 
mente e corpo.

B5.8. Coñecer algunhas teorías fi-
losóficas occidentais sobre o cor-
po humano, e reflexionar de xeito 
colaborativo e argumentar acerca 
dos puntos de vista propios.

FIB5.8.1. Coñece as teorías fi-
losóficas da relación entre mente 
e corpo (monismo, dualismo e 
emerxentismo), e argumenta so-
bre esas teorías comparando se-
mellanzas e diferenzas, de forma 
colaborativa.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual

Bloque 6. A racionalidade práctica

a
b
c
d
e
h

B2.5. Racionalidade 
teórica e práctica.
B6.1. Orixe da ética occi-
dental: Sócrates fronte 
aos sofistas. 

B6.1. Identificar a especificidade 
da razón na súa dimensión prácti-
ca, en tanto que orientadora da 
acción humana.

FIB6.1.1. Recoñece a función da 
racionalidade práctica para dirixir 
a acción humana, aínda recoñe-
cendo os seus vínculos ineludi-
bles coa razón teórica e a inteli-
xencia emocional.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.1.2. Explica a orixe da ética 
occidental no pensamento grego, 
contrastando, de forma razoada, 
a concepción socrática coa dos 
sofistas.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

a
b
c
d
e

B6.2. A ética como refle-
xión sobre a acción mo-
ral: carácter, conciencia e
madureza moral.

B6.2. Recoñecer o obxecto e fun-
ción da ética.

FIB6.2.1. Explica e razoa acerca 
do obxecto e a función da ética.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

a
b
c
d
e
h

B6.3. Principais teorías 
sobre a moral humana.
B6.4. Procura da felicida-
de.
B6.5. A boa vontade: 
Kant.
B6.6. A xustiza como vir-
tude ético-política.
B6.7. Relativismo e uni-
versalismo moral.

B6.3. Coñecer e explicar as princi-
pais teorías éticas sobre a xustiza 
e a felicidade, e sobre o desenvol-
vemento moral.

FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico 
as argumentacións das principais 
teorías éticas sobre a felicidade e 
a virtude, razoando as súas pro-
pias ideas, e achega exemplos do
seu cumprimento e do seu incum-
primento.

CSIEE
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual

FIB6.3.2. Expresa de maneira 
crítica as argumentacións das 
principais teorías éticas sobre a 
xustiza, razoando as súas propias
ideas, e achega exemplos do seu 
cumprimento e do seu incumpri-
mento.

CSIEE 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual

FIB6.3.3. Analiza textos breves 
dalgúns dos filósofos represen-
tantes das principais teorizacións 
éticas e sobre o desenvolvemento
psicolóxico moral do individuo.

CSC N50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

FIB6.3.4. Usa con rigor termos 
como ética, moral, acción moral, 
autonomía, responsabilidade, 
convención moral, madureza mo-
ral, virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de 
máximos, ética de mínimos, con-
senso, xustiza, eudemonismo, he-

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicóns
Instrumentos:
Aula virtual
Exame
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donismo, emotivismo e utilitaris-
mo.

a
b
c
d
e
h

B6.8. Fundamentos fi-
losóficos do Estado.
B6.9. Principais interro-
gantes da filosofía políti-
ca. 

B6.4. Explicar a función, as carac-
terísticas e os principais interro-
gantes da filosofía política, como 
a orixe e a lexitimidade do Estado,
as relacións entre o individuo e o 
Estado ou a natureza das leis.

FIB6.4.1. Identifica a función, as 
características e os principais inte-
rrogantes da filosofía política.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.4.2. Utiliza con rigor concep-
tos como democracia, Estado, 
xustiza, dereito, dereitos naturais, 
Estado democrático e de dereito, 
legalidade, lexitimidade, conven-
ción, contractualismo, alienación, 
ideoloxía, utopía, entre outros 
conceptos clave da filosofía políti-
ca.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

a
b
c
d
e
h

B6.10. A xustiza segundo
Platón.
B6.11. O convencionalis-
mo nos sofistas.
B6.12. Realismo político: 
Maquiavelo.
B6.13. Contractualismo: 
Hobbes, Locke, Rousse-
au e Montesquieu.
B6.14. A paz perpetua de
Kant.
B6.15. Fundamentos fi-
losóficos do capitalismo 
no século XIX. John 
Stuart Mill. Alienación e 
ideoloxía segundo Marx.
B6.16. Disputa política 
entre Popper e a escola 
de Frankfurt.

B6.5. Coñecer as teorías e os 
conceptos filosóficos principais 
que estiveron na base da constru-
ción da idea de Estado e das 
súas funcións, apreciando o papel
da filosofía como reflexión crítica.

FIB6.5.1. Explica de xeito cohe-
rente as formulacións filosófico-
políticas de Platón, os sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John 
Stuart Mill, Popper ou Habermas, 
entre outros.

CCEC
CSC

50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Exame

FIB6.5.2. Analiza e reflexiona so-
bre a relación entre individuo e 
Estado, sobre a base do pensa-
mento dos sofistas, Marx e a es-
cola de Frankfurt.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico 
textos significativos e breves dal-
gúns dos autores estudados, nos 
que se argumente sobre o con-
cepto de Estado, os seus elemen-
tos e as súas características.

CSC 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

FIB6.5.4. Valora e utiliza a capaci-
dade argumentativa, de forma 
oral e escrita, contra a arbitrarie-
dade, o autoritarismo e a violen-
cia.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

a
b
c
d
e
h

B6.17. Función do pen-
samento utópico.

B6.6. Disertar de xeito oral e escri-
to sobre a utilidade do pensamen-
to utópico, analizando e valorando
a súa función, para propor posibili-
dades alternativas, proxectar ide-
as innovadoras e avaliar o xa ex-
perimentado.

FIB6.6.1. Reflexiona por escrito 
sobre as posibilidades do pensa-
mento utópico, e argumenta as 
súas propias ideas.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

a
b
c
d
e
h

B6.18. Legalidade e lexi-
timidade.

B6.7. Distinguir os conceptos de 
legalidade e lexitimidade.

FIB6.7.1. Describe e compara os 
conceptos de legalidade e lexitimi-
dade.

CCL
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e
h
p

B6.19. Capacidade sim-
bólica. E. Cassirer.
B6.20. Creatividade. H. 
Poincaré.

B6.8. Recoñecer a capacidade 
simbólica como elemento distinti-
vo da especie humana.

FIB6.8.1. Explica as teses funda-
mentais de E. Cassirer sobre a 
capacidade simbólica humana, e 
as de H. Poincaré sobre o proce-
so creativo.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
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Aula virtual
Exame

b
d
e
h
n
p

B6.21. Estética filosófica: 
función e características.
B6.22. A arte comO ins-
trumento de compren-
sión e expresión simbóli-
ca da realidade.
B6.23. A estética filosófi-
ca e a capacidade sim-
bólica do ser humano. A 
realidade desde a arte, a 
literatura e a música.

B6.9. Coñecer o campo da estéti-
ca, reflexionando sobre as contri-
bucións filosóficas realizadas por 
tres das construcións simbólicas 
culturais fundamentais.

FIB6.9.1. Comprende e usa con-
ceptos como estética, creativida-
de, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímese, be-
leza, gusto, subxectividade, xuízo 
estético e vangarda.

CCL
CCEC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Lista de definicións
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.9.2. Contrasta e relaciona al-
gunhas construcións simbólicas 
fundamentais no contexto da cul-
tura occidental, e analiza, de xeito 
colaborativo, textos literarios, audi-
cións musicais e visualizacións de
obras de arte para explicar os 
contidos da unidade.

CAA
CCEC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

a
b
d
e
h
n
p

B6.24. Relación da arte 
coa ética, co coñece-
mento e coa técnica.

B6.10. Relacionar a creación ar-
tística con outros campos como o 
da ética, o coñecemento e a téc-
nica.

FIB6.10.1. Diserta sobre a rela-
ción e a posibilidade transforma-
dora da realidade humana, a cre-
ación artística, a ciencia e a ética.

CSC
CCEC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

b
d
e
h
n
p

B6.25. Sentimento, expe-
riencia e xuízo estético. 
Beleza. Creación artística
e sociedade. Abstracción 
artística e pensamento 
metafísico. A arte como 
xustificación ou como 
crítica da realidade.
B6.26. Filosofía e arte. Fi-
losofía e literatura. Filoso-
fía e música.

B6.11. Analizar textos en que se 
comprenda o valor da arte, a lite-
ratura e a música como vehículos 
de transmisión do pensamento fi-
losófico, utilizando con precisión o 
vocabulario específico propio da 
estética filosófica.

FIB6.11.1. Coñece e describe al-
gúns dos elementos fundamen-
tais da reflexión estética sobre a 
arte, analizando textos significati-
vos de filósofos como Platón, 
Schelling, Hume, Kant, Nietzsche,
Walter Benjamin, Gadamer, Mar-
cuse ou Adorno, entre outros, e 
aplica esas ideas ao estudo de di-
versas obras de arte.

CCEC 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

FIB6.11.2. Entende o valor filosófi-
co da literatura, analizando textos 
breves de pensadores e literatos 
como Platón, Santo Agostiño, Cal-
derón de la Barca, Pío Baroja, A. 
Machado, Voltaire, Goethe, Sar-
tre, Unamuno, Borges ou Camus, 
entre outros.

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB6.11.3. Coñece a visión fi-
losófica da música a través da 
análise de textos filosóficos sobre 
as visións dos pitagóricos, de Pla-
tón, Schopenhauer, Nietzsche ou 
Adorno, entre outros, así como 
mediante audicións significativas.

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

d
g
h
n

B1.2. Composición escri-
ta de argumentos de re-
flexión filosófica e de dis-
cursos orais, manexando
as regras básicas da re-
tórica e a argumentación.

B6.12. Reflexionar por escrito so-
bre algunha das temáticas signifi-
cativas estudadas, argumentando
as propias posicións, e ampliar en
internet a información aprendida.

FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e 
coherente sobre o valor das artes 
para transmitir ideas filosóficas, e 
procura e selecciona información 
en internet que amplíe o xa 
aprendido.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

Filosofía. 1º de bacharelato terceiro trimestre

Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h
m

B1.1. Textos filosóficos e 
pertencentes a outras ra-
mas do saber relaciona-
dos coas temáticas fi-
losóficas estudadas.

B1.1. Ler comprensivamente e 
analizar de forma crítica textos 
significativos e breves, pertencen-
tes a pensadores/as 
destacados/as.

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico 
textos pertencentes a pensado-
res/as destacados/as, identifica a 
problemática e as solucións ex-
postas (distinguindo as teses prin-

CAA 100% Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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cipais e a orde da argumentación)
e relaciona os problemas propos-
tos nos textos co estudado na uni-
dade, e/ou co achegado por ou-
tros/as filósofos/as ou correntes, 
e/ou con saberes distintos da filo-
sofía.

b
d
e

B1.2. Composición escri-
ta de argumentos de re-
flexión filosófica e de dis-
cursos orais, manexando
as regras básicas da re-
tórica e a argumentación.

B1.2. Argumentar e razoar os pro-
pios puntos de vista sobre as te-
máticas 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 es-
crita, con claridade e coherencia, 
e demostrando un esforzo creati-
vo e educativo na valoración per-
soal dos problemas filosóficos 
analizados.

CCL
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Cuestionarios

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
Rúbrica
Exames

b
d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas 
fontes.

FIB1.3.1. Selecciona e sistemati-
za información obtida tanto de li-
bros específicos como de internet,
usando as posibilidades das no-
vas tecnoloxías para consolidar e 
ampliar a información.

CD
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica

FIB1.3.2. Elabora listas de voca-
bulario de conceptos e compren-
de o seu significado, aplícaos con 
rigor e organízaos en esquemas 
ou mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles para a comprensión
da filosofía.

CAA 100% Procedementos:
Cuestión temática
Comentario de texto
Listas de definicións
Instrumentos:
Exame

d
e
g

B1.3. Uso dos procede-
mentos de traballo inte-
lectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o
uso rigoroso do léxico re-
lacionado cos temas fi-
losóficos estudados.

B1.4. Analizar e argumentar sobre
formulacións filosóficas, elaboran-
do de xeito colaborativo esque-
mas, mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procede-
mentos útiles, mediante o uso de 
medios e plataformas dixitais.

FIB1.4.1. Elabora con rigor es-
quemas, mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas, etc., amo-
sando a comprensión dos eixes 
conceptuais estudados.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Cuestión temática
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

b
d
e

B6.27. Retórica, argu-
mentación e lóxica: a co-
municación desde a filo-
sofía.
B6.28. Importancia da 
comunicación e a súa re-
lación coa linguaxe, a 
verdade e a realidade.

B6.13. Entender a importancia da 
comunicación para o desenvolve-
mento do ser humano e as socie-
dades.

FIB6.13.1. Coñece e manexa con 
rigor conceptos como símbolo, 
comunicación, linguaxe formal, 
lóxica, xuízo lóxico, razoamento, 
demostración, discurso, elocuen-
cia, orador, retórica, exordio, in-
ventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión e
concepto universal, entre outros. 

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e

B6.29. Lóxica proposicio-
nal.

B6.14. Coñecer en que consiste a
lóxica proposicional e apreciar o 
seu valor para amosar o razoa-
mento correcto e a expresión do 
pensamento como condición fun-
damental para as relacións hu-
manas.

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e 
as regras do razoamento da lóxi-
ca de enunciados.

CAA 50% Exame Procedementos:
Resolución de Proble-
mas
Instrumentos:
Exame

b
d
e

B6.30. Retórica e com-
posición do discurso.

B6.15. Coñecer as dimensións 
que forman parte da composición 
do discurso retórico, e aplicalas na
composición de discursos.

FIB6.15.1. Comprende e explica a
estrutura e o estilo da retórica e da
argumentación.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
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Exame

FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a
orde do discurso, e escribe breves
discursos retóricos establecendo 
coherentemente a exposición e a 
argumentación.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Cuestión temática
Resolución exercicio
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e

B6.31. Argumentación: 
regras e ferramentas do 
diálogo e a demostración
de argumentos.
B6.32. Filosofía da lin-
guaxe: o problema fi-
losófico dos conceptos 
universais e o erro argu-
mentativo da xeneraliza-
ción apresurada.

B6.16. Coñecer e utilizar as re-
gras e as ferramentas básicas do 
discurso baseado na argumenta-
ción demostrativa.

FIB6.16.1. Constrúe un diálogo 
argumentativo no que demostra 
as súas propias teses mediante 
as regras e as ferramentas da ar-
gumentación.

CSIEE
CSC

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Cuestión temática
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.16.2. Distingue un argumen-
to veraz dunha falacia.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Resolución de proble-
mas
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

FIB6.16.3. Analiza e comenta tex-
tos breves e significativos sobre a 
arte da retórica e a argumentación
de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito e autores/as 
contemporáneos/as.

CCEC 50% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

b
d
e
m
p

B6.33. A filosofía e a em-
presa como proxecto ra-
cional.

B6.17. Coñecer as posibilidades 
da filosofía na creación dun pro-
xecto, en xeral, e no ámbito em-
presarial en particular, e valorar o 
seu papel potenciador da análise, 
a reflexión e o diálogo.

FIB6.17.1. Utiliza conceptos con 
sentido filosófico e aplícaos ao 
contexto empresarial: principios, 
saber, orde lóxica, finalidade, de-
mostración, razoamento, indu-
ción, dedución, argumentación, 
sentido, significado, creatividade, 
diálogo, obxectivo/subxectivo, 
emocións, globalidade e valor, en-
tre outros.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

b
e
m
p

B6.34. O modo metafísi-
co de preguntar para de-
señar un proxecto vital e 
de empresa.
B6.35. Os procesos de 
cuestionamento e a im-
portancia da definición de
obxectivos.

B6.18. Comprender a importancia
do modo de "preguntar radical" da
metafísica para proxectar unha 
idea ou un proxecto vital ou em-
presarial, facilitando os procesos 
de cuestionamento e definición 
das preguntas radicais e as res-
postas a estas.

FIB6.18.1. Formula correctamente
os interrogantes filosóficos radi-
cais que deben estar na base da 
creación dun proxecto, tanto vital 
como laboral, como "que son?", 
"que fago?", "por que?", "para 
que?", "cal é o meu obxectivo?", 
"cal é o seu sentido, a súa razón 
de ser?", etc., e saber argumentar
a defensa das respostas.

CSIEE
CSC

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

b
m
p

B6.36. Proceso de análi-
se racional do conxunto 
dun sistema, dos ele-
mentos que o integran e 
da orde racional que sub-
xace á estrutura lóxica 
dun proxecto, vital e em-
presarial.

B6.19. Comprender o valor da te-
oría do coñecemento, a razón 
crítica e a lóxica para introducir ra-
cionalidade na orixe e no desen-
volvemento dun proxecto.

FIB6.19.1. Deseña un proxecto vi-
tal ou empresarial, sobre a base 
da filosofía, valorando a íntima re-
lación entre os pensamentos e as 
accións, entre a razón e as emo-
cións, a través do diálogo, da ar-
gumentación e a linguaxe filosófi-
ca.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

b
e
m

B6.37. Importancia do 
diálogo e da defensa ar-
gumentativa de proxec-
tos, fins e medios.

B6.20. Valorar as técnicas do 
diálogo filosófico, a argumenta-
ción e a retórica para organizar a 
comunicación entre as partes e a 
resolución de negociacións e de 
conflitos, para xerar diálogo base-

FIB6.20.1. Coñece e utiliza as fe-
rramentas da argumentación e o 
diálogo na resolución de dilemas 
e conflitos dentro dun grupo hu-
mano.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual
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ado na capacidade de argumen-
tar correctamente, para definir e 
comunicar correctamente o ob-
xectivo dun proxecto.

a
m
n

B6.38. Deseño dun pro-
xecto vital e laboral. Pa-
pel da Estética no desen-
volvemento do pensa-
mento creativo e inno-
vador.

B6.21. Valorar a capacidade da 
estética filosófica para favorecer o 
pensamento creativo e innovador 
que permite adaptarse e anticipar-
se aos cambios, xerando innova-
ción e evitando o estancamento, 
valorando así a función e a impor-
tancia das persoas emprendedo-
ras e innovadoras para a constru-
ción e o avance dunha cultura, e a
transformación da realidade.

FIB6.21.1. Valora a posibilidade 
de crear tarefas innovadoras, va-
lorando a función e a importancia 
das persoas emprendedoras e in-
novadoras para a construción e o 
avance dunha cultura, e a trans-
formación da realidade.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

a
b
c
f
m
p

B6.39. Importancia da 
ética para establecer o 
sistema de valores no 
traballo. 

B6.22. Comprender e apreciar a 
función axiolóxica da ética para 
establecer un sistema de valores 
que permita mellorar o clima labo-
ral, comprendendo que os valores
éticos son clave para lograr o 
equilibrio entre innovación, sus-
tentabilidade e competitividade.

FIB6.22.1. Realiza un decálogo 
de valores éticos que deben rexer
no mundo laboral e de cara á so-
ciedade e á natureza.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

FIB6.22.2. Valora e diserta sobre 
a importancia do traballo para de-
senvolvernos como seres huma-
nos, para o avance dunha cultura 
e para transformar a realidade.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% nos cuestionario

Procedementos
Cuestionarios
Produción dos alumnos
Instrumento:
Aula virtual

 5.3.Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 a) Criterios de avaliación

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, por
parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes criterios
concrétanse metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes que se repiten a
través de todo o currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os criterios de
avaliación pormenorizados que describe o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará tendo en conta
estes oito criterios, aínda que se deberá ter en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe como as accións
nas que este se pon de manifesto, son sempre complexas; de aí que cada criterio deba ser tomado como un
complemento dos outros, como unha perspectiva desde a que completar todo o proceso de avaliación da
aprendizaxe.

• Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e breves, pertencentes a
pensadores/as destacados/as. (B1.1./ B.2.5./ B.3.3/B3.6./B4.5./ B6.11./).

• Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, de forma
oral e escrita, con claridade e coherencia. (B1.4./B1.2./ B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./).

• Seleccionar  e  sistematizar  información  obtida  de  distintas  fontes.  (B1.3./  B1.4./B1.2./
B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./).
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• Elaborar  de  xeito  colaborativo  esquemas,  mapas  conceptuais,  táboas  cronolóxicas  e  outros
procedementos útiles,  mediante o uso de medios e plataformas dixitais.(  B1.4./B4.4/ B6.20./
B6.21./ B6.22./ B6.23./).

• Coñecemento  e  comprensión  dos  problemas  e  teorías  analizadas  (B2.1./
B2.2./B.3.1./B3.7/B4.1/B4.1/B4.3/B5.1./B5.2/B5.5./B5.6./B5.8./B6.1./B6.2./B6.3./B6.4./B6.5./
B6.8./ B6.9./ B6.13./ B6.14./ B6.15./).

• Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel de precisión,
exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. (B2.4./B3.4/ B6.7./).

• Aplicar os coñecementos ao do contorno vital así tomar conciencia acerca da utilidade dos saberes
académicos. (B3.5./B5.4/ B6.10./ B6.17./ B6.18./ B6.19./ B6.20./ B6.21./ B6.22./ B6.23./).

• Corroborar  o  grao de  adquisición  dunha perspectiva  histórica  que  permita  situar  as  ideas  e
acontecementos nun esquema xeral no que se integre a historia do pensamento en Occidente.
(B2.3./  (B2.1./  B2.2./  B.3.1./  B3.7/B4.1/  B4.1/  B4.3/B5.1./  B5.2/B5.5./  B5.6./  B5.8./
B6.1./B6.2./B6.3./B6.4./B6.5./ B6.8./ B6.9./ B6.13./ B6.14./ B6.15./).

 b) Criterios de cualificación

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase segundo as pautas seguintes:

• A valoración dos cuestionarios propostos na aula suporá o 10 % da cualificación global (ata
puntos). Realizarase un cuestionario por unidade didáctica.

• A corrección das probas escritas sobre os contidos con arranxo aos estándares de aprendizaxe e O
instrumento de avaliación correspondente, suporán o 70 % da cualificación global (ata 4 puntos).
Como mínimo realizarase unha proba ou exame trimestral. Para cada avaliación fixaráse un tipo
de proba baseado nunha ferramenta básica da actividade filosófica (composición, comentario ou
argumentación).

• As Tarefas de aplicación de coñecementos con arranxo aos estándares de aprendizaxe marcados,
que  se  realicen  de  forma  opcional  (lecturas,  ensaios,  proxectos  de  investigación,  análise  de
documentos audiovisuais, creación audiovisual, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 20% na
cualificación (ata 1 punto). Poderá realizarse un maximo de unha por trimestre.

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumentos:
Cuestionario pechado: 3 por avaliación 5 puntos sobre 10 20% Cuestionario

MOODLE
Exame 5 puntos sobre 10 70% EXAME
Traballos propostos na aula virtual Nivel C na rúbrica de avaliación da avaliación 10% RÚBRICA

Tanto a corrección dos cuestionarios como a entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual.

A suma das cualificacións dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase
a partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN REDONDEO.

Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar polo menos o nivel de
suficiencia  (metade da puntuación SEN REDONDEO) no apartado 2,  correspondente ao exame de
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contidos mínimos. De non obterse o nivel de suficiencia neste apartado a cualificación máxima que se
poderá obter será de 4 puntos.

Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en:

• Revisión  dos  contidos  mínimos,  realizada en clase,  no caso de que  non se teña acadado a
cualificación suficiente nos exames, e na realización dun novo exame que permita demostrar que
se ten acadado o nivel prescrito.

***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental médica
(en caso de enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non asistencia por causas non médicas). A
recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada farase antes da avaliación, de ser posible,
ou posteriormente e farase contar a avaliación no caderno do profesor.

Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de prazo posto que estes
poderán entregarse a través da aula ou do blog do alumno, mesmo fora do período escolar.

Instrumentos de Avaliación

 1. Cuestionarios pechados de “escolla múltiple” realizados na aula (un por cada unidade didáctica).

 2. Exames escritos relativos aos contidos de cada avaliación, que combinará as diferentes ferramenta
de traballo usadas en cada avaliación (comentario de texto, disertación, valoración de dilemas
morais ou argumentación lóxica e retórica).

 a) Exemplo:

• Comentario de texto. 3 puntos repartidos como segue 

• Resume e análise teórico (ate 1 punto).

• Argumentación e análise crítico (ate 1 punto).

• Definición e uso de termos relevantes (ate 1 punto).

• Cuestión teórica ou problema a desenvolver 3 puntos repartidos como segue:

• Coñecementos (temáticos ou metodolóxicos (ate 1 punto).

• Procedementos lóxicos e/ou argumentación (ate 1 punto).

• Organización da información (ate 1 punto).

• Definición de conceptos máx 2 puntos.

 3. Traballos de aplicación propostos na aula, (sínteses informativas, mapas conceptuais, comentarios,
cuestionarios  etc.,  de  entrega  obrigatoria,  elaboración de  esquemas,  seguindo  as  indicacións
precisas que se dean na aula e/ou participación en actividades escolares ou extraescolares do
Departamento, lecturas de interese persoal, ou outras tarefas que complementen ou contribúan á
consecución dos obxectivos sinalados para esta materia ou apliquen os contidos desta materia a
outras áreas ou proxectos do Centro, especialmente aqueles proxectos didácticos recollidos no
proxecto educativo do Centro.
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RÚBRICA PARA TRABALLOS VOLUNTARIOS.
CRITERIO A B C D
Contidos Non se trata o tema mais que 

superficialmente
Non se abordan contidos espe-
cíficos
Non se tiran conclusións
Non hai metodoloxía

O tema trátase de forma non 
significativa
Os contidos abordados son po-
bres
Non se tiran conclusións
A metodoloxía é insuficiente.

A abordaxe do tema é limitada
Abordánse a maioría dos conti-
dos
As limitacións son estudadas 
parcialmente
O método se usa parcialmente
Non se extraen conclusións

Está tratado o tema en profundi-
dade
Abordánse todos os contidos 
delimitados
Explícanse as limitación
Usa unha metodoloxía específi-
ca
Estraense conclusións

Redacción e organización O aspecto do traballo é descoi-
dado
Uso moi deficiente da linguaxe
Organización nula das ideas
Non se cumpren os apartados

O aspecto do traballo é descoi-
dado
Uso deficiente da linguaxe
Organización mínima das ideas
Non se cumpren todos os apar-
tados

Aspecto coidado
A linguaxe é estereotipada
A organización de ideas é bási-
ca sen contribución persoal
Cumprense os apartados pro-
postos

Aspecto coidado e elegante
Bo uso da linguaxe
Boa organización de ideas
Ben a distribución en apartados

Manexo da información Non se usan fontes de informa-
ción
Non se cita correctamente
Non hai bibliografía
Non se distingue entre informa-
ción allea e persoal

Usánse fontes de información 
non válidas 
Non se usa sistema citas Inclúe-
se bibliografía pero de forma in-
correcta
Non se distínguese entre infor-
mación e creación persoal.

Usánse fontes de información 
válidas pero moi básicas
Usase un sistema citas non for-
mal
Inclúese bibliografía pero de for-
ma incorrecta
Distínguese entre información e 
creación persoal.

Usánse fontes de información 
válidas e suficientes
Cítanse adecuadamente
Inclúese bibliografía de forma 
correcta
Distínguese entre información e 
creación persoal.

Autonomía Non hai ningún aspecto do tra-
ballo que sexa persoal

Só é persoal a atribución de 
exemplos e a conclusión de for-
ma mínima

Establece conclusións persoais 
pero non é quen de analizar o 
tema desde unha perspectiva 
propia

Proposta orixinal de análise do 
tema.
Conclusións persoais
Autocrítica da propia perspecti-
va.

 c) Criterios de promoción

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das 3
avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos
exames de recuperación correspondentes.

 d) Avaliacións extraordinarias

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en setembro un exame
final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURSO.

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 5
para superar a materia. O exame terá a forma seguinte:

MODELO DE PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

• Comentario de texto. 3 puntos repartidos como segue 

◦ Resume e análise teórico (ate 1 punto).

◦ Argumentación e análise crítico (ate 1 punto).

◦ Definición e uso de termos relevantes (ate 1 punto).

Exemplo

“Toda palabra convertese de forma inmediata nun concepto en tanto que xustamente non debe servir para
a experiencia singular e completamente individualizada á que debe a súa orixe,  por exemplo como
recordo, senón que debe encaixar ao mesmo tempo con innumerables experiencias, por así dicir, mais ou
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menos similares, xamais idénticas estritamente falando; en suma, con casos puramente diferentes. Todo
concepto formase por equiparación de casos non iguais iguales. Do mesmo xeito que é certo que unha
folla non é igual a outra, tamén é certo que o concepto folla formouse ao abandonar de forma arbitraria
esas diferenzas individuais, ao esquecer as notas distintivas, co que se suscita entón a representación,
como se na natureza existise algo separado das follas que fora a “folla”, unha especie de arquetipo
primixenio a partires do cal todas as follas terían sido tecidas, deseñadas, calibradas, pintadas, pero por
mans tan torpes, que ningún exemplar resultase ser correcto e fidedigno como copia fiel do arquetipo.”
Nietzsche, N: Verdade e Mentira en Sentido Extramoral. Edit. Circulo de lectores

• Cuestión teórica ou problema a desenvolver 3 puntos repartidos como segue:

◦ Coñecementos (temáticos ou metodolóxicos (ate 1 punto).

◦ Procedementos lóxicos e/ou argumentación (ate 1 punto).

◦ Organización da información (ate 1 punto).

Exemplo:

• Formaliza e resolve con axuda das regras básicas o seguinte argumento:

◦ “Se o número n é positivo entón n ao cadrado é positivo. Se n é negativo, entón n ao cadrado é
positivo. N é positivo ou negativo. Polo tanto, n ao cadrado é positivo”.

• Definición de conceptos máx 2 puntos 

◦ Concepto 1 (0,5 puntos). Exemplo: Percepción.

◦ Concepto 2 (0,5 puntos). Exemplo: Razón.

◦ Concepto 3 (0,5 puntos). Exemplo: Teoría.

◦ Concepto 4 (0,5 puntos). Exemplo: Cosmovisión.
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 6. Historia da Filosofía
 6.1.Concreción dos obxectivos por curso

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable. A materia tentará dotar ao alumnado dun coñecemento dos períodos históricos do
pensamento  e  os  seus  autores  fundamentais,  buscando  a  comprensión  das  relacións
socioeconómicas, políticas científicas e artísticas en cada un dos períodos históricos.

b) Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Par iso fomentará o desenvolvemento do hábito de
ponderar  con  criterio  opinións  contrapostas  a  partir  do  contraste  entre  teorías  e  correntes
filosóficas que se sucederon na historia.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e
valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  propiciando debates  sobre
temas de actualidade e illando os prexuízos infundados.

d) Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e desenvolver un hábito inquisitivo e
analítico en relación coa información recibida na vida cotiá.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. Esta
materia incidirá na elaboración de exposicións orais e composicións escritas acerca de temas
determinados con claridade, corrección, plenitude e autonomía, exercitando na medida do posible
unha reflexión persoal. Comentar textos filosóficos analizando con rigor os seus conceptos e teses
e comparándoos coa postura defendida noutros textos de diferente autoría acerca dos mesmos
temas.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes
históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades
básicas propias da modalidade elixida.

 6.2.Concreción para cada estándar de aprendizaxe
Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

 Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h

B1.1. Comentario de tex-
to. 
B1.2. Diálogo filosófico e 
argumentación.

B1.1. Realizar a análise de frag-
mentos dos textos máis salienta-
bles da historia da filosofía, e ser 
capaz de transferir os coñece-

HFB1.1.1. Comprende o sentido 
global dos textos máis salienta-
bles dos/das autores/as estuda-
dos/as, recoñecendo a orde lóxica

CCL 100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

mentos a outros/as autores/as ou 
problemas.

da argumentación e as formula-
cións que se defenden, e é quen 
de transferir os coñecementos a 
outros/as autores/as ou proble-
mas.

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

CAA
CCL

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

HFB1.1.3. Argumenta a explica-
ción das ideas presentes no texto,
en relación coa filosofía do/da au-
tor/a e os contidos estudados.

CAA
CCL

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

a
b
c
d
e

B1.2. Diálogo filosófico e 
argumentación.

B1.2. Argumentar con claridade e 
capacidade crítica, oralmente e 
por escrito, as súas propias opi-
nións sobre os problemas funda-
mentais da filosofía, dialogando 
de xeito razoado con outras posi-
cións diferentes.

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

CCL
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de Texto
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

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

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
d
e
g
m

B1.3. Ferramentas de 
aprendizaxe e investiga-
ción da filosofía.

B1.3. Aplicar adecuadamente as 
ferramentas e os Procedemen-
tos: do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizan-
do traballos de organización e in-
vestigación dos contidos.

HFB1.3.1. Sintetiza correctamen-
te a filosofía de cada autor/a, me-
diante resumos dos seus contidos
fundamentais, e clasifícaos nos 
núcleos temáticos que atravesan 
a historia da filosofía: realidade, 
coñecemento, ser humano, ética 
e política.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.3.2. Elabora listaxes de vo-
cabulario de conceptos, compren-
de o seu significado, organízaos 
en esquemas ou mapas concep-
tuais, táboas cronolóxicas e ou-
tros Procedementos: útiles para 
a comprensión da filosofía do au-
tor, e aplícaos con rigor.

CAA
CCL

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
Rúbrica 

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou 
disertacións, traballos de investi-
gación e proxectos que impliquen 
un esforzo creativo e unha valora-
ción persoal dos problemas fi-
losóficos formulados na historia 
da filosofía.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

d
g
m

B1.4. Aplicación das 
competencias de tecno-
loxías da información e 
da comunicación á histo-
ria da filosofía.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación na 
realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófi-
ca.

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas 
informáticas e da web 2.0. (wikis, 
blogs, redes sociais, procesador 
de textos, presentación de diapo-
sitivas ou recursos multimedia, 
etc.) para o desenvolvemento dos
traballos.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

HFB1.4.2. Realiza procuras avan-
zadas en internet sobre os conti-
dos da investigación, e decide os 
conceptos adecuados.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga

b
c
d
e
h

B2.1. Orixe da filosofía 
grega. Os presocráticos: 
resposta á orixe do cos-
mos.
B2.2. Dialéctica socráti-
ca.
B2.3. Convencionalismo 
democrático e relativismo
dos sofistas
B2.4. Platón: ontoloxía e 
coñecemento; conce-
pción dualista do ser hu-
mano; dimensión antro-
polóxica e política da vir-
tude; o autor e o seu 
contexto.

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía 
en Grecia e comprender o primei-
ro gran sistema filosófico, o de 
Platón, analizando a relación en-
tre realidade e coñecemento, a 
concepción dualista do ser huma-
no e a dimensión antropolóxica e 
política da virtude, en relación coa
filosofía presocrática e o xiro an-
tropolóxico de Sócrates e os So-
fistas, valorando a súa influencia 
no desenvolvemento das ideas e 
os cambios socioculturais da Gre-
cia antiga, e apreciando critica-
mente o seu discurso.

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de 
Platón como idea, mundo sensi-
ble, mundo intelixible, ben, razón, 
doxa, episteme, universal, absolu-
to, dualismo, reminiscencia, trans-
migración, mímese, methexe, vir-
tude e xustiza, entre outros, e 
aplícaos con rigor.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtualExame

HFB2.1.2. Entende e explica con 
claridade, tanto na linguaxe oral 
como na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Platón, 
analizando a relación entre reali-
dade e coñecemento, a conce-
pción dualista do ser humano e a 
dimensión antropolóxica e política
da virtude.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB2.1.3. Distingue as respostas 
da corrente presocrática en rela-
ción á orixe do Cosmos, os con-
ceptos fundamentais da dialéctica
de Sócrates e o convencionalis-
mo democrático e o relativismo 
moral dos sofistas, identificando 
os problemas da filosofía antiga, e
relacionando esas respostas coas
solucións achegadas por Platón.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

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.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
d
e
h

B2.5. A física de De-
mócrito.
B2.6. Problemas da filo-
sofía antiga e solución de
Aristóteles.
B2.7. Aristóteles: metafí-
sica, física, coñecemen-
to, ética eudemonista e 
política. Comparación 
coa filosofía platónica. O 
autor e o seu contexto.

B2.2. Entender o sistema teleo-
lóxico de Aristóteles, en relación 
co pensamento de Platón e a físi-
ca de Demócrito, e valorando a 
súa influencia no desenvolvemen-
to das ideas e cos cambios so-
cioculturais da Grecia antiga.

HFB2.2.1. Utiliza con rigor con-
ceptos do marco do pensamento 
de Aristóteles, como substancia, 
ciencia, metafísica, materia, for-
ma, potencia, acto, causa, efecto, 
teleoloxía, lugar natural, indución, 
dedución, abstracción, alma, mo-
nismo, felicidade e virtude, entre 
outros.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB2.2.2. Comprende e explica 
con claridade, tanto na linguaxe 

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais de Aristóteles, exa-
minando a súa concepción da 
metafísica e da física, o coñece-
mento, a ética eudemonística e a 
política, en comparación coas te-
orías de Platón.

Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB2.2.3. Describe as respostas 
da física de Demócrito, identifi-
cando os problemas da filosofía 
antiga, e relaciona esas respostas
coas solucións achagadas por 
Aristóteles.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB2.2.4. Estima e razoa o esfor-
zo da filosofía de Aristóteles por 
contribuír ao desenvolvemento do
pensamento occidental, valoran-
do positivamente a formulación 
científica das cuestións.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h
l

B2.8. Doutrinas éticas 
helenísticas: Epicureís-
mo, Estoicismo e Escep-
ticismo.
B2.9. Científicos helenís-
ticos.
B2.10. A Biblioteca de 
Alexandría.

B2.3. Coñecer as escolas éticas 
xurdidas no helenismo, como o 
Epicureísmo, o Estoicismo e o 
Escepticismo, valorar o seu papel 
no contexto socio-histórico e cul-
tural da época, e recoñecer a re-
percusión dos grandes científicos 
helenísticos, apreciando a gran 
importancia para occidente da Bi-
blioteca de Alexandría.

HFB2.3.1. Describe as respostas 
das doutrinas éticas helenísticas, 
e identifica algúns dos grandes lo-
gros da ciencia alexandrina.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

Bloque 3. A filosofía medieval

b
c
d
e
h

B3.1. Cristianismo e filo-
sofía. Agostiño de Hipo-
na: teoría da iluminación, 
filosofía da historia, o pro-
blema da certeza e a de-
fensa da liberdade.

B3.1. Explicar a orixe do pensa-
mento cristián e o seu encontro 
coa filosofía a través das ideas 
fundamentais de Agostiño de Hi-
pona, apreciando a súa defensa 
da liberdade, da verdade e do 
coñecemento interior ou a histo-
ria.

HFB3.1.1. Explica o encontro da 
filosofía e a relixión cristiá nas 
súas orixes, a través das teses 
centrais do pensamento de Agos-
tiño de Hipona.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h

B3.2. Escolástica medie-
val. Tomé de Aquino: re-
lacións de razón e fe. 
Vías para a demostra-
ción da existencia de 
Deus. Lei moral. Rela-
ción coa filosofía antiga e
coa agostiniana, a xudía 
e o nominalismo. O autor
e o seu contexto.

B3.2. Coñecer a síntese de Tomé 
de Aquino, en relación co agosti-
nismo, a filosofía árabe e xudía, e 
o nominalismo, e valorar a súa in-
fluencia no desenvolvemento das 
ideas e nos cambios sociocultu-
rais da Idade Media.

HFB3.2.1. Define conceptos de 
Tomé de Aquino, como razón, fe, 
verdade, deus, esencia, existen-
cia, creación, inmortalidade, lei 
natural, lei positiva e precepto, en-
tre outros, e aplícaos con rigor.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB3.2.2. Entende e explica con 
claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Tomé de 
Aquino, distinguindo a relación 
entre fe e razón, as vías de de-
mostración da existencia de 
Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Anti-
ga.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB3.2.3. Discrimina as respos-
tas do agostinismo, a filosofía ára-
be e xudía, e o nominalismo, 
identificando os problemas da filo-
sofía medieval, en relación coas 
solucións achegadas por Tomé 

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

de Aquino.

HFB3.2.4. Valora o esforzo da filo-
sofía de Tomé de Aquino por con-
tribuír ao desenvolvemento das 
ideas e os ao cambios sociais da 
Idade Media, xulgando positiva-
mente a universalidade da lei mo-
ral.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

d
e
h

B3.4. Crise da Escolásti-
ca no século XIV: nomi-
nalismo de Guillerme de 
Ockham. Relacións entre
razón e fe. Novo pulo 
para a ciencia.

B3.3. Coñecer algunha das te-
orías centrais do pensamento de 
Guillerme de Ockham, cuxa refle-
xión crítica supuxo a separación 
entre razón e fe, a independencia 
da filosofía e o novo pulo para a 
ciencia.

HFB3.3.1. Coñece as teses cen-
trais do nominalismo de Guillerme
de Ockham e a súa importancia 
para a entrada na modernidade.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de avalia-
ción

Procedementos de ava-
liación (%)*

Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h

B1.1. Comentario 
de texto. 
B1.2. Diálogo fi-
losófico e argu-
mentación.

B1.1. Realizar a análise de 
fragmentos dos textos máis 
salientables da historia da fi-
losofía, e ser capaz de trans-
ferir os coñecementos a ou-
tros/as autores/as ou proble-
mas.

HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos tex-
tos máis salientables dos/das autores/as estuda-
dos/as, recoñecendo a orde lóxica da argumen-
tación e as formulacións que se defenden, e é 
quen de transferir os coñecementos a outros/as 
autores/as ou problemas.

CCL 100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identifican-
do a conclusión e os conceptos e as ideas rele-
vantes, e recoñece a súa estrutura e a orde lóxi-
ca das súas ideas.

CAA
CCL

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

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

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

a
b
c
d
e

B1.2. Diálogo fi-
losófico e argu-
mentación.

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

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

CCL
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de Texto
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

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

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
d
e
g
m

B1.3. Ferramentas 
de aprendizaxe e 
investigación da fi-
losofía.

B1.3. Aplicar adecuadamen-
te as ferramentas e os Pro-
cedementos: do traballo in-
telectual á aprendizaxe da fi-
losofía, realizando traballos 
de organización e investiga-
ción dos contidos.

HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de 
cada autor/a, mediante resumos dos seus conti-
dos fundamentais, e clasifícaos nos núcleos te-
máticos que atravesan a historia da filosofía: rea-
lidade, coñecemento, ser humano, ética e políti-
ca.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de 
conceptos, comprende o seu significado, or-
ganízaos en esquemas ou mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas e outros Procedementos: 

CAA
CCL

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
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útiles para a comprensión da filosofía do autor, e 
aplícaos con rigor.

Rúbrica 

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, 
traballos de investigación e proxectos que impli-
quen un esforzo creativo e unha valoración per-
soal dos problemas filosóficos formulados na 
historia da filosofía.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

d
g
m

B1.4. Aplicación 
das competencias 
de tecnoloxías da 
información e da 
comunicación á 
historia da filosofía.

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

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e 
da web 2.0. (wikis, blogs, redes sociais, procesa-
dor de textos, presentación de diapositivas ou re-
cursos multimedia, etc.) para o desenvolvemento
dos traballos.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en inter-
net sobre os contidos da investigación, e decide 
os conceptos adecuados.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de in-
vestigación sobre os contidos estudados utilizan-
do as tecnoloxías da información e da comunica-
ción.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración

b
c
d
e
h
l

B4.1. A filosofía no 
Renacemento. Hu-
manismo: novo 
concepto sobre a 
natureza humana. 
B4.2. F. Bacon. Os 
prexuízos na inves-
tigación do coñece-
mento. 
B4.3. Implicacións 
da revolución cien-
tífica.
B4.4. Realismo po-
lítico de Maquiave-
lo.

B4.1. Comprender a impor-
tancia do xiro do pensamen-
to occidental que se deu no 
Renacemento e que anticipa 
a modernidade, valorando o 
novo humanismo que enxal-
za a "dignitas hominis", a in-
vestigación dos prexuízos do
coñecemento de F. Bacon e 
as implicacións da Revolu-
ción Científica, e coñecer as 
teses fundamentais do realis-
mo político de N. Maquiave-
lo.

HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual 
do xiro do pensamento científico que se deu no 
Renacemento, e describe as respostas da filoso-
fía humanista sobre a natureza humana.

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas funda-
mentais de N. Maquiavelo e compáraas cos sis-
temas ético-políticos anteriores.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B4.5. Descartes: O 
método, o "cogito" 
(coñecemento e 
realidade) e o dua-
lismo antropolóxi-
co.
B4.6. Comparación
do autor coa filoso-
fía antiga e medie-
val, e relación coa 
Moderna. O autor e
o seu contexto. 

B4.2. Entender o racionalis-
mo de Descartes, distinguín-
doo e relacionándoo coa filo-
sofía humanista e o monis-
mo 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.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Descartes, anali-
zando o método e a relación entre coñecemento 
e realidade a partir do "cogito" e o dualismo no 
ser humano, en comparación coas teorías da fi-
losofía antiga e da medieval.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

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

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
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Aula virtual
Exame

HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía 
de Descartes por contribuír ao desenvolvemento
das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 
Moderna, e valora a universalidade da razón car-
tesiana.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h
l

B4.7. Hume: o 
coñecemento, críti-
ca á causalidade e 
á substancia. Emo-
tivismo moral. 
Comparación coa 
filosofía anterior. O 
autor e o seu con-
texto
B4.8. Locke: libera-
lismo político.

B4.3. Coñecer o empirismo 
de Hume en relación co libe-
ralismo 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 es-
cepticismo, crítica, experiencia, percepción, in-
manencia, asociación, impresións, ideas, hábito, 
contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, 
utilidade, felicidade, contrato social, liberdade e 
deber, entre outros, e úsaos con rigor.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

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

CMCCT 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

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.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios socioculturais da Idade Moderna, 
xulgando positivamente a procura da felicidade 
colectiva.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B4.9. A Ilustración 
francesa. Rousse-
au: a crítica social, 
a crítica á civiliza-
ción, o estado de 
natureza, a defen-
sa do contrato so-
cial e a vontade xe-
ral.

B4.4. Coñecer os principais 
ideais dos ilustrados france-
ses, afondando no pensa-
mento de J.J. Rousseau, e 
valorar a importancia do seu 
pensamento para o xurdi-
mento da democracia me-
diante unha orde social acor-
de coa natureza humana.

HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron 
os ilustrados franceses, e explica o sentido e 
transcendencia do pensamento de Rousseau, a 
súa crítica social, a crítica á civilización, o estado 
de natureza, a defensa do contrato social e a 
vontade xeral.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B4.10. Idealismo 
transcendental. 
Kant: as facultades
e límites do coñe-
cemento.
B4.11. Lei Moral e 
paz perpetua.
B4.12. Relación do 
proxecto ilustrado 
de Rousseau coa 
filosofía Moderna e 
Kant. 
B4.13. Compara-
ción coas teorías 
da filosofía antiga, 
medieval e moder-

B4.5. Comprender o idealis-
mo crítico de Kant, en rela-
ción co racionalismo de Des-
cartes, o empirismo de 
Hume e a filosofía ilustrada 
de Rousseau, e valorar a súa
influencia no desenvolve-
mento das ideas e os cam-
bios socioculturais da Idade 
Moderna.

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

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fun-
damentais da filosofía de Kant, analizando as fa-
cultades e os límites do coñecemento, a lei mo-
ral e a paz perpetua, comparándoas coas teorías
da filosofía antiga, medieval e moderna.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousse- CCL 50% Cuestionarios Procedementos:
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na. au, identificando os problemas da filosofía mo-
derna e relacionándoa coas solucións achega-
das por Kant.

50% Exame Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filoso-
fía de Kant por contribuír ao desenvolvemento 
das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 
Moderna, e valora a dignidade e a procura da 
paz entre as nacións 

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

Bloque 1. Contidos transversais

b
d
e
h

B1.1. Comentario de tex-
to. 
B1.2. Diálogo filosófico e 
argumentación.

B1.1. Realizar a análise de frag-
mentos dos textos máis salienta-
bles da historia da filosofía, e ser 
capaz de transferir os coñece-
mentos a outros/as autores/as ou 
problemas.

HFB1.1.1. Comprende o sentido 
global dos textos máis salienta-
bles dos/das autores/as estuda-
dos/as, recoñecendo a orde lóxica
da argumentación e as formula-
cións que se defenden, e é quen 
de transferir os coñecementos a 
outros/as autores/as ou proble-
mas.

CCL 100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

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

CAA
CCL

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

HFB1.1.3. Argumenta a explica-
ción das ideas presentes no texto,
en relación coa filosofía do/da au-
tor/a e os contidos estudados.

CAA
CCL

100% Exame Procedementos:
Comentario de texto
Instrumentos:
Exame

a
b
c
d
e

B1.2. Diálogo filosófico e 
argumentación.

B1.2. Argumentar con claridade e 
capacidade crítica, oralmente e 
por escrito, as súas propias opi-
nións sobre os problemas funda-
mentais da filosofía, dialogando 
de xeito razoado con outras posi-
cións diferentes.

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

CCL
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de Texto
Instrumentos:
Rúbrica 
Exame

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

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

b
d
e
g
m

B1.3. Ferramentas de 
aprendizaxe e investiga-
ción da filosofía.

B1.3. Aplicar adecuadamente as 
ferramentas e os Procedemen-
tos: do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizan-
do traballos de organización e in-
vestigación dos contidos.

HFB1.3.1. Sintetiza correctamen-
te a filosofía de cada autor/a, me-
diante resumos dos seus contidos
fundamentais, e clasifícaos nos 
núcleos temáticos que atravesan 
a historia da filosofía: realidade, 
coñecemento, ser humano, ética 
e política.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 
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HFB1.3.2. Elabora listaxes de vo-
cabulario de conceptos, compren-
de o seu significado, organízaos 
en esquemas ou mapas concep-
tuais, táboas cronolóxicas e ou-
tros Procedementos: útiles para 
a comprensión da filosofía do au-
tor, e aplícaos con rigor.

CAA
CCL

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos
50% Exame

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Comentario de texto
Instrumentos:
Rúbrica 

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou 
disertacións, traballos de investi-
gación e proxectos que impliquen 
un esforzo creativo e unha valora-
ción persoal dos problemas fi-
losóficos formulados na historia 
da filosofía.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

d
g
m

B1.4. Aplicación das 
competencias de tecno-
loxías da información e 
da comunicación á histo-
ria da filosofía.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación na 
realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófi-
ca.

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas 
informáticas e da web 2.0. (wikis, 
blogs, redes sociais, procesador 
de textos, presentación de diapo-
sitivas ou recursos multimedia, 
etc.) para o desenvolvemento dos
traballos.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Rúbrica 

HFB1.4.2. Realiza procuras avan-
zadas en internet sobre os conti-
dos da investigación, e decide os 
conceptos adecuados.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

Procedementos:
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
Rúbrica 

Bloque 5. A filosofía contemporánea

b
c
d
e
h

B5.1. Marx: o materialis-
mo histórico, a crítica ao 
idealismo, á alienación e 
á ideoloxía, e a súa vi-
sión humanista do indivi-
duo.
B5.2. Relación de Marx 
cos problemas da filoso-
fía contemporánea. O 
autor e o seu contexto.

B5.1. Entender o materialismo 
histórico de Marx, en relación co 
idealismo de Hegel e con Feuer-
bach, e valorar a súa influencia no
desenvolvemento das ideas e nos
cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea.

HFB5.1.1. Identifica conceptos de 
Marx como dialéctica, materialis-
mo histórico, praxe, alienación, in-
fraestrutura, superestrutura, for-
zas produtivas, medios de produ-
ción, loita de clases, traballo, plus-
valor e humanismo, entre outros, 
e utilízaos con rigor.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.1.2. Coñece e explica con 
claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Marx, exa-
minando o materialismo histórico 
e a crítica ao idealismo, á aliena-
ción e á ideoloxía, e expón a súa 
visión humanista do individuo.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.1.3. Identifica os problemas
da filosofía contemporánea en re-
lación coas solucións achegadas 
por Marx.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame
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clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

HFB5.1.4. Valora o esforzo da filo-
sofía de Marx por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos
cambios sociais da Idade Con-
temporánea, xulgando positiva-
mente a defensa da igualdade so-
cial.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B5.3. Nietzsche: crítica á 
metafísica, á moral e á 
ciencia; a verdade como 
metáfora.
B5.4. O superhome, 
como resultado da inver-
sión de valores e a von-
tade de poder, e compa-
ración coas teorías da fi-
losofía antiga, medieval, 
moderna e contemporá-
nea. O autor e o seu 
contexto.
B5.5. A vontade en 
Schopenhauer.

B5.2. Comprender o vitalismo de 
Nietzsche en relación co vitalismo
de Schopenhauer, e valorar a súa
influencia no desenvolvemento 
das ideas e os cambios sociocul-
turais da Idade Contemporánea.

HFB5.2.1. Define conceptos de 
Nietzsche como crítica, traxedia, 
intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, xenealoxía, transva-
loración, nihilismo, superhome, 
vontade de poder, e eterno retor-
no, entre outros, e aplícaos con ri-
gor.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.2.2. Entende e explica con 
claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Nietzsche, 
considerando a crítica á metafísi-
ca, á moral e á ciencia, a verdade 
como metáfora, e a afirmación do 
superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade 
de poder, en comparación coas 
teorías da filosofía antiga, medie-
val, moderna e contemporánea.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.2.3. Distingue as respostas 
de Schopenhauer na súa afirma-
ción da vontade e identifica os 
problemas da filosofía contem-
poránea, en relación coas solu-
cións achegadas por Nietzsche.

CCEC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.2.4. Estima o esforzo da fi-
losofía de Nietzsche por contribuír
ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais da Idade 
Contemporánea, e valora a de-
fensa da verdade e da liberdade.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B5.6. Filosofía española. 
Ortega y Gasset: a súa 
relación con posturas fi-
losóficas como o realis-
mo, o racionalismo, o vi-
talismo ou o existencialis-
mo, e outras posturas fi-
losóficas. O autor e o seu
contexto.

B5.3. Entender o raciovitalismo de
Ortega y Gasset en relación con 
figuras da filosofía española, 
como Unamuno, e do pensamen-
to europeo, e valorar as influen-
cias que recibe e a repercusión do
seu pensamento no desenvolve-
mento das ideas e a rexeneración
social, cultural e política de Es-
paña.

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de 
Ortega y Gasset e aplícaos con ri-
gor, como obxectivismo, ciencia, 
europeización, filosofía, mundo, 
circunstancia, perspectiva, razón 
vital, raciovitalismo, vida, cate-
goría, liberdade, idea, crenza, his-
toria, razón histórica, xeración, ho-
me-masa e home selecto, entre 
outros.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.3.2. Comprende e explica 
con claridade, tanto na linguaxe 
oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía e da 
análise social de Ortega y Gasset,
en relación con posturas filosófi-
cas como o realismo, o racionalis-
mo, o vitalismo ou o existencialis-
mo, entre outras.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.3.3. Respecta o esforzo da 
filosofía de Ortega y Gasset por 
contribuír ao desenvolvemento 

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto

67



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación (%)*

das ideas e aos cambios sociais e
culturais da Idade Contemporá-
nea española, e valorao seu com-
promiso coa defensa da cultura e 
da democracia.

Instrumentos:
Aula virtual
Exame

b
c
d
e
h

B5.7. Filosofía crítica da 
escola de Frankfurt. A 
crítica a razón ilustrada e 
á idea de progreso.
B5.8. Racionalidade dia-
lóxica de Habermas: os 
intereses do coñecemen-
to e a acción comunicati-
va.
B5.9. Contribución de 
Habermas ao desenvol-
vemento das ideas e aos
cambios sociais da Idade
Contemporánea.
B5.10. Pensamento pos-
moderno: principais te-
ses dos filósofos posmo-
dernos, como Vattimo, 
Lyotard e Baudrillard, e 
reflexión sobre a súa vi-
xencia actual.

B5.4. Coñecer as teses funda-
mentais da crítica da Escola de 
Frankfurt, analizando a racionali-
dade dialóxica de Habermas, re-
lacionándoo coa filosofía crítica da
Escola de Frankfurt, e valorando a
súa influencia no desenvolvemen-
to das ideas e os cambios so-
cioculturais da Idade Contem-
poránea. Coñecer as teses máis 
definitorias do pensamento pos-
moderno, identificando as teses 
fundamentais de Vattimo, Lyotard 
e Baudrillard, e valorar criticamen-
te a súa repercusión no pensa-
mento filosófico a partir de finais 
do século XX.

HFB5.4.1. Identifica conceptos de 
Habermas, como coñecemento, 
interese, consenso, verdade, 
enunciado, comunicación, desi-
gualdade, ou mundo da vida, e 
conceptos da filosofía posmoder-
na, como deconstrución, diferen-
za, cultura, texto, arte, e comuni-
cación, entre outros, aplicándoos 
con rigor.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.4.2. Entende e explica con 
claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías da filo-
sofía de Habermas, distinguindo 
os intereses do coñecemento e a 
acción comunicativa, e as teorías 
fundamentais da posmodernida-
de, analizando a deconstrución da
modernidade desde a multiplici-
dade da sociedade da comunica-
ción.

CCL 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.4.3. Identifica as respostas 
da filosofía crítica da escola de 
Frankfurt e reflexiona sobre elas, 
identificando os problemas da filo-
sofía contemporánea.

CAA 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.4.4. Estima o esforzo da fi-
losofía de Habermas e do pensa-
mento posmoderno por contribuír 
ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais da Idade 
Contemporánea, e valora o seu 
esforzo na defensa do diálogo ra-
cional e o respecto á diferenza.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.4.5. Coñece as teses ca-
racterísticas do pensamento pos-
moderno, como a crítica á razón 
ilustrada, á idea de progreso, ao 
pensamento totalizador e á triviali-
zación da existencia, o crepúsculo
do deber, ou a perda do suxeito 
fronte á cultura de masas, entre 
outras.

CSC 50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame

HFB5.4.6. Explica e argumenta 
sobre as principais teses dos filó-
sofos posmodernos, como Vatti-
mo, Lyotard e Baudrillard, e refle-
xiona sobre a súa vixencia.

CAA
CCL

50% Cuestionarios
50% Exame

Procedementos:
Cuestionarios
Comentario de texto
Instrumentos:
Aula virtual
Exame
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 6.3.Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado

 a) Criterios de avaliación

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, por
parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes criterios
concrétanse metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes que se repiten a
través de todo o currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os criterios de
avaliación pormenorizados que describe o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará tendo en conta
estes oito criterios, aínda que se deberá ter en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe como as accións
nas que este se pon de manifesto, son sempre complexas; de aí que cada criterio deba ser tomado como un
complemento dos outros, como unha perspectiva desde a que completar todo o proceso de avaliación da
aprendizaxe.

• 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. Este criterio transversal
está tamén recollido en cada un dos estándares referidos a os 4 bloques de contidos curriculares
que desenvolven os diferentes períodos históricos e autores.

• B.1.2.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 e Aplicar os coñecementos ao do contorno vital así tomar conciencia acerca
da utilidade dos saberes académicos. Este criterio transversal está tamén recollido en cada un dos
estándares  referidos  a  os  4  bloques  de  contidos  curriculares  que  desenvolven  os  diferentes
períodos históricos e autores.

• B.1.3.Aplicar  adecuadamente  as  ferramentas  e  os  procedementos  do  traballo  intelectual  á
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos.

• B.1.4.Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na exposición dos
traballos de investigación filosófica.

• Coñecemento  e  comprensión  dos  problemas,  teorías  e  autores  do  currículum  (B2.1./
B2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3·.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./).

• Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel de precisión,
exactitude  e  rigor  no  seu  uso  tanto  oral  como  escrito.
(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./).

• Corroborar  o  grao de  adquisición  dunha perspectiva  histórica  que  permita  situar  as  ideas  e
acontecementos nun esquema xeral no que se integre a historia do pensamento en Occidente. Este
criterio transversal está tamén recollido en cada un dos estándares referidos a os 4 bloques de
contidos  curriculares  que  desenvolven  os  diferentes  períodos  históricos  e  autores.
(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./).
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 b) Criterios de cualificación

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase segundo as pautas seguintes:

• A valoración dos cuestionarios propostos na aula suporá o 30 % da cualificación global (ata
puntos). Realizarase un cuestionario por unidade didáctica.

• A corrección das probas escritas sobre os contidos con arranxo aos estándares de aprendizaxe e o
instrumento de avaliación correspondente, suporán o 60 % da cualificación global (ata 4 puntos).
Como mínimo realizarase unha proba ou exame trimestral. Para cada avaliación fixarase un tipo
de proba baseado nunha ferramenta básica da actividade filosófica (composición, comentario ou
argumentación).

• As Tarefas de aplicación de coñecementos con arranxo aos estándares de aprendizaxe marcados,
que se realicen de forma voluntaria (lecturas,  ensaios, proxectos de investigación, análise de
documentos audiovisuais, creación audiovisual, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 10% na
cualificación (ata 1 puntos). Poderá realizarse unha por trimestre.

A comprobación  da  consecución  dos  diferentes  estándares  de  avaliación  realizarase  mediante  tres
Procedementos de avaliación: CUESTIONARIOS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS.

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumentos:
Cuestionario pechado: 3 por avaliación 5 puntos sobre 10 30% Cuestionario

MOODLE
Exame 5 puntos sobre 10 60% EXAME
Traballos propostos na aula virtual Nivel C na rúbrica de avaliación da avaliación 10% RÚBRICA

Tanto a corrección dos cuestionarios como a entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual. 

A suma das cualificacións dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase
a partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN REDONDEO.

Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar polo menos o nivel de
suficiencia  (metade  da  puntuación)  no  apartado  2,  correspondente  Á  PUNTUACIÓN  MÍNIMA
REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste apartado a cualificación máxima que se poderá
obter será de 4 puntos.

Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en:

• Realización  dun exame de recuperación que permita  demostrar  que se ten  acadado o nivel
prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame proposto para as avaliación
extraordinarias.

***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental médica
(en caso de enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non asistencia por requirimento para exames
ou por causa persoal ineludible). A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada farase
antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase contar a avaliación no caderno do profesor.

Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de prazo posto que estes
poderán entregarse a través da aula ou do blog do alumno, mesmo fora do período escolar.
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instrumentos de Avaliación

1. Cuestionarios pechados de “escolla múltiple” realizados na aula (un por cada unidade didáctica).

2. Exames relativos aos contidos de cada avaliación, en forma de comentario de texto

3. Rúbrica para a corrección dos Traballos de aplicación ou investigación opcionais

RUBRICA PARA TRABALLOS VOLUNTARIOS.
CRITERIO A B C D
Contidos Non se trata o tema mais que su-

perficialmente
Non se abordan contidos espe-
cíficos
Non se tiran conclusións
Non hai metodoloxía

O tema trátase de forma non sig-
nificativa
Os contidos abordados son po-
bres
Non se tiran conclusións
A metodoloxía é insuficiente.

A abordaxe do tema é limitada
Abordánse a maioría dos conti-
dos
As limitacións son estudadas par-
cialmente
O método se usa parcialmente
Non se extraen conclusións

Está tratado o tema en profundi-
dade
Abordánse todos os contidos de-
limitados
Explícanse as limitación
Usa unha metodoloxía específica
Estraense conclusións

Redacción e organiza-
ción

O aspecto do traballo é descoida-
do
Uso moi deficiente da linguaxe
Organización nula das ideas
Non se cumpren os apartados

O aspecto do traballo é descoida-
do
Uso deficiente da linguaxe
Organización mínima das ideas
Non se cumpren todos os aparta-
dos

Aspecto coidado
A linguaxe é estereotipada
A organización de ideas é básica 
sen contribución persoal
Cumprense os apartados propos-
tos

Aspecto coidado e elegante
Bo uso da linguaxe
Boa organización de ideas
Ben a distribución en apartados

Manexo da información Non se usan fontes de informa-
ción
Non se cita correctamente
Non hai bibliografía
Non se distingue entre informa-
ción allea e persoal

Usánse fontes de información 
non válidas 
Non se usa sistema citas Inclúe-
se bibliografía pero de forma in-
correcta
Non se distínguese entre infor-
mación e creación persoal.

Usánse fontes de información 
válidas pero moi básicas
Usase un sistema citas non for-
mal
Inclúese bibliografía pero de for-
ma incorrecta
Distínguese entre información e 
creación persoal.

Usánse fontes de información 
válidas e suficientes
Cítanse adecuadamente
Inclúese bibliografía de forma co-
rrecta
Distínguese entre información e 
creación persoal.

Autonomía Non hai ningún aspecto do traba-
llo que sexa persoal

Só é persoal a atribución de 
exemplos e a conclusión de for-
ma mínima

Establece conclusións persoais 
pero non é quen de analizar o 
tema desde unha perspectiva 
propia

Proposta orixinal de análise do 
tema.
Conclusións persoais
Autocrítica da propia perspectiva.

 c) Criterios de promoción

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das 3
avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos
exames de recuperación correspondentes.

 d) Avaliacións extraordinarias

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en setembro un exame
final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURSO.

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 5
para superar a materia. O exame terá a forma seguinte:

Comentario de texto que inclúa: 

• Contextualización do texto e o autor.

• Explicación  do texto  en  relación  coa  teoría  do  autor  coa  que  manteña  relación  (ontoloxía,
metafísica, teoría do coñecemento, ética ou política).

• Definición do vocabulario específico do autor que apareza no texto.
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• Relación coas etapas da historias do pensamento Occidental.

• Opinión persoal.

Exemplo:

Texto
...Hay moitas cousas belas, moitas boas e así con cada multiplicidade, dicimos que existe e distinguímola coa
linguaxe.

-Dicimos, en efecto

-Tamén afirmamos que hai algo Belo en sí e bo en sí e, analogamente, respecto de todas aquelas cousas que
postulábamos  como múltiples;  e  a  inversa,  a  súa  vez  postulamos  cada  multiplicidade  como sendo  unha
unidade, de acordo con unha Idea única, e denominamos a cada unha “o que é”

- Así é.

- E de aquelas cousas dicimos que son vistas pero non pensadas, mentres que pola súa parte, as ideas son
pensadas, mais non vistas.

- (...) Entón xa podedes dicir que entendía eu polo vástago do Ben, ao que o Ben ten enxendrado análogo a sí
mesmo. Deste xeito, o que no ámbito intelixible é o Ben respecto da intelixencia e do que se intelixe, isto é o
Sol no ámbito do visible respecto da vista e do que se ve. Platón, República, Libro VI, 507b-507c; 508c-508e.

Realiza un comentario do texto tendo en conta as seguintes cuestións

• Expón o contexto histórico, cultural e filosófico do texto. (2 puntos).

• Explica o significado dos termos subliñados no texto. (1 punto)

• Expón a temática presentada no texto. (2 puntos).

• Xustifica a temática proposta no texto desde a posición filosófica do autor do texto. (2 puntos).

• Relaciona a temática exposta no texto coa outras posicións filosóficas ao longo da historia (2
puntos).

• Fai unha valoración razoada sobre a súa posible vixencia ou actualidade (1 puntos).

72



Psicoloxía

 7. Psicoloxía
 7.1.Concreción dos obxectivos por curso
Para  esta  materia  consideramos  esenciais  os  seguintes  obxectivos  propostos  para  o  Bacharelato,
obxectivos que adecuaremos aos contidos específicos da materia

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, fundamentalmente adquirindo os coñecementos científicos necesarios para sustentar
unha igualdade de xénero e o respecto aos dereitos dos individuos, insistindo no especial dereito á
saúde, tanto física coma psíquica.

b) Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais, para o que serán especialmente útiles os coñecementos
adquiridos na materia.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

g) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes
históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

h) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades
básicas propias da modalidade elixida.

i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos
científicos e o estatuto específico da Psicoloxía como ciencia e os seus límites.

j) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,  así  como o criterio estético,  como fontes de
formación e enriquecemento cultural, relacionando o ámbito da materia con diferentes expresións
culturais.

k) Impulsar condutas e hábitos saudables en relación coa saúde psíquica.
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 7.2.Concreción para cada estándar de aprendizaxe
Psicoloxía. 2º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia

b
e
h
l

B1.1. A psicoloxía desde 
as súas orixes en Grecia 
ata o século XIX.
B1.2. Constitución da 
psicoloxía como saber 
autónomo: Wundt, Wat-
son, James e Freud.
B1.3. Diversidade de 
acepcións do termo psi-
coloxía ao longo da súa 
evolución.
B1.4. Obxecto propio da 
psicoloxía. A psicoloxía e 
outros saberes.

B1.1. Entender e apreciar a espe-
cificidade 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 investiga-
ción e a innovación.

PSB1.1.1. Explica e constrúe un 
marco de referencia global da psi-
coloxía, desde as súas orixes en 
Grecia (nas filosofías de Platón e 
Aristóteles), ata o seu recoñece-
mento como saber independente 
da man de Wundt, Watson, Ja-
mes e Freud, definindo as ace-
pcións do termo psicoloxía ao lon-
go da súa evolución, desde o eti-
molóxico, como "ciencia da alma",
aos achegados polas correntes 
actuais: condutismo, cognitivismo,
psicanálise, humanismo ou Ges-
talt.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB1.1.2. Recoñece e valora as 
cuestións e os problemas que in-
vestiga a psicoloxía desde os 
seus inicios, distinguindo a súa 
perspectiva das proporcionadas 
por outros saberes.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

d
e
l

B1.5. Obxectivos que ca-
racterizan a psicoloxía.
B1.6. Facetas teórica e 
práctica da psicoloxía, e 
ámbitos de aplicación.
B1.7. Metodoloxías da 
investigación psicolóxica:
métodos e obxectivos.

B1.2. Identificar a dimensión teóri-
ca e práctica da psicoloxía, os 
seus obxectivos, as súas carac-
terísticas e as súas ramas e técni-
cas de investigación, relacionán-
doas, como ciencia multidiscipli-
nar, con outras ciencias cuxo fin é 
a comprensión dos fenómenos 
humanos, como a filosofía, a bio-
loxía, a antropoloxía, a economía,
etc.

PSB1.2.1. Explica e estima a im-
portancia dos obxectivos que ca-
racterizan a psicoloxía: describir, 
explicar, predicir e modificar.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB1.2.2. Distingue e relaciona 
as facetas teórica e práctica da 
psicoloxía, e identifica as ramas 
en que se desenvolven (clínica e 
da saúde, da arte, das actividades
físico-deportivas, da educación, 
forense, da intervención social, 
ambiental, etc.), investigando e 
valorando a súa aplicación nos 
ámbitos de atención na comuni-
dade, como na familia e na infan-
cia, na terceira idade, en minusva-
lías, muller, xuventude, minorías 
sociais e inmigrantes, coopera-
ción para o desenvolvemento, etc.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB1.2.3. Describe e aprecia a 
utilidade das técnicas e das meto-
doloxías de investigación psico-
lóxica, explicando as característi-
cas de cada unha, como son os 
métodos comprensivos (intros-
pección, fenomenoloxía, her-
menéutica, test, entrevista perso-
al, dinámica de grupos, etc.) e os 
seus obxectivos (observación, 
descrición, experimentación, ex-
plicación, estudos de casos, etc.).

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

a
d
e
g
h

B1.8. Achegas máis im-
portantes da psicoloxía 
na comprensión dos 
fenómenos humanos. 
Problemas tratados e 

B1.3. Recoñecer e expresar as 
achegas máis importantes da psi-
coloxía, desde os seus inicios ata 
a actualidade, identificando os 
principais problemas formulados e

PSB1.3.1. Explica e recoñece a 
importancia das achegas que a 
psicolóxica realizou na compren-
sión dos fenómenos humanos, 
identificando os problemas espe-

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía. 2º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

conclusións ofrecidas.
B1.9. Teorías psicolóxi-
cas: psicanálise, condu-
tismo, teoría cognitiva, 
Gestalt, humanismo e 
psicobioloxía.
B1.10. Textos de autores 
como W. Wundt, S. 
Freud, A. Maslow, W. 
James e B. F. Skinner, 
entre outros.

as solucións achegadas polas co-
rrentes psicolóxicas contemporá-
neas, e realizando unha análise 
crítica de textos significativos e 
breves de contido psicolóxico, 
identificando as problemáticas for-
muladas e relacionándoas co es-
tudado na unidade.

cíficos dos que se ocupa e as 
conclusións achegadas.

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacida-
de de aprender a aprender, reali-
zando os seus propios mapas 
conceptuais, utilizando medios in-
formáticos, acerca das seguintes 
teorías: psicanálise, condutismo, 
teoría cognitiva, Gestalt, humanis-
mo e psicobioloxía.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB1.3.3. Analiza e valora critica-
mente textos sobre os problemas,
as funcións e as aplicacións da 
Psicoloxía de autores como W. 
Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 
James e B. F. Skinner, entre ou-
tros.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa 
para expor as súas conclusións 
argumentadamente, mediante 
presentacións gráficas, en medios
audiovisuais.

CD
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta

e
g
h
i

B2.1. Anatomía do en-
céfalo humano. Compa-
rativa co doutros animais.
B2.2. Filoxénese da evo-
lución do cerebro huma-
no e relación coa condu-
ta.

B2.1. Explicar a evolución do ce-
rebro humano desde un enfoque 
antropolóxico, distinguindo as 
súas características específicas 
das doutros animais, co fin de 
apreciar a importancia do desen-
volvemento neurolóxico e as con-
secuencias que delas se derivan.

PSB2.1.1. Identifica, contrasta e 
valora a nivel anatómico diferen-
tes tipos de encéfalos animais en 
comparación co humano, valén-
dose de medios documentais. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

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 Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

d
e
g
i

B2.3. Morfoloxía da neu-
rona. Sinapse, impulso 
nervioso e neurotransmi-
sores.
B2.4. Áreas do cerebro e
as funcións que execu-
tan.

B2.2. Analizar e apreciar a impor-
tancia da organización do sistema
nervioso central, fundamental-
mente do encéfalo humano, dist-
inguindo as localizacións e as fun-
cións que determinan a conduta 
dos individuos

PSB2.2.1. Realiza unha presenta-
ción, con medios informáticos, en 
colaboración grupal, sobre a mor-
foloxía neuronal e a sinapse, des-
cribindo o proceso de transmisión 
sináptica e os factores que a de-
terminan, o impulso nervioso e os 
neurotransmisores.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB2.2.2. Investiga e explica a 
organización das áreas cerebrais 
e as súas funcións, e localiza nun 
debuxo as devanditas áreas.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

e
h
i
l

B2.5. Técnicas de inves-
tigación da actividade ce-
rebral: anxiogramas, 
EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervencións directas e 
estudo de casos.
B2.6. Impulso que deron 
as técnicas de investiga-
ción do cerebro para o 
estudo do comportamen-
to e a solución dalgunhas

B2.3. Entender e valorar as técni-
cas actuais de investigación do 
cerebro e o seu impacto no avan-
ce científico acerca da explicación
da conduta e na superación dal-
gúns trastornos e dalgunhas do-
enzas mentais.

PSB2.3.1. Describe e compara as
técnicas científicas de investiga-
ción do cerebro: anxiogramas, 
EEG, TAC, TEP, IRM, interven-
cións directas e estudo de casos.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB2 3.2. Analiza e aprecia o im-
pulso que estas técnicas de in-
vestigación cerebral lle deron ao 
coñecemento do comportamento 
humano e á solución dalgunhas 
patoloxías.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía. 2º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

patoloxías.

a
c
e
g
i

B2.7. Bases xenéticas da
diferenza entre a conduta
feminina e a masculina.
B2.8. Doenzas causadas
por alteracións xenéticas.
Anomalía na conduta. 
Síndromes.

B2.4. Comprender e recoñecer al-
gunhas das bases xenéticas que 
determinan a conduta humana, 
apreciando a relación de causa e 
efecto que pode existir entre am-
bas as dúas e destacando a orixe 
dalgunhas doenzas producidas 
por alteracións xenéticas.

PSB2.4.1. Explica a influencia dos
compoñentes xenéticos que inter-
veñen na conduta, e investiga e 
valora se estes teñen efectos dis-
tintivos entre a conduta feminina e
a masculina.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a 
importancia das alteracións 
xenéticas coas doenzas que pro-
ducen modificacións e anomalías 
na conduta, utilizando o vocabula-
rio técnico preciso: mutación, tri-
somía, monosomía, deleción, etc.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB2.4.3. Localiza e selecciona 
información en internet acerca de 
distintos tipos de doenzas causa-
das por alteracións xenéticas, ta-
les como a síndrome de Down, a 
síndrome de Turner, a síndrome 
do miaño de gato ou a síndrome 
de Klinefelter, entre outras.

CD
CMCCT

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
c
d
h

B2.9. Sistema endócrino.
Glándulas e hormonas, e
influencia na conduta. In-
fluencia na diferenza en-
tre a conduta feminina e 
a masculina.

B2.5. Investigar e resumir a in-
fluencia do sistema endócrino so-
bre o cerebro e os comportamen-
tos derivados diso, co fin de valo-
rar a importancia da relación entre
ambos.

PSB2. 5.1. Realiza, en colabora-
ción grupal, un mapa conceptual 
do sistema endócrino, apreciando
a súa influencia na conduta hu-
mana e os seus trastornos, por 
exemplo: hipófise e depresión, ti-
roide e ansiedade, paratiroide e 
astenia, suprarrenais e delirios, 
páncreas e depresión, sexuais e 
climaterio, etc.

CMCCT
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB2.5.2. Investiga as diferenzas 
endocrinolóxicas entre homes e 
mulleres, e os seus efectos na 
conduta, valorando o coñece-
mento destas diferenzas como un
Instrumentos: que permite un 
entendemento e unha compren-
sión mellores entre as persoas de 
diferente sexo.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

Psicoloxía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

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

b
d
e
g
h
l
m

B3.1. Percepción: ele-
mentos e fases do pro-
ceso.
B3.2. Teorías sobre a 
percepción: asociacionis-
mo, Gestalt, cognitivismo
e neuropsicoloxía.
B3.3. Leis da percepción 
da Gestalt.

B3.1. Comprender a percepción 
humana como un proceso cons-
trutivo 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 (estímu-
lo, sentido, sensación e limiares 
de percepción), recoñecéndoos 
dentro das fases do proceso 
perceptivo (excitación, transdu-
ción, transmisión e recepción).

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.1.2. Compara e valora as CAA Nivel C na rúbrica de Procedementos:
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Psicoloxía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

B3.4. Ilusións ópticas e 
trastornos perceptivos.
B3.5. Algúns fenómenos 
perceptivos: constancia 
perceptiva, percepción 
subliminar e extrasenso-
rial, membro fantasma e 
percepción por estimula-
ción eléctrica do cerebro 
(por exemplo, o ollo de 
Dobelle), etc.

achegas das principais teorías 
acerca da percepción: asociacio-
nismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía.

CCEC avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.1.3. Elabora unha presen-
tación con medios audiovisuais e 
en colaboración grupal, desenvol-
vendo a súa iniciativa persoal e as
leis gestálticas da percepción, va-
lorando a súa achega conceptual 
e identificando exemplos concre-
tos de como actúan (por exemplo,
a través de obras pictóricas ou fo-
tografías).

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

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

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.1.5. Comenta e aprecia al-
gúns fenómenos perceptivos, 
como a constancia perceptiva, a 
percepción subliminar e extrasen-
sorial, o membro fantasma e a 
percepción por estimulación eléc-
trica do cerebro (por exemplo, o 
ollo de Dobelle) entre outros, e 
expón as súas conclusións a tra-
vés de soportes de presentación 
informáticos.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
d
e
h

B3.6. Factores indivi-
duais e sociais que in-
flúen na percepción.

B3 2. Explicar e apreciar a rele-
vancia das influencias individuais 
e sociais no fenómeno da 
percepción, valorando criticamen-
te tanto os seus aspectos positi-
vos como os negativos.

PSB3.2.1. Discirne e elabora con-
clusións, en colaboración grupal, 
sobre a influencia dos factores in-
dividuais (motivación, actitudes e 
intereses) e sociais (cultura e 
hábitat) no fenómeno da 
percepción, utilizando, por exem-
plo, os experimentos sobre pre-
xuízos realizados por Allport e 
Kramer.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
d
e
g
m

B3.7. A memoria. Aten-
ción e concentración.
B3.8. Tipos de atención.
B3.9. Alteracións da 
atención.
B3.10. Tipos de memo-
ria. Relación entre eles e 
utilidade que teñen na 
aprendizaxe humana.
B3.11. Esquecemento: 
causas.
B3.12. A memoria e os 
efectos producidos nela 
por desuso, interferencia,
falta de motivación, etc.
B3.13. Distorsións e alte-
racións da memoria.

B3.3. Coñecer e analizar a estru-
tura, os tipos e o funcionamento 
da memoria humana, investigan-
do as achegas dalgunhas teorías 
actuais, co fin de entender a orixe 
e os factores que inflúen no de-
senvolvemento desta capacidade 
no ser humano, e utilizar as súas 
achegas na súa propia aprendiza-
xe.

PSB3.3.1. Relaciona os concep-
tos de atención e concentración 
como puntos de partida da me-
moria, distinguindo os tipos de 
atención e os tipos de alteración 
que poden sufrir.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal para deseñar e elaborar, 
con medios informáticos, un cadro
comparativo sobre diferentes tipos
de memoria (sensorial, MCP e 
MLP), analizando a correspon-
dencia entre elas e valorando a 
utilidade que teñen na aprendiza-
xe humana.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.3.3. Procura e selecciona 
información en páxinas web e li-
bros especializados, acerca das 
principais causas do esquece-
mento, tales como as fisiolóxicas, 

CAA
CD

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

as producidas por lesións, por re-
presión, por falta de procesamen-
to, por contexto inadecuado, etc., 
e elabora conclusións.

PSB3.3.4. Analiza e valora a im-
portancia dalgúns dos efectos 
producidos na memoria por desu-
so, interferencia, falta de motiva-
ción, etc., e expón as súas conse-
cuencias de xeito argumentado.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB3.3.5. Exemplifica, a través 
de medios audiovisuais, algunhas
distorsións ou alteracións da me-
moria, como a amnesia, a hi-
permnesia, a paramnesia e os fal-
sos recordos, desenvolvendo a 
súa capacidade emprendedora.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

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

b
d
e
g
h
m

B4.1. Teorías da aprendi-
zaxe: condicionamento 
clásico; aprendizaxe por 
ensaio-erro; condiciona-
mento instrumental; te-
oría cognitiva; aprendiza-
xe social.
B4.2. Técnicas de condi-
cionamento na publicida-
de.
B4.3. Factores que in-
flúen na aprendizaxe: 
coñecementos previos 
adquiridos, capacidades, 
personalidade, estilos 
cognitivos, motivación, 
actitudes e valores.

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 coñece-
mentos para mellorar a súa propia
aprendizaxe.

PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa 
persoal para confeccionar, utili-
zando medios informáticos, un 
cadro comparativo das teorías da 
aprendizaxe: condicionamento 
clásico (Pavlov e Watson); apren-
dizaxe por ensaio-erro (Thorndi-
ke); condicionamento instrumen-
tal (Skinner); teoría cognitiva (Pia-
get); Gestalt (Khöler); aprendiza-
xe social ou vicaria (Bandura), 
etc.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB4.1.2. Analiza e aprecia os re-
sultados da aplicación das técni-
cas de condicionamento na publi-
cidade, mediante a localización 
destas últimas en exemplos de 
casos concretos, utilizados nos 
medios de comunicación audiovi-
sual.

CCEC
CD

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB4.1.3. Describe e valora a im-
portancia dos factores que inflúen 
na aprendizaxe, como por exem-
plo os coñecementos previos 
adquiridos, as capacidades, a 
personalidade, os estilos cogniti-
vos, a motivación, as actitudes e 
os valores.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
d
e
g
m

B4.4. Teorías actuais so-
bre a intelixencia: teoría 
factorial de Spearman, 
multifactorial de Thursto-
ne, e teorías de Cattell, 
Vernon, Sternberg, Gar-
dner, etc.
B4.5. Fases do desen-
volvemento da intelixen-
cia segundo J. Piaget.
B4.6. O CI e os proble-
mas da medición da inte-
lixencia.
B4.7. Procesos cogniti-

B4.2. Comprender os procesos 
cognitivos superiores do ser hu-
mano, como a intelixencia e o 
pensamento, mediante o coñece-
mento dalgunhas teorías explicati-
vas da súa natureza e o seu de-
senvolvemento, distinguindo os 
factores que inflúen nel e investi-
gando a eficacia das técnicas de 
medición utilizadas e o concepto 
de CI, co fin de entender esta ca-
pacidade humana.

PSB4.2.1. Elabora mapas con-
ceptuais dalgunhas das actuais 
teorías sobre a intelixencia, valo-
rando as achegas que no seu es-
tudo tivo cada unha delas, como 
por exemplo a teoría factorial de 
Spearman, a multifactorial de 
Thurstone e as de Cattell, Ver-
non, Sternberg, Gardner, etc.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal para elaborar un esque-
ma explicativo sobre as fases do 
desenvolvemento da intelixencia 
segundo J. Piaget, valorando a 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía

Psicoloxía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

vos superiores: pensa-
mento, razoamento e 
creatividade.

importancia das influencias 
xenéticas e do medio neste pro-
ceso.

PSB4.2.3. Investiga, en páxinas 
de internet, o que é o CI e a esca-
la de Stanford-Binet, que clasifica 
estes valores desde a deficiencia 
profunda ata a superdotación, 
apreciando a obxectividade real 
dos seus resultados e examinan-
do criticamente algunhas técnicas
de medición da intelixencia.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB4.2.4. Analiza o que é o pen-
samento, apreciando a validez 
tanto do razoamento como da 
creatividade na resolución de pro-
blemas e na toma de decisións.

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
h

B4.8. A intelixencia emo-
cional e as súas compe-
tencias.

B4.3. Recoñecer e valorar a im-
portancia da intelixencia emocio-
nal no desenvolvemento psíquico 
da persoa.

PSB4 3.1. Valora a importancia 
das teorías de Gardner e Gole-
man, realizando un esquema das 
competencias da intelixencia 
emocional e a súa importancia no 
éxito persoal e profesional.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

a
b
h
m

B4.9. Posibilidades, al-
cance, límites e perigos 
da intelixencia artificial.

B4.4. Reflexionar sobre as posibi-
lidades da intelixencia artificial e 
xulgar criticamente os seus alcan-
ces e os seus límites, co fin de 
evitar a equivocada humanización
das máquinas pensantes e a 
deshumanización das persoas.

PSB4.4.1. Avalía, en traballo gru-
pal, as vertentes positivas e nega-
tivas das aplicacións da intelixen-
cia artificial, así como os perigos 
que pode representar pola súa 
capacidade para o control do ser 
humano, invadindo a súa intimi-
dade e a súa liberdade.

CMCCT
CSIEE

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

Psicoloxía. 2º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

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

b
d
e
g
m

B5.1. Teorías sobre a 
motivación: momeostáti-
ca; das necesidades; do 
incentivo; cognitivas; psi-
canalíticas; humanistas.
B5.2. Causas da frustra-
ción. Clasificación dos 
conflitos de Lewin.
B5.3. Alternativas á frus-
tración: agresión, logro 
indirecto, evasión, depre-
sión ou aceptación.
B5.4. Motivación e con-
secución de logros no 
ámbito laboral e no edu-
cativo.

B5.1. Explicar e valorar a impor-
tancia da motivación, a súa clasifi-
cación e a súa relación con outros
procesos cognitivos, desenvol-
vendo os supostos teóricos que a 
explican e analizando as deficien-
cias e os conflitos que no seu de-
senvolvemento conducen á frus-
tración.

PSB5.1.1. Utiliza e selecciona in-
formación acerca das teorías da 
motivación (homeostática; das 
necesidades; do incentivo; cogni-
tivas; psicanalíticas; humanistas), 
utilizando mapas conceptuais, e 
elabora conclusións.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa
para realizar unha presentación, 
con medios informáticos, acerca 
das causas da frustración, partin-
do da clasificación dos conflitos 
de Lewin e valorando as respos-
tas alternativas a esta, como a 
agresión, o logro indirecto, a eva-
sión, a depresión ou a súa acep-
tación (tolerancia á frustración).

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.1.3. Argumenta, en colabo-
ración grupal, sobre a importancia

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-

Procedementos:
Cuestionarios
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Psicoloxía. 2º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

da motivación no ámbito laboral e 
educativo, analizando a relación 
entre motivación e consecución 
de logros.

llos

50% Cuestionarios

Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
d
e
g
h
m

B5.5. Teorías da perso-
nalidade
B5.6. Fases do desen-
volvemento da personali-
dade
B5.7. Métodos de avalia-
ción da personalidade e 
as súas limitacións.
B5.8. Relación entre a 
conciencia e os procesos
inconscientes.
B5.9. Drogas; alteracións
de conciencia e de per-
sonalidade.
B5.10. Identidade e auto-
estima.

B5.2. Comprender o que é a per-
sonalidade, analizando as influen-
cias xenéticas, ambientais e cultu-
rais sobre as que se edifica, as te-
orías que a estudan e os factores 
motivacionais, afectivos e cogniti-
vos necesarios para a súa axeita-
da evolución, en cada fase do seu
desenvolvemento.

PSB5.2.1. Describe, establecen-
do semellanzas e diferenzas, as 
teorías da personalidade, como 
as provenientes da psicanálise, o 
humanismo, as tipoloxías, o cog-
nitivismo e o condutismo, valoran-
do as achegas que cada unha 
delas realizou no coñecemento 
da natureza humana.

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa
persoal para realizar unha pre-
sentación, a través de medios au-
diovisuais, sobre as fases do de-
senvolvemento da personalidade,
por exemplo segundo a teoría psi-
canalista, e elaborar conclusións 
sobre os cambios que se produ-
cen en cada unha delas.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.2.3. Analiza, valorando criti-
camente, as limitacións dalgúns 
métodos e estratexias para a ava-
liación da personalidade, como 
son as probas proxectivas (test de
Rorschach, TAT, test da frustra-
ción de Rosenzweig, etc.), as pro-
bas non proxectivas (16 FP, 
NEO-PI-R e MMPI) e as técnicas 
fisiolóxicas (tomografías, etc.).

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.2.4. Diserta sobre a com-
plexa relación entre a función da 
conciencia e os procesos incons-
cientes, analizando algúns 
fenómenos inconscientes, como 
os soños ou a hipnose.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.2.5. Investiga, en traballo 
grupal, sobre os estados altera-
dos de conciencia provocados 
polas drogas, valorando critica-
mente a súa influencia nas altera-
cións da personalidade, e presen-
ta as súas conclusións de manei-
ra argumentada.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5. 2.6. Indaga sobre a rela-
ción entre identidade e autoesti-
ma, valorando criticamente a im-
portancia do concepto de si mes-
mo/a e as repercusións que iso 
ten no desenvolvemento persoal 
e vital.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
c
e
g
h
m

B5.11. Perspectivas, mo-
delos de estudo e méto-
dos usados para tratar as
psicopatoloxías. 
B5.12. Trastornos en re-
lación ás necesidades 
biolóxicas e ás adiccións.
B5.13. Trastornos en re-

B5.3. Entender e reflexionar sobre
a complexidade que implica defi-
nir o que é un trastorno mental, 
describindo algúns dos factores 
xenéticos, ambientais e evolutivos
implicados, co fin de comprender 
as perspectivas psicopatolóxicas 
e os seus métodos de estudo.

PSB5.3.1. Describe perspectivas 
e modelos de estudo da psicopa-
toloxía, e reflexiona sobre os 
métodos utilizados por cada unha 
delas.

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal para realizar un cadro es-

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-

Procedementos:
Cuestionarios
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Psicoloxía

Psicoloxía. 2º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

lación ás emocións.
B5.14. Trastornos en re-
lación a elementos cor-
porais.
B5.15. Trastornos en re-
lación á personalidade.
B5.16. Trastornos en re-
lación ao desenvolve-
mento evolutivo.

quemático, en colaboración gru-
pal e utilizando medios informáti-
cos, acerca das características re-
lativas a algúns tipos de trastor-
nos, por exemplo os asociados ás
necesidades biolóxicas e ás adic-
cións (sexuais, alimentarias, dro-
godependencias, etc.), ás emo-
cións (ansiedade e depresión), a 
elementos corporais (psicoso-
máticos, somatomorfos e disocia-
tivos), á personalidade (esquizoi-
de, paranoide, limítrofe, depen-
dente, narcisista, antisocial, etc.), 
ao desenvolvemento evolutivo 
(autismo, atraso mental, déficit de 
atención e hiperactividade, da 
aprendizaxe, asociados á vellez), 
etc.

llos

50% Cuestionarios

Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
d
e
g
h

B5.17. Compoñentes he-
reditarios e aprendidos 
dos afectos.
B5.18. Relación entre 
emoción e cognición.
B5.19. Emocións prima-
rias, secundarias e auto-
conscientes.
B5.20. Teorías sobre a 
emoción, como experien-
cia, como comportamen-
to ou como suceso fisio-
lóxico. A psicoafectivida-
de e o equilibrio da per-
soa.
B5.21. Trastornos e pro-
blemas emocionais.

B5.4. Recoñecer e valorar os ti-
pos de afectos, así como a orixe 
dalgúns trastornos emocionais, co
obxecto de espertar o seu intere-
se polo desenvolvemento persoal 
desta capacidade.

PSB5.4.1. Explica os tipos de 
afectos (sentimento, emoción e 
paixón), especificando os seus 
determinantes hereditarios e 
aprendidos, e analizando a rela-
ción entre emoción e cognición.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.4.2. Describe as emocións 
primarias (medo, noxo, alegría, 
tristura, ira, sorpresa, etc.) e se-
cundarias (ansiedade, hostilidade,
humor, felicidade, amor, etc.), dist-
inguíndoas das emocións auto-
conscientes (culpa, vergoña, or-
gullo, etc.).

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.4.3. Realiza un cadro com-
parativo sobre as teorías sobre a 
emoción, por exemplo como ex-
periencia, como comportamento 
ou como suceso fisiolóxico, valo-
rando a importancia da psicoafec-
tividade no equilibrio da persoa.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB5.4.4. Investiga, a través de 
internet, algúns trastornos emo-
cionais (indiferenza emocional, 
dependencia afectiva, trastorno 
maníaco-depresivo, descontrol 
emotivo, etc.) e problemas emo-
cionais (medo, fobias, ansiedade, 
estrés, depresión, etc.), exemplifi-
cando a través dalgún soporte au-
diovisual, e elabora as súas con-
clusións.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

b
e
m

B5.22. Importancia da 
afectividade e da sexuali-
dade na maduración da 
persoa. Psicoloxía da se-
xualidade.
B5.23. Comunicación 
emocional: linguaxe ver-
bal e non verbal.

B5.5. Coñecer a importancia que 
na maduración da persoa teñen 
as relacións afectivas e sexuais, 
analizando criticamente os seus 
aspectos fundamentais.

PSB5.5.1. Identifica e aprecia a 
importancia que, no desenvolve-
mento e na maduración da per-
soa, teñen a afectividade e a se-
xualidade, como dimensións 
esenciais do ser humano, e des-
cribe os aspectos fundamentais 
da psicoloxía da sexualidade: fi-
sioloxía da resposta sexual, con-
duta sexual, etc.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía. 2º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

PSB5.5.2. Diserta sobre a impor-
tancia da linguaxe verbal e non 
verbal como medios de comuni-
cación emocional na nosa vida 
cotiá, e expón de xeito claro e ar-
gumentado as súas conclusións.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións

a
b
c
g

B6.1. Impacto das dife-
renzas culturais no com-
portamento individual: a 
súa influencia nos es-
quemas cognitivos, na 
personalidade e na vida 
afectiva.
B6.2. Proceso de sociali-
zación. Influencia no de-
senvolvemento persoal 
dos grupos, os papeis e 
os status sociais.
B6.3. Orixe social das 
actitudes persoais. In-
fluencia en condutas vio-
lentas en distintos ámbi-
tos.
B6.4. Roles sociais de 
xénero e as súas conse-
cuencias no pensamento
e na conduta do home e 
da muller

B6.1. Comprender e apreciar a di-
mensión social do ser humano, e 
entender o proceso de socializa-
ción como a interiorización das 
normas e valores sociais, apre-
ciando a súa influencia na perso-
nalidade e na conduta das perso-
as.

PSB6.1.1. Analiza e valora as di-
ferenzas culturais e o seu impacto
no comportamento das persoas 
ao exercer a súa influencia nos 
esquemas cognitivos, a personali-
dade e a vida afectiva do ser hu-
mano.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.1.2. Realiza unha presenta-
ción, colaborando en grupo e utili-
zando medios informáticos, sobre 
o proceso de socialización hu-
mana e a influencia dos grupos, 
os papeis e os status sociais no 
desenvolvemento da persoa.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.1.3. Investiga acerca da ori-
xe social das actitudes persoais, 
valorando a súa utilidade para a 
predición da conduta humana e a 
súa influencia en condutas de vio-
lencia escolar, laboral, doméstica 
e de xénero, entre outras.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

a
b
c
d
e
g
h
m

B6.5. Procesos psicolóxi-
cos de masas: impulsivi-
dade, intolerancia, in-
consciencia, falta de per-
severanza, volubilidade e
falta de capacidade críti-
ca.
B6.6. Estudo psicolóxico 
das masas de Gustav Le
Bon. Contaxio de senti-
mentos e emocións, e 
perda temporal da perso-
nalidade individual e 
consciente da persoa.
B6.7. Psicoloxía de Erik-
son e a súa explicación 
das condutas radicais e 
irracionais nalgúns gru-
pos.
B6.8. Medidas para pre-
vir a conversión das per-
soas en masa.

B6. 2. Coñecer e valorar os pro-
cesos psicolóxicos das masas, a 
súa natureza, as características e 
as pautas de comportamento, co 
fin de evitar as situacións de vul-
nerabilidade en que da persoa 
poida perder o control sobre os 
seus propios actos.

PSB6.2.1. Procura e selecciona 
información en internet acerca 
das características da conduta do 
individuo inmerso na masa, tales 
como impulsividade, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseve-
ranza, volubilidade e falta de ca-
pacidade crítica, entre outras.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.2.2. Utiliza e selecciona in-
formación acerca do estudo psi-
colóxico das masas, realizado por
Gustav Le Bon, e elabora conclu-
sións acerca do poder da persua-
sión, o contaxio de sentimentos e 
emocións que se produce nas 
masas e os seus efectos na per-
da temporal da personalidade in-
dividual e consciente da persoa.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía 
de Erikson e destaca algunhas 
das causas psicolóxicas explicati-
vas que sinala acerca dos actos 
terroristas ou do pensamento ra-
dical e irracional que se pon de 
manifesto en seguidores/as de 
equipos deportivos, artistas, gru-
pos políticos, relixiosos, etc.

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.2.4. Elabora conclusións, 
en colaboración grupal, e formula 
pautas de conduta preventivas co 
fin de evitar que as persoas se 
convertan en parte da masa, per-

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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Psicoloxía. 2º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo para
superar a área

Indicador mínimo de
logro

Instrumentos de ava-
liación

Procedementos de
avaliación

dendo o control da súa conduta, 
dos seus pensamentos e dos 
seus sentimentos.

b
e
h
m

B6.9. Aplicación da Psi-
coloxía no mundo labo-
ral. Recursos humanos: 
selección de persoal, in-
tegración na empresa, e 
evolución persoal e pro-
fesional.
B6.10. Aplicación da psi-
coloxía no mundo labo-
ral. Factores psicolóxicos
e desenvolvemento labo-
ral: adaptación, innova-
ción, traballo colaborador,
xestión de coñecemen-
tos, creatividade, autoes-
tima, proposición de re-
tos, motivación, fomento 
da participación, autono-
mía e xeración de am-
bientes creativos.
B6.11. Aplicación da psi-
coloxía no mundo labo-
ral. Riscos da saúde psi-
colóxica laboral.

B6.3. Entender e describir a im-
portancia da psicoloxía no campo 
laboral e o desenvolvemento das 
organizacións, reflexionando so-
bre a importancia do liderado 
como condición necesaria para a 
xestión das empresas, reflexio-
nando sobre os erros psicolóxicos
que se producen na súa xestión e
procurando os recursos axeitados
para afrontar os problemas.

PSB6.3.1. Comenta e aprecia a 
importancia da aplicación da psi-
coloxía no mundo laboral, en te-
mas tales como os aspectos psi-
colóxicos que inflúen na produtivi-
dade e no desenvolvemento em-
presarial, a importancia dos méto-
dos e das técnicas psicolóxicas 
para a selección de persoal se-
gundo os perfís laborais e a reso-
lución de conflitos, etc.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.3.2. Procura e selecciona 
información sobre recursos hu-
manos: selección de persoal e 
desenvolvemento de programas 
profesionais favorecedores da in-
tegración do persoal traballador 
na empresa, e a súa evolución 
persoal e profesional.

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.3.3. Describe a importancia
dos factores psicolóxicos que in-
flúen no desenvolvemento laboral,
como a adaptación, a innovación, 
o traballo colaborador, a xestión 
de coñecementos, a creatividade 
e a autoestima, identificando fac-
tores fundamentais, como a pro-
posición de retos, a motivación, o 
fomento da participación, a auto-
nomía e a xeración de ambientes 
creativos, mediante exemplos de 
casos concretos e reflexionando 
criticamente sobre a súa aplica-
ción en diversos ámbitos de tra-
ballo.

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual

PSB6.3.4. Investiga, en páxinas 
de internet, acerca dos principais 
riscos da saúde laboral, como son
o estrés, a ansiedade, o mobbing 
e a síndrome de Burnout.

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traba-
llos

50% Cuestionarios

Procedementos:
Cuestionarios
Produción dos Alumnos
Instrumentos:
Aula virtual
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 7.3.Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado

 a) Criterios de avaliación

A continuación presentase un resumo dos criterios de avaliación expresados no currículo:

• B1.1. Entender e apreciar a especificidade e a importancia do coñecemento psicolóxico, como
ciencia.

• B1.2.  Identificar  a  dimensión  teórica  e  práctica  da  psicoloxía,  os  seus  obxectivos,  as  súas
características e as súas ramas e técnicas de investigación.

• B1.3. Recoñecer e expresar as achegas máis importantes da psicoloxía, desde os seus inicios ata a
actualidade, identificando os principais problemas formulados e as solucións achegadas.

• B2.2. Analizar e apreciar a importancia da organización do sistema nervioso central, e as funcións
que determinan a conduta dos individuos.

• B2.3. Entender e valorar as técnicas actuais de investigación do cerebro e o seu impacto no avance
científico.

• 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.

• 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.

• 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.

• B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das influencias individuais e sociais no fenómeno da
percepción, valorando criticamente tanto os seus aspectos positivos como os negativos.

• B4.1. Explicar as principais teorías sobre a aprendizaxe.

• B4.2. Comprender os procesos cognitivos superiores do ser humano, como a intelixencia e o
pensamento, distinguindo os factores que inflúen nel.

• B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da intelixencia emocional no desenvolvemento psíquico
da persoa.

• B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da intelixencia artificial e xulgar criticamente os seus
alcances e os seus límites.

• B5.1. Explicar e valorar a importancia da motivación, a súa clasificación e a súa relación con
outros procesos cognitivos.

• B5.2. Comprender o que é a personalidade, analizando as influencias xenéticas, ambientais e
culturais sobre as que se edifica, as teorías que a estudan.
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• B5.3. Entender e reflexionar sobre a complexidade que implica definir o que é un trastorno
mental, describindo algúns dos factores xenéticos, ambientais e evolutivos implicados.

• B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de afectos, así como a orixe dalgúns trastornos emocionais.

• B5.5. Coñecer a importancia que na maduración da persoa teñen as relacións afectivas e sexuais

• B6.1.  Comprender  e  apreciar  a  dimensión  social  do  ser  humano,  e  entender  o  proceso  de
socialización.

• B6.2. Coñecer e valorar os procesos psicolóxicos das masas, a súa natureza, as características e as
pautas de comportamento.

• B6.3. Entender e describir a importancia da psicoloxía no campo laboral e o desenvolvemento das
organizacións.

 b) Criterios de cualificación

A comprobación  da  consecución  dos  diferentes  estándares  de  avaliación  realizarase  mediante  tres
Procedementos de avaliación: CUESTIONARIOS,  presentación de TRABALLOS PROPOSTOS. 

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento
Cuestionario: 2 por avaliación 5 puntos sobre 10 40% CUESTIONARIO
Traballos propostos na aula virtual Nivel C na rúbrica de avaliación 

da avaliación
60% RÚBRICA

Tanto a corrección dos cuestionarios como a entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual.

A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase  a partir das
cualificación dos diferentes procedementos SEN REDONDEO.

A recuperación das avaliacións parciais durante o curso consistirá na repetición e entrega dos traballos
NON  REALIZADOS  OU  CUALIFICADOS  NEGATIVAMENTE   e/ou  a  REPETICIÓN  DOS
CUESTIONARIOS (segundo as dificultades que teña que superar o alumno/a). Para a súa corrección
terase en conta a mesma ponderación que na avaliación ordinaria.

Instrumentos de avaliación

1. Cuestionarios pechados de “escolla múltiple” realizados na aula (un por cada unidade didáctica).

2. Traballos de aplicación propostos na aula,  (sínteses informativas,  mapas conceptuais, comentarios,
cuestionarios etc., de entrega obrigatoria, elaboración de esquemas, seguindo as indicacións precisas que se
dean na aula e/ou  participación en actividades escolares ou extraescolares do Departamento, lecturas de
interese persoal, ou outras tarefas que complementen ou contribúan á consecución dos obxectivos sinalados
para  esta  materia  ou  apliquen  os  contidos  desta  materia  a  outras  áreas  ou  proxectos  do  Centro,
especialmente aqueles proxectos didácticos recollidos no proxecto educativo do Centro.   Os traballos
avaliaranse mediante as seguintes rúbricas de avaliación por trimestres:

Primeira avaliación
RÚBRICA: BLOQUE 1

Criterio de
avaliación

 Estándares A B C
mínimo agardable

D
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PS-B1.1 2º-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.

Elaboración deficiente
e pouco coidada. 
Non persoal

Elabora mapas e es-
quemas pero non es-
tán todos os autores 
nin se distinguen eta-
pas

Elabora mapas e es-
quemas completos 
pero a orde lóxica 
está mal elaborada

Elabora mapas com-
pletos, loxicamente 
correctos e orixinais

PS-B1.1 2º-PSB1.1.2 - Recoñece e valora as cuestións e os problemas que 
investiga a psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo a súa 
perspectiva das proporcionadas por outros saberes.

Non logra Realiza pero usando 
ideas alleas

Usa ideas persoais 
pero non afonda nas 
cuestións

Usa ideas persoais e 
perspectiva crítica

PS-B1.2 2º-PSB1.2.1 - Explica e estima a importancia dos obxectivos que 
caracterizan a psicoloxía: describir, explicar, predicir e modificar.

Non completa a tarefa Comprende os obxec-
tivos de forma inco-
rrecta

Comprende e propón 
os obxectivos de for-
ma correcta

Comprende os obxec-
tivos de forma correc-
ta é aplícaos a proble-
mas específicos

PS-B1.2 2º-PSB1.2.2 - Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da 
psicoloxía, e identifica as ramas en que se desenvolven (clínica e 
da saúde, da arte, das actividades físico-deportivas, da educación, 
forense, da intervención social, ambiental, etc.), investigando e valo-
rando a súa aplicación nos ámbitos de atención na comunidade, 
como na familia e na infancia, na terceira idade, en minusvalías, 
muller, xuventude, minorías sociais e inmigrantes, cooperación para
o desenvolvemento, etc.

Non comprende nin 
aplica a distinción

Aplica a distinción de 
forma incorrecta en 
ocasións

Aplica a distinción de 
forma correcta sem-
pre e con exemplos

Aplica a distinción e é 
quen de facelo de for-
ma práctica e en con-
textos reais

PS-B1.2 2º-PSB1.2.3 - Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das me-
todoloxías de investigación psicolóxica, explicando as característi-
cas de cada unha, como son os métodos comprensivos (introspec-
ción, fenomenoloxía, hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámi-
ca de grupos, etc.) e os seus obxectivos (observación, descrición, 
experimentación, explicación, estudos de casos, etc.).

Descoñece a meiran-
de parte dos métodos

Coñece case todos os
métodos pero non os 
describe correctamen-
te

Describe correcta-
mente os métodos e 
os seus obxectivos 
pero non valora

Valora obxectivamen-
te os diferentes méto-
dos propoñendo 
exemplos e casos

B1.3 2º-PSB1.3.1 - Explica e recoñece a importancia das achegas que a 
psicolóxica realizou na comprensión dos fenómenos humanos, 
identificando os problemas específicos dos que se ocupa e as con-
clusións achegadas.

Non distingue as 
cuestións psicolóxicas

Confunde cuestións 
psicolóxicas con cues-
tións filosóficas ou 
doutras ciencias

Identifica ben as cues-
tións psicolóxicas e as
solucións propostas

Identifica ben as cues-
tións e é quen de xe-
rar unha opinión per-
soal

B1.3 2º-PSB1.3.4 - Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións
argumentadamente, mediante presentacións gráficas, en medios 
audiovisuais

Non usa Usa de forma defi-
ciente

Usan unha ferramenta
dixital de forma efecti-
va

Usa mais dunha ferra-
menta de exposición 
de forma complemen-
taria

B1.3 2º-PSB1.3.2 - Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender, re-
alizando os seus propios mapas conceptuais, utilizando medios in-
formáticos, acerca das seguintes teorías: psicanálise, condutismo, 
teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía.

Non investiga nos te-
mas de forma autóno-
ma

Investiga pero non re-
coñece a información 
relevante nin xera un 
criterio

Investiga e recoñece 
información relevante

É quen de usar a in-
formación relevante 
para xerar nova infor-
mación

B1.3 2º-PSB1.3.3 - Analiza e valora criticamente textos sobre os proble-
mas, as funcións e as aplicacións da Psicoloxía de autores como 
W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre ou-
tros.

Non comprende nin 
analiza o texto de xei-
to autónomo

A comprensións dos 
textos e mínima e non
saca conclusión del

Comprende os textos 
e saca conclusións 
pero estas son moi 
básicas e non as ex-
plica

Comprende os textos 
e as conclusións son 
importantes e están 
ben elaboradas

RÚBRICA: BLOQUE 2

Criterio de
avaliación

 Estándares A B C
mínimo agardable

D

PS-B2.2 2º-PSB2.2.1 - Realiza unha presentación, con medios informáticos, 
en colaboración grupal, sobre a morfoloxía neuronal e a sinapse, 
describindo o proceso de transmisión sináptica e os factores que a 
determinan, o impulso nervioso e os neurotransmisores.

Non se realiza ou non 
se utilizan medios 
gráficos de represen-
tación

A representación é 
moi limitada e faltan a 
maior parte dos con-
ceptos fundamentais

Están os conceptos 
fundamentais pero a 
representación non é 
propia, nin está perso-
alizada

A presentación é pro-
pia e persoal. Presen-
ta as relacións dunha 
forma clara e precisa

PS-B2.2 2º-PSB2.2.2 - Investiga e explica a organización das áreas cere-
brais e as súas funcións, e localiza nun debuxo as devanditas áre-
as.

Non realiza investiga-
ción autónoma limíta-
se  a repetir o tema

Realiza unha peque-
na investigación pero 
non selecciona ben o 
material nin emprega 
un criterio científico

Selecciona ben os 
materiais e realiza 
unha investigación au-
tónoma pero as res-
postas son insuficien-
tes

Realiza unha investi-
gación concienzuda e 
o traballo realizado 
está completo e é per-
soal

PS-B.2.1 2º-PSB2.1.1 - Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico dife-
rentes tipos de encéfalos animais en comparación co humano, va-

Non realiza investiga-
ción autónoma limíta-

Realiza unha peque-
na investigación pero 

Selecciona ben os 
materiais e realiza 

Realiza unha investi-
gación concienzuda e 
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léndose de medios documentais. se  a repetir o tema non seleciona ben o 
material nin emprega 
un criterio científico

unha investigación au-
tónoma pero as res-
postas son insuficien-
tes

o traballo realizado 
está completo e é per-
soal

PS-B.2.1 2º-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

Non comprende a 
maior parte do proce-
so de filoxénese do 
cerebro nin é quen de 
explicalo

Comprende unha boa
parte do proceso pero
a explicación carece 
de rigor

Comprende o proce-
so, a explicación e ri-
gorosa pero os me-
dios expresivos non 
son persoais, nin usa 
as ferramentas ade-
cuadas para a exposi-
ción

Comprende o proce-
so, a explicación e ri-
gorosa e a exposición 
das ideas é persoal e 
creativa. Utiliza ben as
ferramentas informáti-
cas adecuadas.

PS-B2.3 2º-PSB2.3.1 - Describe e compara as técnicas científicas de investi-
gación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, interven-
cións directas e estudo de casos.

Non investiga nos te-
mas de forma autóno-
ma

Investiga pero non re-
coñece a información 
relevante nin xera un 
criterio

Investiga e recoñece 
información relevante

É quen de usar a in-
formación relevante 
para xerar nova infor-
mación

PS-B2.3 2º-PSB2.3.2 - Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de in-
vestigación cerebral lle deron ao coñecemento do comportamento 
humano e á solución dalgunhas patoloxías.

Non busca informa-
ción nin comprende 
conceptualmente o 
tema

Non é quen de rela-
cionar os conceptos 
aprendidos aplicándo-
os a un exemplo

Comprende a maior 
parte dos conceptos e
os recoñece, pero non
é quen de crear unha 
valoración na aplica-
ción

Coñece e comprende 
os conceptos, aplíca-
os e emite unha valo-
ración autónoma apli-
cándoa no contexto

PS-B2.4 2º-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.

Non busca informa-
ción nin comprende 
conceptualmente o 
tema

Non é quen de rela-
cionar os conceptos 
aprendidos aplicándo-
os a un exemplo

Comprende a maior 
parte dos conceptos e
os recoñece, pero non
é quen de crear unha 
valoración na aplica-
ción

Coñece e comprende 
os conceptos, aplíca-
os e emite unha valo-
ración autónoma apli-
cándoa no contexto

PS-B2.4 2º-PSB2.4.2 - Relaciona e aprecia a importancia das alteracións 
xenéticas coas doenzas que producen modificacións e anomalías 
na conduta, utilizando o vocabulario técnico preciso: mutación, triso-
mía, monosomía, deleción, etc.

Non busca informa-
ción nin comprende 
conceptualmente o 
tema

Non é quen de rela-
cionar os conceptos 
aprendidos aplicándo-
os a un exemplo

Comprende a maior 
parte dos conceptos e
os recoñece, pero non
é quen de crear unha 
valoración na aplica-
ción

Coñece e comprende 
os conceptos, aplíca-
os e emite unha valo-
ración autónoma apli-
cándoa no contexto

Segunda avaliación

RÚBRICA: BLOQUE 3

Criterio de
avaliación

Estándares A B C
mínimo agardable

D

PS-B3.1 2º-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).

O esquema elaborado
recolle todos os ele-
mentos traballados no
curso e as relacións 
entre eles e son loxi-
camente correctas. É 
persoal.

O esquema presenta-
do é unha recreación 
dun esquema previa-
mente publicado, pero
é completo e correcto

O esquema non está 
completo aínda que 
están os elementos 
esenciais

O esquema é moi li-
mitado, faltan os con-
ceptos principais e 
non se amosan as re-
lacións entre eles

PS-B3.1 2º-PSB3.1.2 - Compara e valora as achegas das principais teorías 
acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neu-
ropsicoloxía.

Usa os coñecementos
adquiridos nas análi-
ses dos diferentes do-
cumentos dun xeito 
persoal e ben integra-
do

Usa a información 
adquirida sobre o 
tema en diferentes 
momentos, mais dun 
xeito non integrado, 
salpicando a tarefa 
sen conectar con esta

Usa pouca informa-
ción do tema para de-
senvolver os exerci-
cios e cando o fai non 
é pertinente

Non usa información 
do tema en ningún 
momento e as res-
postas aos exercicios 
non teñen nivel con-
ceptual adecuado.

PS-B3.1 2º-PSB3.1.3 - Elabora unha presentación con medios audiovisuais 
e en colaboración grupal, desenvolvendo a súa iniciativa persoal e 
as leis gestálticas da percepción, valorando a súa achega concep-
tual e identificando exemplos concretos de como actúan (por exem-
plo, a través de obras pictóricas ou fotografías).

O mural está comple-
to, presentase un 
exemplo por lei e son 
orixinais e recollidos 
polo propio alumno/a

Están representadas 
todas as leis pero non 
é capaz de poñer 
exemplos persoais

Só están representa-
das algunhas leis, 
pero son as principais.
Os exemplos non son 
recollidos polo propio 
alumno

Non se elaboran mais 
que algunhas das leis 
e os exemplos non 
son pertinentes nal-
gúns ou todos os ca-
sos

PS-B3.1 2º-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

A información recollida
de diferentes fontes 
está ben seleccionada
e citada no documen-
to final

Recóllese información
pertinente de diferen-
tes fontes pero en 
moitos casos non se 
citan

Recóllese información
pero non é pertinente 
ou está mal estrutura-
da e usada. Non se ci-
tan as fontes

O resultado é froito 
dunha opinión anec-
dótica sen que se 
teña recollido informa-
ción
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PS-B3.1 2º-PSB3.1.5 - Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, 
como a constancia perceptiva, a percepción subliminar e extrasen-
sorial, o membro fantasma e a percepción por estimulación eléctrica
do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle) entre outros, e expón as
súas conclusións a través de soportes de presentación informáti-
cos.

Recoñece os fenóme-
nos perceptivos nos 
diferentes documen-
tos a analizar e fai co-
mentarios axeitados e
persoais sobre eles

Recoñece os fenóme-
nos perceptivos nos 
documentos a anali-
zar pero non é quen 
de valoralos nin de fa-
cer un comentario 
persoal

Só recoñece algún 
dos fenómenos 
perceptivos nos docu-
mentos nin comenta 
sobre eles

Non recoñece a mai-
oría dos fenómenos 
perceptivos nos docu-
mentos nin comenta 
sobre eles

PS-B3.2 2º-PSB3.2.1 - Discirne e elabora conclusións, en colaboración gru-
pal, sobre a influencia dos factores individuais (motivación, actitudes
e intereses) e sociais (cultura e hábitat) no fenómeno da 
percepción, utilizando, por exemplo, os experimentos sobre pre-
xuízos realizados por Allport e Kramer.

Coñece e recoñece 
os principais nesgos 
cognitivos e é quen de
realizar un experimen-
to de propia creación 
sobre eles 

Coñece e recoñece 
os principais nesgos 
cognitivos e é quen de
realizar de novo un 
experimento xa reali-
zado sobre eles

Plantexa e explica os 
diferentes nesgos 
cognitivos pero non é 
quen de experimentar 
con eles nin recoñe-
cer a súa importancia 
en diferentes áreas

Non coñece nin expli-
ca os principais nes-
gos cognitivos

PS-B3.3 2º-PSB3.3.1 - Relaciona os conceptos de atención e concentración 
como puntos de partida da memoria, distinguindo os tipos de aten-
ción e os tipos de alteración que poden sufrir.

Recoñece a importan-
cia da atención e a 
concentración nos di-
ferentes documentos 
a analizar e fai co-
mentarios axeitados e
persoais sobre eles

Recoñece a impor-
tancia da atención e a 
concentración  no do-
cumento a analizar 
pero non é quen de 
valoralos nin de facer 
un comentario persoal

Só menciona a aten-
ción e a concentración
como importantes 
pero sen explicalos 
nin usalos no seu co-
mentario dos docu-
mentos

Non fala dos procesos
de atención e concen-
tración

PS-B3.3 2º-PSB3.3.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e elabo-
rar, con medios informáticos, un cadro comparativo sobre diferentes
tipos de memoria (sensorial, MCP e MLP), analizando a correspon-
dencia entre elas e valorando a utilidade que teñen na aprendizaxe 
humana.

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos e introduce 
ademais un esquema 
persoal que permite 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos e introduce 
ademais un esquema 
copiado que permite 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos ou introdu-
ce un esquema copia-
do que permite situa-
los no conxunto dos 
procesos da memoria 
pero sen relacionar 
estes dous aspectos 
entre si

Non é quen de situar 
os trastornos que se 
poden visualizar nos 
documentos propos-
tos nin introduce un 
esquema que permita 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

PS-B3.3 2º-PSB3.3.3 - Procura e selecciona información en páxinas web e 
libros especializados, acerca das principais causas do esquece-
mento, tales como as fisiolóxicas, as producidas por lesións, por re-
presión, por falta de procesamento, por contexto inadecuado, etc., e
elabora conclusións.

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos e introduce 
ademais un esquema 
persoal que permite 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos e introduce 
ademais un esquema 
copiado que permite 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

Sitúa os trastornos 
que se poden visuali-
zar nos documentos 
propostos ou introdu-
ce un esquema copia-
do que permite situa-
los no conxunto dos 
procesos da memoria 
pero sen relacionar 
estes dous aspectos 
entre si

Non é quen de situar 
os trastornos que se 
poden visualizar nos 
documentos propos-
tos nin introduce un 
esquema que permita 
situalos no conxunto 
dos procesos da me-
moria

PS-B3.3 2º-PSB3.3.4 - Procura e selecciona información en páxinas web 
Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na 
memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc., e ex-
pón as súas consecuencias de xeito argumentado.

A información recollida
de diferentes fontes 
está ben seleccionada
e citada no documen-
to final

Recóllese información
pertinente de diferen-
tes fontes pero en 
moitos casos non se 
citan

Recóllese información
pero non é pertinente 
ou está mal estrutura-
da e usada. Non se ci-
tan as fontes

O resultado é froito 
dunha opinión anec-
dótica sen que se 
teña recollido informa-
ción

PS-B3.3 2º-PSB3.3.5 - Exemplifica, a través de medios audiovisuais, al-
gunhas distorsións ou alteracións da memoria, como a amnesia, a 
hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, desenvolvendo a 
súa capacidade emprendedora.

Toma exemplos dos 
documentos para ex-
plicar as diferentes al-
teracións da memoria 
e fai comentarios per-
soais explicativos so-
bre elas

Toma exemplos dos 
documentos para ex-
plicar as diferentes al-
teracións da memoria 
e recoller comentarios
doutros explicativos 
sobre elas

Toma exemplos dos 
documentos para ex-
plicar as diferentes al-
teracións da memoria,
aínda que son incom-
pletos e non fai co-
mentarios persoais 
explicativos sobre elas

Non é quen de reco-
ller os exemplos das 
alteracións da memo-
ria dos documentos.

RÚBRICA: BLOQUE 3

Criterio de
avaliación

 Estándares A B C
mínimo agardable

D

PS-B4.1 2º-PSB4.1.1 - Utiliza a súa iniciativa persoal para confec-cionar, utili-
zando medios informáticos, un cadro comparativo das teorías da 
aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e Watson); aprendi-
zaxe por ensaio-erro (Thorndike); condicionamento instrumental 
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe 

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 

O esquema está mal 
construído, incompleto
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
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social ou vicaria (Bandura), etc. vos vos poñen exemplos nentes

PS-B4.1 2º-PSB4.1.2 - Analiza e aprecia os resultados da aplicación das téc-
nicas de condicionamento na publicidade, mediante a localización 
destas últimas en exemplos de casos concretos, utilizados nos me-
dios de comunicación audiovisual.

O alumno recoñece 
as principais técnicas 
de condicionamento e
as aplica en contextos
concretos

Recoñece algunhas 
técnicas de condicio-
namento pero falla na 
aplicación a contextos
concretos

Só é quen de definir a 
teoría do condiciona-
mento pero non a re-
coñece nas súas apli-
cacións

Non é quen de definir 
as técnicas de condi-
cionamento nin as re-
coñece nas súas apli-
cacións

PS-B4.1 2º-PSB4.1.3 - Describe e valora a importancia dos factores que in-
flúen na aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos previos 
adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos, 
a motivación, as actitudes e os valores.

Recoñece nun con-
texto os factores que 
inflúen na aprendiza-
xe, é quen de descri-
bilos e reflexiona so-
bre o seu alcance dun
xeito persoal.

Coñece os factores 
que inflúen na apren-
dizaxe pero non os re-
coñece facilmente nin 
pode dar unha opinión
persoal aplicada a un 
contexto.

Coñece os factores 
que inflúen na apren-
dizaxe dun xeito teóri-
co e a reflexión que fai
non é persoal. 

Non recoñece a maior
parte dos factores que
inflúen na aprendizaxe
nin é quen de definilos
e valoralos. 

PS-B4.2 2º-PSB4.2.1 - Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais 
teorías sobre a intelixencia, valorando as achegas que no seu es-
tudo tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría factorial de 
Spearman, a multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado loxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-
vos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incompleto
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B4.2 2º-PSB4.2.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un es-
quema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixen-
cia segundo J. Piaget, valorando a importancia das influencias 
xenéticas e do medio neste proceso.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado loxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-
vos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incompleto
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B4.2 2º-PSB4.2.3 - Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a es-
cala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a deficien-
cia profunda ata a superdotación, apreciando a obxectividade real 
dos seus resultados e examinando criticamente algunhas técnicas 
de medición da intelixencia.

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente
sobre o seu uso apli-
cándoo a un contex-
to. 

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente
sobre o seu uso, pero 
non é quen de aplica-
lo a un contexto

Sabe o que é o CI 
pero non reflexiona 
criticamente sobre o 
seu uso nin aplica o 
concepto a ningún 
contexto

Non coñece a defini-
ción de CI nin as súas
escalas e aplicacións

PS-B4.2 2º-PSB4.2.4 - Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez 
tanto do razoamento como da creatividade na resolución de proble-
mas e na toma de decisións.

É quen de aplicar a 
definición de pensa-
mento e os seus fac-
tores a unha reflexión 
crítica sobre un con-
texto determinado

Coñece os factores do
pensamento e refle-
xiona a nivel teórico 
sobre eles pero non é 
que de aplicalos á va-
loración dun contexto

Coñece os factores do
pensamento pero non
os define con rigor nin 
é quen de aplicalos

A definición de pensa-
mento que usa é erró-
nea e está mal aplica-
da

PS-B4.3 2º-PSB4.3.1 - Valora a importancia das teorías de Gardner e Gole-
man, realizando un esquema das competencias da intelixencia 
emocional e a súa importancia no éxito persoal e profesional.

É capaz de dar unha 
valoración crítica per-
soal sobre as teorías 
da intelixencia emo-
cional

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional 
e valóraas teorica-
mente pero non emite 
un xuízo persoal ao 
respecto

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional 
pero non é quen de 
valoralas, nin sequera 
de forma teórica

Explica deficiente-
mente as teorías da 
intelixencia emocio-
nal. 

PS-B4.4 2º-PSB4.4.1 - Avalía, en traballo grupal, as vertentes positivas e ne-
gativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os perigos 
que pode representar pola súa capacidade para o con-trol do ser 
humano, invadindo a súa intimidade e a súa liberdade.

É quen de facer unha 
reflexión persoal so-
bre as diferenzas e si-
militudes entre IA e in-
telixencia humana 
afondando nos pro-
blemas éticos que 
pode plantexar.

Traballa cos concep-
tos de intelixencia arti-
ficial e humana pero 
non é quen de valorar 
ou reflexionar critica-
mente sobre eles

Non aplica os diferen-
tes factores da inteli-
xencia á análise da in-
telixencia artificial en 
comparación coa hu-
mana. Usa só defini-
cións xerais.

Non é quen de re-
coñecer as diferencias
entre IA e intelixencia 
humana nin facer 
unha reflexión crítica 
sobre eses conceptos.

RÚBRICA: BLOQUE 4

Criterio de
avaliación

 Estándares A B C
mínimo agardable

D

PS-B4.1 2º-PSB4.1.1 - Utiliza a súa iniciativa persoal para confec-cionar, utili-
zando medios informáticos, un cadro comparativo das teorías da 
aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e Watson); aprendi-
zaxe por ensaio-erro (Thorndike); condicionamento instrumental 
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe 
social ou vicaria (Bandura), etc.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-
vos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B4.1 2º-PSB4.1.2 - Analiza e aprecia os resultados da aplicación das téc-
nicas de condicionamento na publicidade, mediante a localización 

O alumno recoñece 
as principais técnicas 

Recoñece algunhas 
técnicas de condicio-

Só é quen de definir a 
teoría do condiciona-

Non é quen de definir 
as técnicas de condi-
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destas últimas en exemplos de casos concretos, utilizados nos me-
dios de comunicación audiovisual.

de condicionamento e
as aplica en contextos
concretos

namento pero falla na 
aplicación a contextos
concretos

mento pero non a re-
coñece nas súas apli-
cacións

cionamento nin as re-
coñece nas súas apli-
cacións

PS-B4.1 2º-PSB4.1.3 - Describe e valora a importancia dos factores que in-
flúen na aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos previos 
adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos, 
a motivación, as actitudes e os valores.

Recoñece nun con-
texto os factores que 
inflúen na aprendiza-
xe, é quen de descri-
bilos e reflexiona so-
bre o seu alcance dun
xeito persoal. 

Coñece os factores 
que inflúen na apren-
dizaxe pero non os re-
coñece facilmente nin 
pode dar unha opinión
persoal aplicada a un 
contexto.

Coñece os factores 
que inflúen na apren-
dizaxe dun xeito teóri-
co e a reflexión que fai
non é persoal. 

Non recoñece a maior
parte dos factores que
inflúen na aprendiza-
xe nin é quen de defi-
nilos e valoralos.

PS-B4.2 2º-PSB4.2.1 - Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais 
teorías sobre a intelixencia, valorando as achegas que no seu es-
tudo tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría factorial de 
Spearman, a multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado loxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-
vos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B4.2 2º-PSB4.2.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un es-
quema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixen-
cia segundo J. Piaget, valorando a importancia das influencias 
xenéticas e do medio neste proceso.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado loxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está com-
pleto pero a estrutura 
é confusa e pouco vi-
sible. Da exemplos 
pero non son creati-
vos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B4.2 2º-PSB4.2.3 - Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a es-
cala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a deficien-
cia profunda ata a superdotación, apreciando a obxectividade real 
dos seus resultados e examinando criticamente algunhas técnicas 
de medición da intelixencia.

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente
sobre o seu uso apli-
cándoo a un contexto.

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente
sobre o seu uso, pero 
non é quen de aplica-
lo a un contexto

Sabe o que é o CI 
pero non reflexiona 
criticamente sobre o 
seu uso nin aplica o 
concepto a ningún 
contexto

Non coñece a defini-
ción de CI nin as súas
escalas e aplicacións

PS-B4.2 2º-PSB4.2.4 - Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez 
tanto do razoamento como da creatividade na resolución de proble-
mas e na toma de decisións.

É quen de aplicar a 
definición de pensa-
mento e os seus fac-
tores a unha reflexión 
crítica sobre un con-
texto determinado

Coñece os factores 
do pensamento e re-
flexiona a nivel teórico 
sobre eles pero non é 
que de aplicalos á va-
loración dun contexto.

Coñece os factores do
pensamento pero non
os define con rigor nin 
é quen de aplicalos

A definición de pensa-
mento que usa é erró-
nea e está mal aplica-
da

PS-B4.3 2º-PSB4.3.1 - Valora a importancia das teorías de Gardner e Gole-
man, realizando un esquema das competencias da intelixencia 
emocional e a súa importancia no éxito persoal e profesional.

É capaz de dar unha 
valoración crítica per-
soal sobre as teorías 
da intelixencia emo-
cional

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional 
e valóraas teorica-
mente pero non emite
un xuízo persoal ao 
respecto

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional 
pero non é quen de 
valoralas, nin sequera 
de forma teórica

Explica deficiente-
mente as teorías da 
intelixencia emocional.

PS-B4.4 2º-PSB4.4.1 - Avalía, en traballo grupal, as vertentes positivas e ne-
gativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os perigos 
que pode representar pola súa capacidade para o con-trol do ser 
humano, invadindo a súa intimidade e a súa liberdade.

É quen de facer unha 
reflexión persoal so-
bre as diferenzas e si-
militudes entre IA e in-
telixencia humana 
afondando nos pro-
blemas éticos que 
pode plantexar.

Traballa cos concep-
tos de intelixencia arti-
ficial e humana pero 
non é quen de valorar 
ou reflexionar critica-
mente sobre eles

Non aplica os diferen-
tes factores da inteli-
xencia á análise da in-
telixencia artificial en 
comparación coa hu-
mana. Usa só defini-
cións xerais. 

Non é quen de re-
coñecer as diferencias
entre IA e intelixencia 
humana nin facer 
unha reflexión crítica 
sobre eses conceptos.

Tercera avaliación

RÚBRICA: BLOQUE 5

Criterio de
avaliación

 Estándares A B C
mínimo agardable

D

PS-B5.1 2º-PSB5.1.1 - Utiliza e selecciona información acerca das teorías da
motivación (homeostática; das ne-cesidades; do incentivo; cogniti-
vas; psicanalítcas; humanistas), utilizando mapas conceptuais, e 
elabora conclusións.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está 
completo pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Da 
exemplos pero non 
son creativos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B5.1 2º-PSB5.1.2 - Recorre á súa iniciativa para realizar unha presenta-
ción, con medios informáticos, acerca das causas da frustración, 
partindo da clasifi-cación dos conflitos de Lewin e valorando as res-
postas alternativas a esta, como a agre-sión, o logro indirecto, a 
evasión, a depresión ou a súa aceptación (tolerancia á frustración).

O alumno recoñece 
as principais técnicas 
e teorías e as aplica 
en contextos concre-
tos

Recoñece algunhas 
técnicas e teorías 
pero falla na aplica-
ción a contextos con-
cretos

Só é quen de definir a 
teoría pero non a re-
coñece nas súas apli-
cacións

Non é quen de definir 
as técnicas nin as re-
coñece nas súas apli-
cacións
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PS-B5.1 2º-PSB5.1.3 - Argumenta, en colaboración grupal, sobre a impor-
tancia da motivación no ámbito laboral e educativo, analizando a re-
lación entre motivación e consecución de logros.

O alumno recoñece 
as principais técnicas 
e teorías e as aplica 
en contextos concre-
tos

Recoñece algunhas 
técnicas e teorías 
pero falla na aplica-
ción a contextos con-
cretos

Só é quen de definir a 
teoría pero non a re-
coñece nas súas apli-
cacións

Non é quen de definir 
as técnicas nin as re-
coñece nas súas apli-
cacións

PS-B5.2 2º-PSB5.2.1 - Describe, establecendo semellanzas e diferenzas, as
teorías da personalidade, como as provenientes da psicanálise, o 
humanismo, as tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo, valo-ran-
do as achegas que cada unha delas realizou no coñecemento da 
natureza humana.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos creati-
vos

O esquema está 
completo pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Da 
exemplos pero non 
son creativos

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B5.2 2º-PSB5.2.2 - Recorre á súa iniciativa persoal para realizar unha 
presentación, a través de medios audiovisuais, sobre as fases do 
desenvolvemento da personalidade, por exemplo segundo a teoría 
psicanalista, e elaborar conclusións sobre os cambios que se pro-
ducen en cada unha delas.

O percorrido polas 
partes constitutivas 
das personalidade 
está completo, ben 
estruturado e é creati-
vo

O percorrido polas 
partes constitutivas 
das personalidade 
está completo, ben 
estruturado pero non 
está aplicado á reali-
dade

O percorrido polas 
partes constitutivas 
das personalidade 
está completo, pero a 
súa estrutura non está
elaborado nin se apli-
ca á realidade

O percorrido polas 
partes constitutivas 
das personalidade 
está incompleto, mal 
estruturado e sen apli-
cación concreta

PS-B5.2 2º-PSB5.2.3 - Analiza, valorando criticamente, as limitacións dal-
gúns métodos e estratexias para a avaliación da personalidade, 
como son as probas proxectivas (test de Rorschach, TAT, test da 
frustración de Rosenzweig, etc.), as probas non proxectivas (16 FP, 
NEO-PI-R e MMPI) e as técnicas fisiolóxicas (tomografías, etc.).

Faise unha avaliación 
exahustiva de cada 
método e realízase 
unha aplicación prácti-
ca

Faise unha avaliación 
teórica e superficial 
pero se realiza unha 
aplicación práctica

Faise unha avaliación 
teórica e superficial 
pero sen unha aplica-
ción práctica

A avaliación é parcial 
e nada estruturada, 
non se fai aplicación 
practica

PS-B5.2 2º-PSB5.2.4 - Diserta sobre a complexa relación entre a función da 
conciencia e os procesos in-conscientes, analizando algúns 
fenómenos inconscientes, como os soños ou a hipnose.

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia en función 
de diferentes teorías e
a aplica a diferente 
contextos 

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia respecto 
unha formulación 
teórica e a aplica a di-
ferente contextos 

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia per sen re-
lación con teorías psi-
colóxicas a a algún 
contexto concreto

Non hai definición pre-
cisa de conciencia e 
non se aplica a ningún
contexto nin exemplo. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.5 - Investiga, en traballo grupal, sobre os estados altera-
dos de conciencia provocados polas drogas, valorando criticamente
a súa influencia nas alteracións da personalidade, e presenta as 
súas conclusións de maneira argumentada.

A investigación é exa-
hustiva, con metodo-
loxía científica e parte 
práctica. Presenta 
memoria. 

A investigación é exa-
hustiva, con metodo-
loxía científica e parte 
práctica. Non presen-
ta memoria. 

A investigación é teóri-
ca sen metodoloxía 
científica e sen parte 
práctica. 

Non hai investigación 
propiamente dita só 
recompilación de da-
tos sobre a temática. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.6 - Indaga sobre a relación entre identidade e autoesti-
ma, valorando criticamente a im-portancia do concepto de si mes-
mo/a e as repercusións que iso ten no desenvolvemento persoal e 
vital.

As definicións están 
ben construídas e as 
relacións factorais 
tamén. A valoración é 
persoal e crítica.

As definicións están 
ben construídas e as 
relacións factorais 
tamén. A valoración é 
teórica e non persoal

As definicións están 
ben construídas pero 
a relación con outros 
factores non es co-
rrecta ou non está ex-
plícita A valoración é 
persoal pero non 
teórica

As definicións non 
están ben construídas
e as relacións 
factorais tampouco. A 
valoración non está 
presente ou é errónea

PS-B5.3 2º-PSB5.3.1 - Describe perspectivas e modelos de estudo da psico-
patoloxía, e reflexiona sobre os métodos utilizados por cada unha 
delas.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos 

O esquema está 
completo pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Da 
exemplos 

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B5.3 2º-PSB5.3.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para realizar un cadro 
esquemático, en colaboración grupal e utilizando medios informáti-
cos, acerca das características relativas a algúns tipos de trastor-
nos, por exemplo os asociados ás necesidades biolóxicas e ás 
adiccións (sexuais, alimentarias, drogodependencias, etc.), ás emo-
cións (ansiedade e depresión), a elementos corporais (psicosomáti-
cos, somatomorfos e disociativos), á personalidade (esquizoide, pa-
ranoide, limítrofe, dependente, narcisista, antisocial, etc.), ao de-
senvolvemento evolutivo (autismo, atraso mental, déficit de aten-
ción e hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á vellez), etc.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos 

O esquema está 
completo pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Da 
exemplos 

Están as teorías no 
esquema pero a orde 
é deficiente Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B5.4 2º-PSB5.4.1 - Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e 
paixón), especificando os seus de-terminantes hereditarios e apren-
didos, e anali-zando a relación entre emoción e cognición.

Recoñecense os dife-
rentes tipos de afectos
e analizase no contex-
to as relacións entre 
eles, situandoos con 
exemplos

Distínguense teórica-
mente os diferentes ti-
pos de afectos pero 
non se analizan no 
contexto.

Só se distinguen par-
cialmente os diferen-
tes tipos de afectos e 
recoñécense parcial-
mente no contexto. 

Non se fai distinción 
entre tipos de afectos 
nin se recoñecen no 
contexto

PS-B5.4 2º-PSB5.4.2 - Describe as emocións primarias (medo, noxo, ale- Recoñécense os dife- Distínguense teorica- Só se distinguen par- Non se fai distinción 
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gría, tristura, ira, sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, hostilida-
de, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das emocións au-
toconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.).

rentes tipos de emo-
cións e analizase no 
contexto as relacións 
entre eles e pon 
exemplos

mente os diferentes ti-
pos de emocións pero
non se analizan no 
contexto.

cialmente os diferen-
tes tipos de emocións 
e recoñecense par-
cialmente no contexto.

entre tipos de emo-
cións nin se recoñe-
cen no contexto

PS-B5.4 2º-PSB5.4.3 - Realiza un cadro comparativo sobre as teorías sobre 
a emoción, por exemplo como experiencia, como comportamento 
ou como suceso fisiolóxico, valorando a importancia da psicoafecti-
vidade no equilibrio da persoa.

Aplícase o cadro das 
emocións e a teoría 
de Paul Ekman e re-
coñecese a aplicación
das súas teorías no 
exemplo. Propóñense
alternativas teóricas

Aplícase o cadro das 
emocións e a teoría 
de Paul Ekman e re-
coñécese a aplicación
das súas teorías no 
exemplo. 

Aplícase o cadro das 
emocións e a teoría 
de Paul Ekman pero 
non se recoñece a 
aplicación das súas 
teorías no exemplo. 

Non se aplica nin-
gúnha teoría sobre as 
emocións e o recoñe-
cemento das mesmas
no contexto é moi de-
ficiente.

PS-B5.4 2º-PSB5.4.4 - Investiga, a través de internet, algúns trastornos emo-
cionais (indiferenza emocional, dependencia afectiva, trastorno 
maníaco-depresivo, descontrol emotivo, etc.) e problemas emocio-
nais (medo, fobias, ansiedade, estrés, depresión, etc.), exemplifi-
cando a través dalgún soporte audiovisual, e elabora as súas con-
clusións.

Presentase un esque-
ma completo, persoal 
e ben estruturado lóxi-
camente, con exem-
plos prácticos 

O esquema está 
completo pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Da 
exemplos 

no esquema pero a 
orde é deficiente Non 
se relacionan coas 
súas definicións nin se
poñen exemplos

O esquema está mal 
construído, incomple-
to e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son perti-
nentes

PS-B5.5 2º-PSB5.5.1 - Identifica e aprecia a importancia que, no desenvol-
vemento e na maduración da persoa, teñen a afectividade e a se-
xualidade, como dimensións esenciais do ser humano, e describe 
os aspectos fundamentais da psicoloxía da sexualidade: fisioloxía 
da resposta sexual, conduta sexual, etc.

Pon exemplos no 
contexto e valoraos 
desde diferentes posi-
cións teóricas. Da 
unha interpretación 
persoal

Pon exemplos no 
contexto e valoraos 
desde diferentes posi-
cións teóricas. Non da
unha interpretación 
persoal

Pon exemplos no 
contexto e valoraos 
desde unha única po-
sición teórica. Non da 
unha interpretación 
persoal

Pon exemplos no 
contexto pero non os 
valora desde nin-
gunha posición teóri-
ca. Non da unha inter-
pretación persoal

 c) Avaliación extraordinaria

Aqueles alumnos/as que non superen a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das 3 avaliacións
deberán presentarse a un exame final de todos os estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumnado deberá conseguir cando menos 5
para superar a materia. O exame terá a forma seguinte:

• Cuestión de desenvolvemento temático (máx. 2 puntos).

• 4 cuestións con resposta pechada (máx. 4 puntos).

• Comentario de texto con cuestións (2 puntos).

• Explicación dun exemplo/ caso práctico ou (2 puntos).

Exemplo de exame extraordinario

 1. Desenvolve unha redacción sobre o tema: As orixes da Psicoloxía. Mínimo 300 palabras (max. 2
puntos).

 2. Cubre os cadros seguintes, ben relacionando entre sí os elementos ou enchendo os ocos:

 a) Relaciona cada autor coa súa teoría (1 punto).

Autor Teoría psicolóxica
• Wundt
• Watson
• Piagett
• Freud
• Maslow 
• Koffa
• James

• Existencia do inconsciente
• Necesidade de potenciar a autorealización
• Os procesos psicolóxicos teñen unha base química e non mecánica
• A conduta humana e un proceso estímulo resposta
• A Percepción organizada por unha forma
• desenvolvemento cognitivo pasa por etapas fixas
• A conciencia conforma a personalidade do individuo dunha forma dinámica

 b) Define e describe cada rama da Psicoloxía (1 punto).

Rama da Psicoloxía Ocúpase de...
Psicobioloxía
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Psicoloxía escolar
Psicoloxía laboral
Psicoloxía clínica

 c) Sitúa en cada recadro a denominación que recibe cada área do cerebro (1 punto).

 d) Relaciona cada debuxo cunha lei da percepción (1 punto).

 3. Comenta o seguinte texto, explicando de que tema está falando e a súa relación con algúnha área
de estudio da Psicoloxía (2 puntos).

WASHINGTON.- Un científico de Nova York explicou onte como logrou que un cego volva ver grazas a uns
eléctrodos implantados no seu cerebro e conectados a unha cámara de televisión montada nun par de gafas.
Aínda que non ve no sentido convencional do termo, o doente pode distinguir os contornos dos obxectos así
como letras e números de gran tamaño situados sobre un fondo e manexar un ordenador. Fonte El Mundo.

 4. Propón e xustifica  un método de  traballo  (experimento,  estudo...)  que permita  corroborar  a
seguinte hipótese: “As persoas que leen menos teñen menor capacidade de memoria e atención” (2
puntos).
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