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- Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos..................................................217
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- A educación como un dereito da persoa e un deber da sociedade.......................................... 218
- A necesidade dos valores e as normas éticos no individuo e na sociedade............................218
- Problemas derivados da ausencia de valores e de normas éticos...........................................218
2. As teorías éticas.................................................................................................................. 218
- Éticas materiais e éticas formais.............................................................................................218
- O eudemonismo Aristotélico.................................................................................................. 218
- O hedonismo epicúreo............................................................................................................218
- O utilitarismo de John Stuart Mill..........................................................................................218
Bloque 4. Xustiza e política.......................................................................................................218
1. O concepto de xustiza.........................................................................................................218
- A variedade cultural e o carácter relativo da xustiza............................................................... 218
- O recoñecemento do que é xusto.............................................................................................218
- A xustiza entendida como equilibrio...................................................................................... 218
- Distintas formas de concibir a xustiza.....................................................................................218
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH..................................................................... 219
1. A busca da liberdade e da igualdade...................................................................................219
- A escravitude e o sometemento dos seres humanos............................................................... 219
- A loita pola liberdade e a igualdade e o fin da escravitude.....................................................219
- A historia da submisión da muller ao varón........................................................................... 219
- O feminismo e a loita pola liberación da muller.....................................................................219
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía....................................219
1. A relación entre ética, ciencia e tecnoloxía.........................................................................219
- A distinción entre a investigación e a aplicación científica e tecnolóxica, e os valores que
achegan á humanidade...............................................................................................................219
- A tecnociencia e a concepción tradicional da ciencia e da tecnoloxía.....................................219
- O mito da neutralidade científica e a falsa noción de progreso..............................................219
2. A necesidade da reflexión ética acerca da ciencia e da tecnoloxía: os dilemas morais......219
- Os límites éticos e xurídicos da investigación e da aplicación científica e tecnolóxica.........219
- A tecnodependencia.................................................................................................................219
- A tecnociencia e o seu impacto negativo no medio ambiente................................................ 219
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 1: A dignidade da persoa ................................. 219
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas
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Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 3: A reflexión ética .......................................... 220
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 4: A xustiza e a política ................................... 222
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaracion
Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos
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Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e
a tecnoloxía ...............................................................................................................................223
Contidos mínmos esixibles para superar a materia....................................................................225
C. Obxectivos Didácticos. Concreción de obxectivos para 2 da ESO e Valores Éticos. ............226
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Bloque 1. A dignidade da persoa............................................................................................... 232
1. Entender a relación que existe entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter,
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás
virtudes éticas, pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.................232
1.1. Indaga en diversas fontes acerca do concepto de virtude e as súas características en
Aristóteles, sinalando a relación que ten cos actos, os hábitos e o carácter, elaborando
conclusións de forma razoada acerca do tema...........................................................................232
1.2. Explica os beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano,
identificando algunhas delas e ordenándoas, de acordo co seu criterio, e explicando os
argumentos nos que fundamenta a devandita orde.................................................................... 232
2. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e
voluntario na construción da súa propia identidade conforme os valores éticos, e así mellorar a
súa autoestima............................................................................................................................232
2.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia identidade e
facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa,
solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesma..................232
2.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os
valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido...................232
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais.......................232
1. Comprender e valorar a importancia que teñen os valores e as virtudes éticos para
conseguir unhas relacións interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias...........................232
1.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr
unhas boas relacións interpersoais; entre elas, a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a
xenerosidade, etc........................................................................................................................232
2. Utilizar de xeito habitual formas e xestos que favorecen o respecto á dignidade e aos
dereitos das persoas nas relacións interpersoais, mediante o exercicio e o desenvolvemento
dalgunhas habilidades sociais e técnicas de comunicación....................................................... 232
2.1. Mantén unha conduta asertiva, evitando o comportamento agresivo ou inhibido, e adopta
como principio moral fundamental nas relacións interpersoais o respecto á dignidade das
persoas....................................................................................................................................... 232
2.2. Emprega e exercita, en diálogos curtos reais ou inventados, as súas habilidades sociais,
como a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, co fin de que aprenda a
utilizalos de forma natural na súa relación cos demais..............................................................232
2.3. Practica algunhas técnicas de comunicación interpersoal mediante a realización de
diálogos orais, como a forma adecuada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co
obxectivo de dominalas e utilizalas no momento adecuado...................................................... 232
2.4. Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos dereitos de todo ser
humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e, especialmente, a ser
valorados polo simple feito de ser persoas, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.. .232
3. Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia emocional en relación
coa vida interpersoal e establecer o seu vínculo con aqueles valores éticos que enriquecen as
relacións humanas......................................................................................................................232
3.1. Comprende a importancia que teñen a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de
controlar as relacións interpersoais............................................................................................232
Bloque 3. A reflexión ética........................................................................................................ 232
1. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as
súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas,
libre e racionalmente asumidas, como guía da súa conduta...................................................... 232
1.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser
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humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que estas
teñen na vida das persoas...........................................................................................................232
1.2. Identifica en que consiste a estrutura moral da persoa e as súas características como ser
racional e libre, razón pola cal é responsable da súa conduta e das consecuencias que esta teña.
................................................................................................................................................... 232
2. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral da persoa e apreciar o papel
que a intelixencia e a vontade teñen como factores que incrementan a capacidade de
autodeterminación......................................................................................................................232
2.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e de estrutura moral......232
2.2. Analiza e valora a influencia 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 decidimos facer....................................................................................................... 232
2.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais que
inflúen no desenvolvemento da intelixencia e da vontade, especialmente o papel da educación,
expoñendo as súas conclusións de forma clara mediante unha presentación en soporte
informático e audiovisual...........................................................................................................232
3. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticos como guía da conduta
individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos e de promovelos polos
beneficios que achegan á persoa e á comunidade......................................................................232
3.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a
ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de
poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc........................304
3.2. Emprende, utilizando a súa iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e
o desenvolvemento dunha campaña no seu contorno co fin de promover o recoñecemento dos
valores éticos como elementos fundamentais do pleno desenvolvemento persoal e social......304
4. Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así como a súa clasificación en
éticas de fins e procedementais, sinalando os principios máis destacados do hedonismo de
Epicuro.......................................................................................................................................304
4.1. Enuncia os elementos distintivos das teorías éticas, elaborando un esquema coas súas
características máis destacadas.................................................................................................. 304
4.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que
defende, destacando as características que a identifican como unha ética de fins....................304
4.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor e en contra do epicureísmo,
expoñendo as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes............................. 304
5. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo como unha
ética de fins e valorando a súa importancia e a súa vixencia actual..........................................304
5.1. Explica o significado do termo «eudemonismo» e o que para Aristóteles significa a
felicidade como ben supremo, elaborando e expresando conclusións.......................................304
5.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles e a súa
relación co que el considera como ben supremo da persoa....................................................... 304
5.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría das
éticas de fins...............................................................................................................................304
6. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación co
hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que
apoien a súa valoración persoal acerca deste plan ético............................................................304
6.1. Salienta as ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de
pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a situación do valor
moral nas consecuencias da acción, entre outras.......................................................................304
6.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo éticas de fins........304
6.3. Argumenta racionalmente as súas opinións acerca da ética utilitarista........................... 305
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Bloque 4. A xustiza e a política..................................................................................................305
1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética, política e
xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles no
pensamento de Aristóteles......................................................................................................... 305
1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo entre ética,
política e xustiza........................................................................................................................ 305
1.2. Utiliza e selecciona información acerca dos valores éticos e cívicos, identificando e
apreciando as semellanzas e as diferenzas entre eles.................................................................305
2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, así como
entender o seu concepto da xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un
xuízo crítico acerca da perspectiva deste filósofo......................................................................305
2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático,
acerca da política aristotélica como unha teoría organicista que propón unha finalidade ética do
Estado.........................................................................................................................................305
2.2. Selecciona e usa información, en colaboración grupal, para entender e apreciar a
importancia que Aristóteles dá á xustiza como o valor ético no que se fundamenta a
lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben común, expoñendo as súas
conclusións persoais debidamente fundamentadas....................................................................305
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH..................................................................... 305
1. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista da
humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, tomando conciencia dela co fin de
promover a solución deses problemas....................................................................................... 305
1.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos.
................................................................................................................................................... 305
1.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os
padróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
................................................................................................................................................... 305
1.3. Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a discriminación
da muller e a violencia de xénero no seu ámbito familiar, escolar e social, avaliando os
resultados obtidos...................................................................................................................... 305
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía....................................305
1. Recoñecer a importancia que ten a dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía, así como a
necesidade de establecer límites éticos e xurídicos co fin de orientar a súa actividade conforme
aos valores defendidos na DUDH..............................................................................................306
1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e da
tecnoloxía, avaliando os impactos positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos
da vida humana: social, económico, político, ético e ecolóxico, entre outros...........................306
1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de poñer límites éticos e xurídicos á
investigación e práctica tanto científica coma tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os
valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio normativo................................................ 306
1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expoñer as súas conclusións acerca do tema tratado,
utilizando medios informáticos e audiovisuais, de forma argumentada e ordenada
racionalmente.............................................................................................................................306
2. Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación científica non é
neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, etc., mediante a análise
da idea de progreso e a súa interpretación equivocada cando os obxectivos que se pretenden non
respectan un código ético fundamentado na DUDH..................................................................306
2.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborador, dalgúns casos nos que a
investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos
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expostos na DUDH, xerando impactos negativos no ámbito humano e ambiental, sinalando as
causas.........................................................................................................................................306
2.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca da idea de progreso na ciencia e a súa relación cos
valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu contorno, elaborando e expoñendo
conclusións.................................................................................................................................306
2.3. Selecciona e contrasta información, en colaboración grupal, acerca dalgunhas das
ameazas que para o ambiente e para a vida ten a aplicación indiscriminada da ciencia e da
tecnoloxía, como a explotación descontrolada dos recursos naturais, a destrución de hábitats, a
contaminación química e industrial, a chuvia ácida, o cambio climático, a desertización, etc. 306
3. Recoñecer a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e
tecnolóxica, utilizando como criterio de demarcación os valores éticos da DUDH, co fin de
evitar a súa aplicación inadecuada e de solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan,
especialmente no terreo da medicina e da biotecnoloxía...........................................................306
3.1. Destaca o valor da investigación científica e técnica, pero, ademais, xustifica a
necesidade de poñer límites éticos e xurídicos no seu uso e aplicación, co fin de garantir o
respecto á dignidade humana e os dereitos fundamentais, así como a protección do ambiente.
................................................................................................................................................... 306
3.2. Analiza información, seleccionada de diversas fontes, co fin de coñecer en que consisten
algúns dos últimos avances en medicina e en biotecnoloxía que formulan dilemas morais, tales
como a utilización de células nai, a clonación, a eutanasia e a euxenesia, entre outros, sinalando
algúns perigos que estes encerran se non se respectan os valores éticos, como pode ser, por
exemplo, a manipulación xenética con fins económicos, políticos, etc.....................................307
3.3. Asume unha actitude de tolerancia e de respecto ante as diferentes opinións que se
expresan, co fin de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de rigor na
fundamentación racional e ética de todas as alternativas formuladas........................................307
4. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que esta
conduce...................................................................................................................................... 307
4.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a tecnodependencia,
sinalando os seus síntomas e as súas causas, e considerando as súas consecuencias negativas,
como unha adicción incontrolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes
sociais, que conducen as persoas cara a unha progresiva deshumanización............................. 307
5. Identificar e valorar algúns impactos negativos que, para a especie humana e para o seu
ámbito natural, produciron o desenvolvemento científico e tecnolóxico utilizado á marxe dos
valores éticos..............................................................................................................................307
5.1. Selecciona e contrasta información, en colaboración grupal, acerca dalgunhas das
ameazas que, para o ambiente e a vida, está tendo a aplicación indiscriminada da ciencia e da
tecnociencia, tales como a explotación descontrolada dos recursos naturais, a destrución de
hábitats, a contaminación química e industrial, a chuvia ácida, o cambio climático, a
desertización, etc., elaborando e expoñendo conclusións. ........................................................307
5.2. Debate, en pequenos grupos, acerca dos intereses e dos obxectivos que están detrás das
aplicacións inapropiadas da tecnociencia, e a falsa idea de progreso que está implícita nela,
expresando as súas opinións fundamentadas nos valores éticos................................................307
Temporalización ........................................................................................................................307
Grao mínimo de consecución para superar a materia de valores éticos de 2 da ESO ..............310
Recursos didácticos....................................................................................................................310
Non plantexamos ningún libro de lectura ou libro manual. Recomendaremos lecturas axeitadas
aos alumno segundo a avaliación inicial e dependendo de se cursan en opción bilingüe ou non.
................................................................................................................................................... 310
Criterios de Avaliación e Estándares de Aprendizaxe................................................................310
E. Concreciones metodolóxicas da materia. .................................................................................319
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

F. Materias e recursos da materia..................................................................................................320
RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS.................................................................320
Recursos Didácticos...................................................................................................................320
Recursos Organizativos............................................................................................................. 321
G. Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación.............322
Recuperacións e probas extraordinarias.....................................................................................323
Recuperación de Avaliacións Pendentes....................................................................................323
Probas extraordinarias de setembro...........................................................................................323
Procedementos e instrumentos de avaliación .......................................................................... 324
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente
pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao
de protagonismo. .......................................................................................................................324
En concreto, na área de Valores Éticos:.....................................................................................324
Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos
que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na necesidade
de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético...........................................324
Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área
desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos
eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo.........324
A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino
socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a
súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común................................................324
Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia
aprendizaxe, mentres o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía
nas súas aprendizaxes e cre estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e un proxecto
de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o
control acerca da súa propia existencia. ....................................................................................324
Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal
farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información
a través das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento dos seus
diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco, a
discusión guiada con técnicas de visualización, de role play.....................................................324
Este abano de accións docentes permitiralle ao alumnado comprender e interiorizar os valores
éticos de forma holística, comprensiva e significativa.............................................................. 324
Comunicación coas familias e co alumnado: obxectivos, contidos e criterios de avaliación ...324
Criterios de cualificación ............................................................................................................. 326
Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente ................................326
I. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes
.......................................................................................................................................................327
J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO
CASO DO BACHARELATO.......................................................................................................257
K. Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados ......................... 257
L. Medidas de atención á diversidade ........................................................................................257
Descrición do grupo despois da avaliación inicial.....................................................................257
Necesidades individuais.............................................................................................................257
Concreción dos elementos transversais en 2 ESO e Valores éticos ............................................ 260
N. Actividades complementarias e extraescolares do departamento ...........................................261
Ñ. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos
resultados académicos e procesos de mellora............................................................................... 261
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Unidade didáctica tema 1 como exemplo a seguir nas nosas aulas:............................................. 261
1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE Título Forxar o carácter ..............................................261
Descrición da unidade................................................................................................................261
Temporalización:........................................................................................................................261
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS ...........................................................................................261
3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE...............................................261
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO .................................................. 261
5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS ..................................... 261
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punto de partida sobre o que deben xirar os valores éticos nas relacións humanas a nivel
persoal, social, estatal e universal..............................................................................................421
1.1. Identifica na dignidade do ser humano, en tanto que persoa, e os atributos inherentes á súa
natureza, a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a Declaración Universal
dos Dereitos Humanos...............................................................................................................421
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ser humano: a razón, a conciencia e a liberdade........................................................................421
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sociedade na que viven.............................................................................................................. 421
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existentes entre ambos os dous..................................................................................................421
1.2. Explica os límites do Estado que establece a Declaración Universal dos Dereitos Humanos
nos artigos 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns que este debe protexer e
respectar..................................................................................................................................... 421
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máis sobresaíntes tratados no tema e expoñendo as súas conclusións de forma argumentada.. 421
2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de comunicación
masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, reflexionando acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este
tema............................................................................................................................................421
2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global mediante o cal se produce a
interiorización de valores, normas, costumes, etc......................................................................421
2.2. Sinala os perigos que este fenómeno encerra se se desenvolve á marxe dos valores éticos
universais, debatendo acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos neste tema.
................................................................................................................................................... 422
2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das
persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual...............................422
2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de
comunicación masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que
posúen os cidadáns.....................................................................................................................422
Bloque 3. A reflexión ética........................................................................................................ 422
1. Recoñecer que, no mundo actual de grandes e rápidos cambios, a necesidade dunha
regulación ética é fundamental, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser
humano, resultando necesaria a súa actualización e ampliación aos novos campos de acción da
persoa, co fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos...............................................422
1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século xxi, como
instrumento de protección dos dereitos humanos ante as ameazas de grandes intereses políticos
e económicos, e de grupos violentos que dispoñen de avances científicos e tecnolóxicos,
capaces de poñer en gran risco os dereitos fundamentais da persoa..........................................422
1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética, como o profesional, a bioética, o
ambiente, a economía, a empresa, a ciencia e a tecnoloxía, entre outros..................................422
2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século xxi as
circunstancias que o rodean, destacando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
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ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente
elixe e que dan sentido á súa existencia.....................................................................................422
21. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o rodean, identificando as
limitacións e oportunidades que se lle consideran, desde as perspectivas sociais, laborais,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu
proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que han de guialo.........422
3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas formais,
establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental...................................................422
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importancia da súa achega á ética universal.............................................................................. 422
3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético
esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións..................... 432
4. Identificar a ética do discurso como unha ética formal, que destaca o valor do diálogo e o
consenso na comunidade, como procedemento para encontrar normas éticas xustas...............432
4.1. Xustifica por que a ética do discurso é unha ética formal e en que consiste o imperativo
categórico que formula, identificando as similitudes e diferenzas co imperativo da ética de
Kant............................................................................................................................................432
4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte
informático acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas. 432
Bloque 4. A xustiza e a política..................................................................................................432
1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un estilo de vida
cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na defensa
e difusión dos dereitos humanos, tanto na súa vida persoal como social.................................. 432
1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza que os cidadáns coñezan e
cumpran cos seus deberes, entre eles, a defensa dos valores éticos e cívicos, o coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, a participación na elección dos
representantes públicos, o respecto e a tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, o
acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustiza, así como o pagamento dos
impostos establecidos, entre outros........................................................................................... 432
2. Reflexionar acerca do deber que teñen os cidadáns e os Estados de promover a ensinanza e a
difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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...............................................................432
2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter
para o ser humano o fenómeno da globalización se non se establece unha regulación ética e
política, como: o egoísmo, a desigualdade, a interdependencia, a internacionalización dos
conflitos armados, a imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos
que promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, entre outros. ............................432
2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os Estados, ante os riscos da
globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, especialmente a obriga de
fomentar o ensino dos valores éticos, a súa vixencia e a necesidade de respectalos en todo o
mundo, como o deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria,
fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos dos demais, a honestidade, a lealdade, o
pacifismo, a prudencia e a mutua comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da
natureza, entre outros.................................................................................................................432
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e outros
tratados internacionais sobre dereitos humanos.........................................................................432
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1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado para garantir o respecto aos dereitos
humanos e reflexionar acerca dalgúns dilemas morais nos que existe un conflito entre os
deberes éticos, relativos á conciencia da persoa e os deberes cívicos que lle impoñen as leis
xurídicas. ...................................................................................................................................433
1.1. Explica a finalidade e características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa
xustificación ética como fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia........................433
1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os principios éticos
do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas acerca dos dilemas que
consideran os casos de desobediencia civil e obxección de conciencia, xa que estes implican o
desacato ás leis do Estado..........................................................................................................433
2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como equidade e como fundamento
ético do dereito, emitindo un xuízo crítico acerca dela............................................................. 433
2.1. Busca información en Internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría
de Rawls e establece unha relación entre eles, como: a posición orixinal e o veo de ignorancia,
o criterio de imparcialidade e a función dos dous principios de xustiza que propón................433
2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión argumentada
acerca dela..................................................................................................................................433
3. Valorar a Declaración Universal dos Dereitos Humanos como conxunto de ideais
irrenunciables, tendo presentes os problemas e deficiencias que existen na súa aplicación,
especialmente no relativo ao ámbito económico e social, indicando a importancia das
institucións e os voluntarios e voluntarias que traballan pola defensa dos dereitos humanos...433
3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais que alcanzar
polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que superar......................433
3.2. Sinala algunhas das deficiencias existentes no exercicio dos dereitos económicos e sociais
tales como a pobreza, a falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.......433
3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte informático e audiovisual, acerca
dalgunhas das institucións e voluntarios que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto
dos dereitos humanos, como a ONU e os seus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Enerxía Atómica), OMS (Organización Mundial da Saúde), UNESCO
(Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura), entre outros e
ONG como Greenpeace, UNICEF, a Cruz Vermella, a Media Lúa Vermella, etc., así como o
Tribunal Internacional de Xustiza e o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, entre outros... .433
4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na Declaración Universal dos
Dereitos Humanos (art.º 3) e como un compromiso da cidadanía española nos ámbitos nacional
e internacional (Constitución española, preámbulo), identificando e avaliando o perigo das
ameazas que, contra elas, xurdiron nos últimos tempos............................................................423
4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fundamental
das persoas e aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade,
elaborando e expresando as súas conclusións (art.º 3 da Declaración Universal dos Dereitos
Humanos)...................................................................................................................................423
4.2. Toma conciencia do compromiso da cidadanía española coa paz como unha aspiración
colectiva e internacional recoñecida na Constitución española e rexeita a violación dos dereitos
humanos, mostrando solidariedade coas vítimas da violencia...................................................423
4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con medios informáticos e audiovisuais, sobre
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual, como: o terrorismo, os
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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
Neste curso 2018-2019 o departamento de filosofía imparte docencia de acordo co cadro
horario que figura nesta páxina. Como en anos anteriores conta con dous profesores, sen praza fixa,
no IES Campo de San Alberto. No cadro resumen seguinte se describen as materias, a carga horaria
de cada profesor do departamento e o número de horas totais que lle corresponden.
Sinalar que o xefe do departamento Clemente Calabuig López imparte docencia en cinco
niveis educativos da secundaria, cun total de 19 horas de docencia semanal e 6 materias diferentes.
O segundo docente do departamento é Rebeca Baceiredo Pérez que así mesmo imparte un total de
19 horas lectivas. Dáse a circunstancia engadida de que o xefe do departamento debe impartir a
asignatura de xeografía e historia en segundo da ESO e de inglés como lingua extranxeira en cuarto
da ESO, e a citada profesora Rebeca Baceiredo Pérez tamén imparte xeografía e historia en segundo
e en terceiro da ESO.
As asignaturas de valores éticos son impartidas por diversos profesores de outros
departamentos.
Curso / Materia / Carga horaria
semanal

Clemente Calabuig López, Xefe
do Departamento.

Rebeca Baceiredo Pérez,
Profesora de filosofía.

Filosofía (3 horas)
Philosophy (3 horas)

Filosofía (3 horas)

1 ESO Valores éticos
(1 Hora)
2 ESO Valores éticos
(1 hora)
3 ESO Valores éticos
(1 Hora)
4 ESO Valores éticos
(1 hora)

4 ESO Filosofía (3 Horas)
1 Bach: Filosofía Philosophy
(3 horas)
2 Bach Historia de la Filosofía
(4 Horas)
History of Philosophy (4 Horas)
2 Bach Psicoloxía
(3 horas)
Psychology (3 horas)

Xeografía e historia 2º ESO
Xeografía e historia 3º ESO
Lingua extranxeira (inglés) 4º
ESO (3 horas)
Totais

Filosofía (3 horas)
Filosofía (3 horas)
Historia da filosofía (4 Horas)
History of Philosophy (4 Horas)
Psicoloxía (3 horas)
Xeografía e historia (3 horas)

Xeografía e historia (3 horas)
Xeografía e historia (3 horas)

English (3 horas)
19 horas docencia

19 horas docencia

A continuación engadimos un cadro coas horas e grupos de valores éticos de ESO e o unha
relación da carga horaria das asignaturas e do profesorado que as imparte.
Valeria Martínez (1 Hora)
1 ESO Valores éticos / Bilingüe
(1 Hora)

Evangelina Fernández (1 Hora)
Bilingüe
Evangelina Fernández (1 Hora)

2 ESO Valores éticos
(1 hora)
María Asunción Casal (1 Hora)
3 ESO Valores éticos
(1 Hora)
Javier Expósito (1 Hora)
4 ESO Valores éticos
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

(1 hora)

Neste curso 2018-2019 continuamos ofrecendo as Seccións Bilingües no Departamento de
Filosofía no IES Campo San Alberto en tódolos cursos nos que o departamento ten docencia. E
continuamos ofrecendo as materias, tanto en modalidade CLIL como en non bilingüe, así mesmo
tamén se ofertan en ambas modalidades as materias máis novas: Valores Éticos en 2º e 4º da ESO,
Historia da Filosofía en 2º de Bach e a psicoloxía en 2º de Bacharelato. Nas materias de modalidade
CLIL contamos como en anos anteriores con abundantes alumnado.
Nas materias de Sección Bilingüe preséntase o programa aprobado orixinalmente pola
consellería de educación e se engaden algunhas precisións puntuais, para o uso de libro de texto en
3º e 4º da ESO. Mantemos un mesmo criterio na ensinanza bilingüe e na ensinanza en galego, polo
que as precisións puntuais son en xeral sobre materiais, libros e exames en lingua inglesa, sen que
os criterios, metodoloxías, temporizacións, sistemas de avaliación se vexan afectados ao sinalado na
programación para a versión en galego que presentamos. En consecuencia, o programado para os
cursos en galego neste documento é válido tamén para os cursos das seccións bilingües.
Debido a premura na presentación desta programación non podemos incluír tódolos datos que
nos gustaría. Como en anos anteriores será a través das reunións semanais e nas súas actas como
nos iremos adaptando aos cambios necesarios, tanto debido as modificacións das PAUS, como dos
posibles cambios no numero de alumnos e grupos que podan ter que darse ao longo do mes de
outubro.
Asemade o Departamento de Filosofía colaborara co proxecto da da biblioteca do centro sobre o
futuro do Mar, coordinando o produto final; un web doc. Tamén colabora o departamento coa
revista do centro Entrepontes, co programa de dinamización do galego, e cos proxectos incluídos na
dinamización de proxectos internacionais así como en todo o coordinado dende a dinamización de
sección bilingües. Todos eles están relacionados directamente co traballo deste departamento
didáctico.
Este curso mantemos unha modalidade relativamente nova de bacharelato no centro: o
denominado pluribach ou bacharelato de potenciación de idiomas. Foi aprobado pola consellería o
venres antes de comezar o curso en setembro de 2017. Os detalles do mesmo serán implementados
ao longo do curso en función da demanda real do alumnado.
Debido a cantidade de horas asignadas ao departamento e a cantidade de materias a impartir,
temos este ano varios libros de texto en tódalas materias impartidas na ESO polo xefe do
departamento Clemente Calabuig López.

NOTA ACLARATORIA SOBRE AS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.
No departamento completamos horario cunha materia do departamento de inglés, a lingua
extranxeira inglesa de 4º da ESO que se imparte por parte do xefe do departamento de filosofía nun
grupo cun total de tres sesión semanais, o departamento de filosofía tamén imparte como afín
asignaturas do departamento de historia, concretamente o xefe de departamento imparte tres sesións
semanais de xeografía e historia de 2º da ESO, Rebeca Baceiredo imparte a mesma asignatura a
outro grupo así como a xeografía e histora de 3º da Eso a outro grupo con una docencia de tres
sesións semanais en cada grupo.
Todas estas citadas materias serán impartidas segundo as especificacións dos departamentos de
inglés e de historia e xeografía e seguindo as programacións dos citados departamentos.
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Outro tema a salientar é o feito de que todos os grupos de valores éticos teñan que ter
profesorado non especialista en filosofía recaendo sobre o departamento de filosofía a formación ad
hoc de ese profesional especialista en outras materias, non podendo asegurar que nun tempo, a todas
luces insuficiente, alguén poida adquirir os coñecementos teóricos e prácticos propios da didáctica
específica do departamento de filosofía.

Sección bilingüe. Filosofía xeral
A ensinanza bilingüe ou CLIL, das materias de filosofía ou de calquera contido, ten un dobre
obxectivo. En primeiro lugar xerar actividades e unha práctica docente que permita ao alumnado
adquirir as competencias, destrezas ou estándares marcados pola lexislación. Pero na ensinanza de
contidos usando unha lingua non materna, no noso caso o inglés, o obxectivo é tamén potenciar a
aprendizaxe e a ensinanza dunha lingua estranxeira. Pero este dobre obxectivo ten unha
peculiaridade que normalmente non se entende ben, especialmente entre os docentes.
O obxectivo non é a ensinanza da lingua inglesa, senón que esta se convirte en ferramenta e
contido ao mesmo tempo. Só tendo moi presente esta metodoloxía pódese entender a programación
presentada.
Os contidos, obxectivos, metodoloxía, mínimos de avaliación e avaliación, así como
actividades son os mesmos que os presentados nas materias non bilingües. Polo tanto só engadimos,
nesta bócete de programación que iremos corrixindo na medidas das nosas humildes posibilidades,
os proxectos presentados ante a consellería con algunhas modificacións relativas a libros de lectura,
uns pequenos apuntamentos sobre a metodoloxía empregada nas clases, e algunhas actividades
específicas para a sección europea bilingüe. No resto a programación permanece igual que na
ensinanza das mesmas aulas non bilingües impartidas polo noso departamento. Úsase o idioma
inglés nestes apuntamentos por ser este a ferramenta principal do noso traballo.
Tódolos materias son elaborados para cada materia e as actividades e novidades iranse
publicando na web da materia: www.philoalberto.weebly.com. E Tamén na aula virtual do instituto:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/course/index.php?
categoryid=11
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1º DA ESO. VALORES ÉTICOS.
A.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Utilizaremos como libro de texto o de Valores Éticos para 1º da ESO da Editorial Vicens Vives.
A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na
escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto
se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto, por
racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o
apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado
vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel
global.
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non
estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as
que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como
os valores de respecto, non violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e
pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É
desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se
traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde
unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico tecnolóxica como
actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos
resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que
lles permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos
cunha innegable capacidade para a comunicación.
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías
didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos
cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o
traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente
activo da súa propia formación.
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de
Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte
nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na
expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos
de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero,
ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de
persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é
a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta.
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto
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e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia
e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do
desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no
currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á
personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á
reflexión ética e política.
Obxectivos xerais de Educación Secundaria.
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as
capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido
crítico, incorporar novos coñecementos. 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 distintas
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e, se a
houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.
j ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais,
así como o patrimonio artístico e cultural.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 ambiente, e contribuír así á súa conservación e
mellora.
l ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
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Obxectivos da área de valores éticos.
1.
Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder valorarse a si
mesmo e aos que o rodean.
2.
Descubrir a importancia dos valores éticos na formación da personalidade e a autoestima.
3.
Comprender o concepto de virtude en Aristóteles para establecer relacións entre os actos, os
hábitos e o carácter no desenvolvemento da personalidade.
4.
Coñecer o concepto e as causas da crise de identidade que xorde na adolescencia.
5.
Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o control
persoais no crecemento persoal e nas crises de identidade adolescentes, para poder identificar as
súas causas e detectar as influencias que exercen os grupos sociais na personalidade.
6.
Identificar os trazos máis característicos dos grupos de adolescentes reflexionando sobre a
influencia que exercen sobre o individuo.
7.
Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a concepción kantiana.
8.
Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e o control da
conduta no crecemento moral da persoa cara á vida adulta.
9.
Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un autoconcepto positivo e
potenciar a súa autoestima.
10.
Reflexionar sobre as propias emocións para recoñecelas en situacións cotiás e poder
mellorar as habilidades emocionais.
11.
Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia na
personalidade e no carácter moral do ser humano para mellorar as súas habilidades emocionais.
12.
Recoñecer a relación do ser humano co contorno e os axentes sociais que o conforman,
entendendo a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en sociedade
desde valores éticos recoñecidos.
13.
Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para dominar formas e
xestos habituais que favorezan tanto as relacións interpersoais como o respecto á dignidade e aos
dereitos das persoas.
14.
Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento respectuoso e
comprensivo de relacións interpersoais, así como no exercicio da liberdade individual e social.
15.
Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os dereitos
humanos.
16.
Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a
personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais positivas
e respectuosas, asegurando así unha vida en sociedade máis xusta e enriquecedora.
17.
Recoñecer a vida privada e pública das persoas para trazar os límites da liberdade individual
e social.
18.
Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e social, identificar os
problemas derivados da súa ausencia e promovelos en beneficio das persoas e da sociedade.
19.
Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a
importancia desta última para actuar de forma racional.
20.
Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia, a vontade e
as normas éticas como medios que rexen a súa conduta.
21.
Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser humano, destacando a
importancia de ser respectados.
22.
Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da
DUDH, destacando o seu valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos
Estados.
23.
Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade
humana como base de todos os dereitos humanos.
24.
Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en
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gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de
promover a súa solución.

B. Contribución ao desenvolvemento das Competencias clave
LOMCE diferencia 7 competencias clave: Competencia en Comunicación Lingüística (CCL),
Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía (CM), Competencia dixital (CD),
Competencia de Aprender a Aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Competencia
do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE) e Competencia da conciencia e
expresións culturais (CCEC). No cadro que acompaña a lexislación e que nos reproducimos aquí se
sinalan como cada competencia se adecúa e correspondendo cos contidos, obxectivos e estándares
de aprendizaxe.
Descrición do modelo competencias
Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha re configuración dos contidos
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento das competencias. As competencias non
se estudan nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe que favorezan a
transferencia do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.
Non resulta práctico nin eficaz abordar cada competencia de xeito global en cada unidade, polo
que se estruturarán en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso.
Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia.
O indicador ten tamén un carácter bastante xeral, por iso o descompoñemos no que chamamos
«descritores da competencia»; os cales «describen» o alumnado competente no devandito ámbito.
Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo.
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competencias, redactados
en terceira persoa do presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da competencia que
poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade. Este é concreto e obxectivable, e
indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competencias definido para o
proxecto aplicable a toda materia e curso.
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensinanzaaprendizaxe dos alumnos e das alumnas sexa o máis completo posible.
A diversidade de estilos de aprendizaxe do alumnado convídanos a traballar desde as diferentes
potencialidades que os caracterizan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar
resposta ás súas necesidades.
Na área de Valores Éticos.
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.
A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior
desenvolvemento persoal, social e profesional.
Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias,
que, polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave:
– Competencia lingüística
– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía
– Competencia dixital
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

– Aprender a aprender
– Competencias sociais e cívicas
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
– Conciencia e expresións culturais
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural
determinado.
É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e
prácticos.
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou
dimensións:
– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica,
fonolóxica, ortográfica e ortoépica.
– O compoñente pragmáticodiscursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os
discursos en contextos comunicativos concretos.
– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión
intercultural.
– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación.
– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción
comunicativa.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA
a) A competencia matemática.
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre:
– Os números, as medidas e as estruturas.
– As operacións e as representacións matemáticas.
– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran
en:
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– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais,
profesionais ou científicos.
– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos.
– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas.
Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á
álxebra, á xeometría e á estatística:
– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades
do mundo.
– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de
obxectos ou decodificación de información visual.
– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos
se interrelacionan.
– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do
proceso de resolución de problemas.
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo:
– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio
natural.
– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica
e as destrezas tecnolóxicas.
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:
– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico.
– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer
para preservalos e evitar o seu deterioro.
– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo
e da Terra.
– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de
instrumentos, máquinas e ferramentas.
COMPETENCIA DIXITAL
A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á
participación na sociedade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos:
– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se
difunde e o uso de motores de procura.
– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de
paquetes de software de comunicación
– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e
programas/aplicacións para crear contidos.
– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos
– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de
fontes para buscar axuda teórica ou práctica.
APRENDER A APRENDER
A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe.
É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de:
– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de
aprender do alumnado.
– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe
na realización das tarefas de aprendizaxe.
Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da
competencia para aprender a aprender:
– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa.
– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias
de planificación, revisión e avaliación.
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS
a) A competencia social
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e
ao estilo de vida saudable que a favorece.
Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de:
– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de
distintas sociedades e redondas.
– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade
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e á non discriminación.
– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas.
A competencia cívica
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez:
– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais
da UE e outras declaracións internacionais.
– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e
internacional.
– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e
culturais da sociedade actual.
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en:
– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por
resolver os problemas que lle afecten á comunidade.
– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito
mediato e inmediato.
– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e
da actividade social e cívica.
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos,
para o que se require:
– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver.
– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio,
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto.
Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos:
– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a
autonomía, o esforzo e a iniciativa.
– A capacidade proactiva para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e
toma de decisións ou a resolución de problemas.
– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións.
– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo.
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– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se
refire.
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos:
– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e
como parte do patrimonio dos pobos.
– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con
distintos códigos artísticos e culturais.
Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de:
–

O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística.,

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas.
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación.
– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda.
– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística.

Descritores: competencias, indicadores.
COMPETENCIAS
INDICADORE
CLAVE
S
Competencia
matemática e
competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Coidado do
contorno ambiental
e dos seres vivos

Vida saudable

A ciencia no día
a día
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DESCRITORES
Interactuar co contorno natural de xeito
respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos
recursos naturais para promover un
desenvolvemento sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos
do seu contorno.
Tomar conciencia dos cambios producidos
polo ser humano no contorno natural e as
repercusións para a vida futura.
Desenvolver e promover hábitos de vida
saudable en canto á alimentación e ao exercicio
físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social
da estética do corpo humano fronte ao seu
coidado saudable.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa
vida cotiá.
Aplicar métodos científicos rigorosos para
mellorar a comprensión da realidade circundante
en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,

Programación curso 2018-2019

Manexo de
elementos
matemáticos

Razoamento
lóxico e resolución
de problemas

Comprensión
oral e escrita

Expresión oral e
escrita

Comunicación
lingüística

Normas de
comunicación

Comunicación
noutras linguas

Competencia dixital

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Tecnoloxías da
información

químico, tecnolóxico, xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre ciencia e
tecnoloxía para solucionar problemas,
comprender o que acontece arredor nosa e
responder preguntas.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes,
proporcións, formas xeométricas, criterios de
medición e codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar a información
presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe
matemática.
Organizar a información utilizando
procedementos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e
as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de
problemas a situacións da vida cotiá.
Comprender o sentido dos textos escritos e
orais.
Manter unha actitude favorable cara á
lectura.
Expresarse oralmente con corrección,
adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos
creativamente con sentido literario.
Respectar as normas de comunicación en
calquera contexto: quenda de palabra, escoita
atenta ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non
verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas
situacións comunicativas.
Entender o contexto sociocultural da lingua,
así como a súa historia para usar mellor a
devandita lingua.
Manter conversas noutras linguas sobre
temas cotiáns en distintos contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para
buscar información e ler textos en calquera
situación.
Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en situacións cotiás
ou en materias diversas.
Empregar distintas fontes para a busca de
información.
Seleccionar o uso das distintas fontes

Programación curso 2018-2019

Conciencia e
expresións culturais

Competencias
sociais e cívicas

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

segundo a súa fiabilidade.
Elaborar e publicitar información propia
derivada de información obtida a través de
medios tecnolóxicos.
Utilizar as distintas canles de comunicación
audiovisual para transmitir informacións
Comunicación
diversas.
audiovisual
Comprender as mensaxes que veñen dos
medios de comunicación.
Manexar ferramentas dixitais para a
construción de coñecemento.
Utilización de
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para
ferramentas dixitais mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.
Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural
mundial nas súas distintas vertentes
(artísticoliteraria, etnográfica,
Respecto polas
científicotécnica...) e cara ás persoas que
manifestacións
contribuíron ao seu desenvolvemento.
culturais propias e
Valorar a interculturalidade como unha fonte
alleas
de riqueza persoal e cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio
natural e da evolución do pensamento científico.
Expresar sentimentos e emocións mediante
códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e
Expresión
das manifestacións de creatividade e fomentar o
cultural e artística
gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con
sentido estético.
Coñecer as actividades humanas, adquirir
unha idea da realidade histórica a partir de
distintas fontes e identificar as implicacións que
Educación cívica
ten vivir nun Estado social e democrático de
e constitucional
dereito referendado por unha constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia
cidadá no contexto da escola.
Desenvolver capacidade de diálogo cos
demais en situacións de convivencia e traballo e
para a resolución de conflitos.
Relación cos
Mostrar dispoñibilidade para a participación
demais
activa en ámbitos de participación establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de
opinións e ideas.
Compromiso
Aprender a comportarse desde o
social
coñecemento dos distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e
actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis
Programación curso 2018-2019

Sentido de iniciativa
e espírito emprendedor

Aprender a
aprender

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e
potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin
social.
Optimizar recursos persoais apoiándose nas
fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas
Autonomía
e dar conta delas.
persoal
Ser constante no traballo, superando as
dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función da
dificultade da tarefa.
Xestionar o traballo do grupo coordinando
tarefas e tempos.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter
Liderado
confianza nas posibilidades de alcanzar
obxectivos.
Priorizar a consecución de obxectivos
grupais sobre os intereses persoais.
Xerar novas e diverxentes posibilidades
desde coñecementos previos dun tema.
Configurar unha visión de futuro realista e
Creatividade
ambiciosa.
Atopar posibilidades no contorno que outros
non aprecian.
Optimizar o uso de recursos materiais e
persoais para a consecución de obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou
promover accións novas.
Emprendemento
Asumir riscos no desenvolvemento das
tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido
ético no traballo.
Identificar potencialidades persoais como
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...
Perfil de
Xestionar os recursos e as motivacións
aprendiz
persoais en favor da aprendizaxe.
Xerar estratexias para aprender en distintos
contextos de aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do
Ferramentas para pensamento creativo, crítico, emocional,
estimular o
interdependente...
pensamento
Desenvolver estratexias que favorezan a
comprensión rigorosa dos contidos.
Planificación e
Planificar os recursos necesarios e os pasos
avaliación da
que se deben realizar no proceso de aprendizaxe.
aprendizaxe
Seguir os pasos establecidos e tomar
decisións sobre os pasos seguintes en función
dos resultados intermedios.
Programación curso 2018-2019

Avaliar a consecución de obxectivos de
aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.
Estándares aprendizaxe.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
1. Construír un
concepto de
persoa, consciente
de que esta é
indefinible,
valorando a
dignidade que
posúe polo feito de
ser libre.
Est. Apr. 1.3.
Explica e valora a
dignidade da
persoa que, como
ente autónomo, se
converte nun “ser
moral”.

1.3.1 Realiza xuízos
morais sobre
determinadas
condutas
identificando se
estes
comportamentos
se corresponden co
concepto ou a
conduta propia e
digna dunha
persoa.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Reflexiona de
forma pouco
adecuada ou con
dificultades sobre
condutas que
requiren un xuízo
moral e limítase a
contestar
preguntas ou
seguir indicacións
para enxuizar se
unha serie de
comportamentos
se corresponden co
concepto ou a
conduta propia e
digna dunha
persoa.

Reflexiona
adecuadamente sobre
condutas que requiren
un xuízo moral a partir
de pautas, preguntas
de reflexión ou
indicacións do docente
para enxuizar se unha
serie de
comportamentos se
corresponden co
concepto ou a conduta
propia e digna dunha
persoa.

Refle
xiona
de
form
a
autó
nom
ae
adec
uada
sobre
cond
utas
que
requi
ren
un
xuízo
mora
l e en
situa
cións
punt
uales
ou
casos
de
certa
comp
lexid
ade
pode
requi
rir
algun
ha
axud
a ou
indic
ación
por
parte
do
doce
nte
para
enxui
zar
se
unha
serie
de
comp
orta
ment
os se
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Reflexiona de forma autónoma e adecuada
sobre unha serie de condutas, problemas ou
conflitos que requiren un xuízo moral
amosando unha gran capacidade reflexiva e
de xestión das propias emocións para
enxuizar se unha serie de comportamentos
se corresponden co concepto ou a conduta
propia e digna dunha persoa.

T. 01

P. 005
A. 02

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

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

1.2.1 Concibe e
asume a natureza
racional, a
liberdade e a
autonomía como
trazos propios de
toda persoa.

Est. Apr. 1.2.
Describe as
características
principais da
persoa: substancia
independente,
racional e libre.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Le de forma pouco
comprensiva dúas
definicións do
concepto de
persoa nas que se
especifican a
natureza racional, a
liberdade e a
autonomía da
persoa e limítase a
escoitar
comentarios ou
indicacións do
docente ou outros
compañeiros sobre
estas definicións.

Le con atención dúas
definicións do concepto
de persoa nas que se
especifica a natureza
racional, a liberdade e a
autonomía persoa;
comprende de forma
aproximada ou
incompleta estas
definicións e necesita
pautas ou apoio
docente para analizar
con maior detalle estes
enunciados.

Le
con
atenc
ión
dúas
defin
ición
s do
conc
epto
de
perso
a nas
que
se
espe
cifica
a
natur
eza
racio
nal, a
liber
dade
ea
auto
nomí
a
perso
a;
comp
rend
e de
form
a
adec
uada
e con
auto
nomí
a
estas
defin
ición
seé
capaz
de
ache
gar
algún
exem
plo
que
clarifi
que
as
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Le con atención dúas definicións do
concepto de persoa nas que se especifica a
natureza racional, a liberdade e a autonomía
persoa; comprende de forma bastante
precisa e con autonomía estas definicións, é
capaz de achegar algún exemplo que
clarifique as súas explicacións e extraer
conclusións ou opinións propias.

T. 01

P. 005
A. 04

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
2. Comprender a
crise da identidade
persoal que xorde
na adolescencia e
as súas causas,
describindo as
características dos
grupos que forman
e a influencia que
exercen sobre os
seus membros, co
fin de tomar
conciencia da
necesidade que
ten, para seguir
crecendo
moralmente e
pasar á vida adulta,
do
desenvolvemento
da súa autonomía
persoal e do
control da súa
conduta.

2.1.1 Valora e
reflexiona sobre a
orixe de
determinadas
condutas de risco
que poden darse
na adolescencia e
analiza as súas
posibles
repercusións sobre
a saúde, a calidade
de vida e o propio
desenvolvemento
persoal.

Est. Apr. 2.1.
Coñece
información, de
fontes diversas,
acerca dos grupos
de adolescentes, as
súas características
e a influencia que
exercen sobre os
seus membros na
determinación da
súa conduta,
realizando un
resumo coa
información
obtida.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Realiza
intervencións
sobre as
repercusións de
determinadas
condutas de risco
sobre a saúde e a
calidade de vida
sen unha
planificación previa
e sen reflexionar
ou valorar
adecuadamente
estas condutas nin
as súas
repercusións.

Planifica as súas
intervencións sobre as
repercusións de
determinadas condutas
de risco sobre a saúde e
a calidade de vida e
leva a cabo con axuda
de preguntas ou pautas
do docente unha
reflexión adecuada
sobre estas condutas e
as súas repercusións.

Reali
za
inter
venci
óns
sobre
as
reper
cusió
ns de
deter
mina
das
cond
utas
de
risco
sobre
a
saúd
e, a
calid
ade
de
vida
eo
dese
nvolv
eme
nto
perso
al de
form
a
autó
nom
a
ident
ifican
do as
princi
pais
cond
utas
de
risco
que
adoit
an
darse
na
adole
scenc
ia e
anali
zand
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Realiza intervencións sobre as repercusións
de determinadas condutas de risco sobre a
saúde, a calidade de vida e o
desenvolvemento persoal de forma
autónoma, identifica as principais condutas
de risco que adoitan darse na adolescencia,
analiza as súas repercusións e sinala pautas
de conduta ou modelos de lecer alternativos
a estas condutas de risco.

T. 01

P. 006
A. 05

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

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

1.3.2 Identifica
situacións nas que
unha serie de
persoas actúan con
autonomía ou
heteronomía
xustificando o
motivo da súa
elección.

Est. Apr. 1.3.
Explica e valora a
dignidade da
persoa que, como
ente autónomo, se
converte nun “ser
moral”.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala como
actitudes
autónomas ou
heterónomas unha
serie de condutas
de forma aleatoria,
sen xustificar a súa
elección e
amosando
descoñecemento
dos conceptos de
autonomía e
heteronomía.

Sinala como actitudes
autónomas ou
heterónomas unha
serie de condutas de
forma razoada, comete
algunhas incorreccións
nas eleccións e necesita
pautas ou axuda para
xustificar as súas
respostas.

Sinal
a
como
actit
udes
autó
nom
as ou
heter
óno
mas
unha
serie
de
cond
utas
de
form
a
razoa
da e
con
corre
cción
e
elabo
ra de
form
a
autó
nom
a
expli
cació
ns
pouc
o
detall
adas
ou
aprox
imad
as
sobre
a
xustif
icaci
ón da
súa
respo
sta.
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Sinala como actitudes autónomas ou
heterónomas unha serie de condutas de
forma razoada e con corrección e elabora de
forma autónoma explicacións detalladas e
bastante precisas sobre a xustificación da
súa resposta.

T. 01

P. 007
A. 07

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
8. Estimar a
importancia do
desenvolvemento
da intelixencia
emocional e a súa
influencia na
construción da
personalidade e o
seu carácter moral,
sendo capaz de
utilizar a
introspección para
recoñecer
emocións e
sentimentos no seu
interior, co fin de
mellorar as súas
habilidades
emocionais.

8.1.1 Identifica e
conceptualiza
virtudes e
características
persoais propias
con optimismo
expresándoo na
súa relación cos
demais e na análise
e descrición
axustados da súa
propia
personalidade.

Est. Apr. 8.1.
Comprende en que
consisten as
habilidades
emocionais que,
segundo Goleman,
debe desenvolver o
ser humano e
elabora, en
colaboración
grupal, un
esquema
explicativo acerca
do tema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica e
conceptualiza
virtudes e
características
persoais propias de
forma pouco
construtiva ou
excesivamente
crítica, explicita
pouco as súas
vivencias ou
calidades positivas
e necesita pautas
para mellorar o seu
autoconcepto.

Identifica e
conceptualiza virtudes
e características
persoais propias de
forma realista, explicita
as súas vivencias ou
calidades positivas e
amosa pouco interese
por mellorar ou
cambiar aspectos da
súa forma de ser ou
mellorar a súa relación
cos demais.

Coñe
ce e
asum
e as
súas
virtu
des e
carac
teríst
icas
perso
ais
propi
as,
tanto
positi
vas
como
negat
ivas,
cun
talan
te
positi
vo e
reco
ñece
de
form
a
const
rutiv
a
aspe
ctos
da
propi
a
perso
nalid
ade
que
consi
dera
negat
ivos
e
ocasi
onal
ment
e
esfór
zase
en
mello
ralos
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Coñece e asume as súas virtudes e
características persoais propias, tanto
positivas como negativas, cun talante moi
positivo, amósase optimista e reflexivo na
súa vida cotiá e esfórzase en mellorar como
persoa e na súa relación cos demais a partir
da comprensión das súas vivencias e da súa
biografía.

T. 01

P. 008
A. 03

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
7. Analizar en que
consiste a
intelixencia
emocional e
valorar a súa
importancia no
desenvolvemento
moral do ser
humano.
Est. Apr. 7.3.
Encontra a relación
que existe,
disertando en
grupo, entre
algunhas virtudes e
valores éticos e o
desenvolvemento
das capacidadees
de autocontrol
emocional e
automotivación,
tales como: a
sinceridade, o
respecto, a
prudencia, a
temperanza, a
xustiza e a
perseveranza,
entre outros.

7.3.1 Realiza un
retrato robot dun
compañeiro da
clase durante o que
expresa
públicamente o
recoñecemento
positivo doutras
persoas durante
actividades
colaborativas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Préstalles pouca
atención aos
demais durante a
realización de
actividades
colaborativas e
amosa escaso
interese ou
recoñecemento
polo traballo alleo.

Préstalles atención aos
demais durante a
realización de
actividades
colaborativas e
ocasionalmente
recoñece o esforzo ou a
calidade do traballo
realizado por algún
membro do seu equipo
ou dun compañeiro da
clase.

Inter
ésase
polos
dem
ais
dura
nte a
realiz
ación
de
activi
dade
s
colab
orati
vas e
reco
ñece
o
esfor
zo ou
a
calid
ade
do
traba
llo
realiz
ado
por
algún
mem
bro
do
seu
equi
po
ou
dun
comp
añeir
o da
clase
anim
ándo
oa
perse
verar
no
seu
esfor
zo.
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Amosa un elevado interese polo traballo dos
demais durante a realización de actividades
colaborativas, valora moi positivamente os
esforzos e logros conseguidos por outras
persoas e favorece as dinámicas de grupo e
colaboración.

T. 01

P. 008
A. 04

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

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

1.3.3 Comprende a
reflexión sobre a
dignidade do ser
humano, os
dereitos humanos
e a liberdade e que
se propón nun
relato.

Est. Apr. 1.3.
Explica e valora a
dignidade da
persoa que, como
ente autónomo, se
converte nun “ser
moral”.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Realiza unha
lectura irreflexiva e
non aprecia a
mensaxe ou os
valores que
transmite o texto.

Realiza unha lectura
comprensiva, identifica
o propósito e mensaxe
xeral do texto en
relación á liberdade e
aos dereitos e
dignidade do ser
humano e experimenta
dificultades para
reflexionar en
profundidade sobre
estes temas.

Com
pren
de a
mens
axe
do
texto
e
reflex
iona
a
partir
de
preg
untas
sobre
a
liber
dade
e os
derei
tos e
digni
dade
do
ser
hum
ano e
a
relaci
ón
entre
todo
s
eles.
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Entende e asume a mensaxe e os valores
que transmite o texto e é capaz de
reflexionar con autonomía sobre a liberdade
e os dereitos e dignidade do ser humano e a
relación entre todos eles.

T. 01

P. 009
A. 07

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

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

1.1.1 Comprende
en que consiste ser
persoa e define as
principais
características do
concepto de
persoa.

Est. Apr. 1.1. Sinala
as dificultades para
definir o concepto
de persoa
analizando o seu
significado
etimolóxico e
algunhas
definicións
achegadas por
filósofos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Comprende de
forma aproximada
e inexacta en que
consiste o feito de
ser persoa e sinala
algún trazo do
concepto de
persoa de forma
illada e inconexa,
sen chegar a
elaborar unha
explicación ao
respecto.

Comprende de forma
aproximada en que
consiste ser persoa
explicándoo de forma
aproximada e describe
de forma breve varios
dos trazos ou
características máis
relevantes do concepto
de persoa.

Com
pren
de e
expli
ca de
form
a
adec
uada
en
que
consi
ste
ser
perso
a,
descr
ibe
de
form
a
adec
uada
os
trazo
s ou
carac
teríst
icas
máis
relev
antes
do
conc
epto
de
perso
ae
ocasi
onal
ment
e
comp
leme
nta
algun
has
das
súas
expli
cació
ns
con
exem
plos.

Programación curso 2018-2019

Comprende e explica de forma correcta e
moi precisa en que consiste ser persoa,
describe de forma detallada os trazos ou
características máis relevantes do concepto
de persoa e adoita complementar as súas
explicacións con exemplos ou razoamentos
pertinentes.

T. 01

P. 011
A. 11

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
8. Estimar a
importancia do
desenvolvemento
da intelixencia
emocional e a súa
influencia na
construción da
personalidade e o
seu carácter moral,
sendo capaz de
utilizar a
introspección para
recoñecer
emocións e
sentimentos no seu
interior, co fin de
mellorar as súas
habilidades
emocionais.

8.1.2 Reflexiona
sobre se unha serie
de condutas son
emocionalmente
intelxgentes ou
non razoando as
súas eleccións.

Est. Apr. 8.1.
Comprende en que
consisten as
habilidades
emocionais que,
segundo Goleman,
debe desenvolver o
ser humano e
elabora, en
colaboración
grupal, un
esquema
explicativo acerca
do tema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Distingue con
dificultade as
condutas
emocionalmente
intelixentes das
que non o son e
non argumenta as
súas eleccións.

Distingue
adecuadamente as
condutas
emocionalmente
intelxgentes das que
non o son e ten
dificultades para
argumentar as súas
eleccións.

Disti
ngue
adec
uada
ment
ee
con
facili
dade
as
cond
utas
emoc
ional
ment
e
inteli
xente
s das
que
non
o son
e
argu
ment
a
brev
eme
nte
as
súas
elecc
ións.

Programación curso 2018-2019

Distingue adecuadamente e con facilidade
as condutas emocionalmente intelixentes
das que non o son e argumenta con
habilidade e detalle as súas eleccións.

T. 01

P. 013
A. 15

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
8. Estimar a
importancia do
desenvolvemento
da intelixencia
emocional e a súa
influencia na
construción da
personalidade e o
seu carácter moral,
sendo capaz de
utilizar a
introspección para
recoñecer
emocións e
sentimentos no seu
interior, co fin de
mellorar as súas
habilidades
emocionais.

8.3.1 Identifica os
seus sentimentos e
reaccións ante
determinadas
situacións da vida
cotiá e asúmeos
como medio para
comprendelos e
dominalos.

Est. Apr. 8.3. Utiliza
a introspección
como medio para
recoñecer as súas
propias emocións,
sentimentos e
estados de ánimo,
co fin de ter un
maior autocontrol
deles e ser capaz
de automotivarse,
convertíndose no
dono da súa propia
conduta.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Recoñece ou intúe
só de forma
aproximada algúns
dos sentimentos ou
condutas que ten
ante determinadas
situacións da vida
cotiá e require
pautas e
seguimento
docente para
favorecer a
comprensión e o
control sobre os
seus sentimentos e
reaccións ante
determinadas
situacións propias
da súa redonda.

Recoñece os seus
sentimentos, reaccións
e condutas en
situacións da vida cotiá
de forma máis ou
menos clara, tende a
reflexionar pouco sobre
si mesmo e
ocasionalmente
necesita algunha pauta
ou indicación do
docente para
reflexionar ou
reconducir algúns
sentimentos, reaccións
ou condutas.

Reco
ñece
os
seus
senti
ment
os,
reacc
ións
e
cond
utas
en
situa
cións
da
vida
cotiá
de
form
a
adec
uada
e
adoit
a
reflex
ionar
sobre
si
mes
mo,
os
seus
senti
ment
os e
a súa
relaci
ón
coa
redo
nda
de
form
a
autó
nom
a.

Programación curso 2018-2019

Coñece ben os seus sentimentos reaccións e
condutas en situacións da vida cotiá e
reflexiona sobre si mesmo, os seus
sentimentos e a súa relación coa redonda de
forma autónoma para mellorar como persoa
e relacionarse con asertividade.

T. 01

P. 013
A. 17

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
7. Analizar en que
consiste a
intelixencia
emocional e
valorar a súa
importancia no
desenvolvemento
moral do ser
humano.

7.1.1 Expresa
verbalmente o que
é a intelixencia
emocional e
explica a
necesidade de
tomar decisións
meditadas e
xustificadas desde
os principios e as
Est. Apr. 7.1. Define pautas de condutas
propias da
a intelixencia
intelixencia
emocional e as
emocional.
súas
características,
valorando a súa
importancia na
construción moral
do ente humano.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Aproxímase ao
concepto de
intelixencia
emocional de
forma incompleta e
unicamente a
partir das
preguntas do
docente, amosa
pouco interese
pola reflexión
moral e por
conducir a súa
conduta a partir de
criterios baseados
na intelixencia
emocional.

Intúe en que consiste o
concepto de
intelixencia emocional
e esboza unha
explicación con certas
dificultades, amosa un
interese intermitente
pola reflexión moral e a
intelixencia emocional
e ocasionalmente
establece unha pauta
de comportamento
para algunhas das súas
condutas na vida cotiá
baseándose na
intelixencia emocional.

Com
pren
de o
conc
epto
de
inteli
xenci
a
emoc
ional
e
esbo
za
unha
expli
cació
n
adec
uada
sobre
este
conc
epto,
amos
a
inter
ese
pola
reflex
ión
mora
lea
inteli
xenci
a
emoc
ional
e
estab
lece
criter
ios
mora
is
para
algun
has
das
súas
cond
utas
na
vida
cotiá
inspir

Programación curso 2018-2019

Comprende e explica con certo detalle o
concepto de intelixencia emocional, amosa
interese pola reflexión moral e a intelixencia
emocional e establece de forma reflexiva
criterios morais para as condutas da súa
vida cotiá máis habituais ou significativas
inspirándose nalgúns dos principios ou
pautas de condutas da intelixencia
emocional.

T. 01

P. 015
A. 20

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
1. Coñecer os
fundamentos da
natureza social do
ser humano e a
relación dialéctica
que se establece
entre este e a
sociedade,
estimando a
importancia dunha
vida social dirixida
polos valores
éticos.

1.1.1 Identifica o
carácter social do
ser humano e
explica os motivos
polos que as
persoas somos
seres sociais.

Est. Apr. 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.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Intúe ou
comprende de
forma moi
esquemática o
carácter social do
ser humano sen
chegar a explicar os
motivos da
sociabilidade
humana.

Comprende o carácter
social do ser humano e
sinala de forma moi
concisa algúns dos
motivos polos que as
persoas somos seres
sociais.

Com
pren
de o
carác
ter
social
do
ser
hum
ano e
expli
ca
adec
uada
ment
e os
princi
pais
moti
vos
polos
as
perso
as
somo
s
seres
sociai
s
comp
leme
ntan
do as
súas
expli
cació
ns
con
algún
s
exem
plos.

Programación curso 2018-2019

Comprende e asume o carácter social do ser
humano e explica con precisión e detalle os
principais motivos polos as persoas somos
seres sociais complementando as súas
explicacións con algúns exemplos.

T. 02

P. 020
A. 01

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.

5.4.1 Aplica as
diferentes fases
dos procesos de
mediación ou
resolución de
conflitos:
recoñecemento do
conflito, descrición
do conflito, análise
das súas causas,
formulación de
solucións e toma
de decisións.

Est. Apr. 5.4.
Exercita algunhas
técnicas de
comunicación
interpersoal,
mediante a
realización de
diálogos orais, tales
como: a forma
adecuada de dicir
non, o disco raiado,
o banco de néboa,
etc., co obxecto de
dominalas e poder
utilizalas no
momento
adecuado.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa dificultades
para á hora de
coñecer e aplicar
as diferentes fases
dos procesos de
mediación.

Esfórzase á hora de
coñecer e aplicar as
diferentes fases dos
procesos de mediación
aínda que necesita a
axuda das pautas do
docente.

Esfór Esfórzase á hora de coñecer e aplicar as
zase diferentes fases dos procesos de mediación
á
de forma autónoma e eficiente.
hora
de
coñe
cer e
aplic
ar as
difer
entes
fases
dos
proc
esos
de
medi
ación
de
form
a
autó
nom
a, se
ben
nalgú
n
mom
ento
punt
ual
pode
nece
sitar
a
axud
a das
paut
as do
doce
nte.

Programación curso 2018-2019

T. 02

P. 021
A. 04

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
1. Coñecer os
fundamentos da
natureza social do
ser humano e a
relación dialéctica
que se establece
entre este e a
sociedade,
estimando a
importancia dunha
vida social dirixida
polos valores
éticos.

1.2.1 Reflexiona
sobre a relación
entre os individuos
dun colectivo
nunha illa deserta
e describe as
normas, valores e
limitacións da
liberdade
individual
necesarias para a
convivencia social
pacífica dentro
deste colectivo.

Est. Apr. 1.2.
Discirne e expresa,
en pequenos
grupos, acerca da
influencia mutua
que se establece
entre o individuo e
a sociedade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Comprende a
necesidade da
existencia de
normas para
regular a
convivencia no
caso proposto e
necesita apoio
docente para
formular algunhas
normas ou pautas
de convivencia.

Comprende a
necesidade da
existencia de normas
para regular a
convivencia no caso
proposto e sinala de
forma autónoma
normas de convivencia
adecuadas para o caso
proposto.

Com
pren
de a
nece
sidad
e da
exist
encia
de
norm
as
para
regul
ar a
convi
venci
a no
caso
prop
osto,
sinal
a de
form
a
autó
nom
a
norm
as de
convi
venci
a
adec
uada
s
para
o
colec
tivo
da
activi
dade,
expli
ca
brev
eme
nte
como
esas
norm
as
limita
na
liber
dade
indivi

Programación curso 2018-2019

Comprende a necesidade da existencia de
normas para regular a convivencia no caso
proposto, sinala de forma autónoma normas
de convivencia adecuadas para o colectivo
da actividade, explica detalladamente como
esas normas limitan a liberdade individual e
sinala valores apropiados para o colectivo
proposto argumentando os motivos da súa
elección.

T. 02

P. 022
A. 05

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
2. Describir e
valorar a
importancia da
influencia da
redonda social e
cultural no
desenvolvemento
moral da persoa,
mediante a análise
do papel que
desempeñan os
axentes sociais.
Est. Apr. 2.1.
Describe o proceso
de socialización e
valora a súa
importancia na
interiorización
individual dos
valores e normas
morais que rexen a
conduta da
sociedade na que
vive.

2.1.1 Analiza os
valores que
constitúen a vida
en común nunha
sociedade
democrática
reflexionando e
exemplificando con
noticias os valores
do respecto, a
tolerancia, a
sinceridade, a
honradez, a
empatía ou a
solidariedade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Memoriza os
valores necesarios
para convivir
tratados na clase
sen chegar a
comprendelos de
forma clara nin
relacionalos con
situacións expostas
en noticias
periodísticas.

Recoñece os valores
necesarios para convivir
tratados en clase,
esboza unha breve
descrición sobre os
mesmos e
ocasionalmente os
relaciona estes valores
cunha ou varias noticias
periodísticas.

Coñe
ce e
descr
ibe
brev
eme
nte
os
valor
es
nece
sario
s
para
convi
vir
trata
dos
na
clase
e
relaci
ónao
s con
notici
as
perio
dístic
as
que
previ
amen
te
busc
ou
para
exem
plific
ar
estes
valor
es.

Programación curso 2018-2019

Coñece e describe con precisión os valores
necesarios para convivir tratados na clase e
relaciónaos con noticias periodísticas que
previamente buscou para exemplificar estes
valores argumentando os motivos das súas
eleccións.

T. 02

P. 023
A. 07

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
8. Estimar a
importancia do
desenvolvemento
da intelixencia
emocional e a súa
influencia na
construción da
personalidade e o
seu carácter moral,
sendo capaz de
utilizar a
introspección para
recoñecer
emocións e
sentimentos no seu
interior, co fin de
mellorar as súas
habilidades
emocionais.

8.3.2 Analiza e
comprende os seus
sentimentos e
reaccións ante
determinadas
situacións da vida
cotiá e reflexiona
sobre as condutas
desexables ante
estas situacións.

Est. Apr. 8.3. Utiliza
a introspección
como medio para
recoñecer as súas
propias emocións,
sentimentos e
estados de ánimo,
co fin de ter un
maior autocontrol
deles e ser capaz
de automotivarse,
convertíndose no
dono da súa propia
conduta.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica ou intúe
só de forma
aproximada algúns
dos sentimentos ou
condutas que ten
ante determinadas
situacións da vida
cotiá e require
pautas e
seguimento
docente para
favorecer a
comprensión e o
control sobre os
seus sentimentos e
reaccións ante
determinadas
situacións propias
da súa redonda.

Identifica os seus
sentimentos, reaccións
e condutas en
situacións da vida cotiá
de forma máis ou
menos clara, tende a
reflexionar pouco sobre
si mesmo e
ocasionalmente
necesita algunha pauta
ou indicación do
docente para
reflexionar sobre a
adecuación das súas
condutas e a
posibilidade de actuar
doutro forma.

Ident
ifica
os
seus
senti
ment
os,
reacc
ións
e
cond
utas
en
situa
cións
da
vida
cotiá
de
form
a
adec
uada,
adoit
a
reflex
ionar
sobre
si
mes
mo,
os
seus
senti
ment
os e
a súa
relaci
ón
coa
redo
nda
de
form
a
autó
nom
aeé
capaz
de
reflex
ionar
sobre
a
adec
uació

Programación curso 2018-2019

Coñece ben os seus sentimentos reaccións e
condutas en situacións da vida cotiá,
reflexiona sobre si mesmo, os seus
sentimentos e a súa relación coa redonda de
forma autónoma para mellorar como persoa
e é capaz de identificar as súas condutas ou
sentimentos pouco positivos e substituílos
por pautas de conduta asertivos e
construtivos.

T. 02

P. 024
A. 11

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.

5.3.1 Identifica
habilidades sociais
e emprega o
pensamento
creativo na análise
de problemas, na
resolución de
conflitos e na
formulación de
propostas de
actuación que
favorezan a
relación cos
demais.

Est. Apr. 5.3.
Emprega, en
diálogos curtos
reais ou
inventados,
habilidades sociais,
tales como: a
empatía, a escoita
activa, a
interrogación
asertiva, entre
outros, co fin de
que aprenda a
utilizalos de forma
natural na súa
relación cos
demais.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Reflexiona e
formula solucións a
problemas
unicamente
seguindo
indicacións do
docente e
amosando escasa
autonomía e
capacidade
creativa.

Amosa escaso interese
na resolución de
problemas e
ocasionalmente propón
algunha reflexión ou
solución creativa
respecto a dilemas,
situacións ou realidades
concretas que suscitan
o seu interese persoal.

Amo
sa
inter
ese
na
resol
ución
de
probl
emas
,
adoit
a
prop
or
soluc
ións
ou
reflex
ións
a
probl
emas
form
ulado
se
ocasi
onal
ment
e
requi
re
paut
as ou
axud
a
para
enfro
ntar
deter
mina
dos
probl
emas
.

Programación curso 2018-2019

Amosa interese na resolución de problemas
e propón solucións e reflexións creativas
facendo gala dunha actitude emprendedora
e de habilidades reflexivas, argumentativas
e comunicativas.

T. 02

P. 025
A. 12

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
4. Relacionar e
valorar a
importancia das
habilidades da
intelixencia
emocional,
sinaladas por
Goleman, en
relación coa vida
interpersoal e
establecer o seu
vínculo con aqueles
valores éticos que
enriquecen as
relacións humanas.

4.1.1 Comprende a
importancia da
empatía e a
comprensión do
interlocutor en
diálogos ou outros
tipos de relacións
comunicativas a
partir da
observación e
reflexión sobre
unha serie de
situacións
representadas
nalgunhas
fotografías.

Est. Apr. 4.1.
Comprende a
importancia que,
para Goleman,
teñen a capacidade
de recoñecer as
emocións alleas e a
de controlar as
relacións
interpersoais,
elaborando un
resumo
esquemático
acerca do tema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa pouco
interese cara ás
actitudes ou
condutas dos
demais, ten
dificultades para
comprender os
sentimentos que
aparecen nunha
serie de fotografías
e require do
traballo docente
para alcanzar un
nivel de empatía
adecuado.

Amosa interese cara ás
condutas e actitudes
doutras persoas,
entende de forma
aproximada as
situacións e emocións
representadas nas
fotografías propostas e
ocasionalmente ten
problemas para
interpretar
determinadas condutas
ou actitudes.

Amo
sa
inter
ese
cara
ás
cond
utas
e
actit
udes
doutr
as
perso
as,
anali
za e
descr
ibe
de
form
a
adec
uada
as
situa
cións
e
emoc
ións
repre
senta
das
nas
fotog
rafías
prop
ostas
e
adoit
a
inter
preta
r de
form
a
autó
nom
a
actit
udes
e
cond
utas
habit
uais

Programación curso 2018-2019

Reflexiona de forma activa sobre as
condutas e actitudes doutras persoas,
analiza e describe con precisión as
situacións e emocións representadas nas
fotografías propostas e condúcese de forma
asertiva cos demais a partir da comprensión
das súas actitudese condutas.

T. 02

P. 026
A. 16

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.
Est. Apr. 5.2.
Amosa, na
relacións
interpersoais, unha
actitude de
respecto cara aos
dereitos que todo
ser humano ten a
sentir, pensar e
actuar de forma
diferente, a
equivocarse, a
gozar do tempo de
descanso, a ter
unha vida privada,
a tomar as súas
propias decisións,
etc., e
específicamente a
ser valorado de
forma especial polo
simple feito de ser
persoa, sen
discriminar nin
menosprezar a
ninguén, etc.

5.2.1 Analiza unha
situación de
conflito que
padece unha
alumna de ESO e a
partir da súa
análise comprende
a súa capacidade
para mellorar o
benestar e o
autoconcepto
doutras persoas e
adopta estratexias
para axudar a
mellorar a
autoestima de
persoas da súa
redonda e evitar
situacións de
inxustiza ou
discriminación.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese sobre os
problemas de
autoconcepto
formulados ou polo
benestar doutras
persoas e
unicamente
responde
preguntas do
docente con
respostas moi
breves.

Comprende que é
posible axudar os
demais, ten pouca
confianza na súa
capacidade para
conseguilo e reflexiona
e interésase nos
problemas de
autoconcepto
formulados.

Com
pren
de as
súas
posib
ilidad
es
para
mello
rar o
bene
star
doutr
as
perso
as,
reflex
iona
e
inter
ésase
nos
probl
emas
de
autoc
once
pto
form
ulado
se
prop
ón
algun
ha
soluc
ión
de
form
a
autó
nom
ae
adec
uada.

Programación curso 2018-2019

Asume a súa capacidade para mellorar o
benestar doutras persoas, reflexiona e
interésase nos problemas de autoconcepto
formulados e propón varias posibles
solucións a cada problema formulado
argumentando as súas propostas.

T. 02

P. 027
A. 17

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.

5.3.2 Dialoga
poñéndose no
lugar do seu
interlocutor e
interpretándoo
adecuadamente.

Est. Apr. 5.3.
Emprega, en
diálogos curtos
reais ou
inventados,
habilidades sociais,
tales como: a
empatía, a escoita
activa, a
interrogación
asertiva, entre
outros, co fin de
que aprenda a
utilizalos de forma
natural na súa
relación cos
demais.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese na opinión
ou os puntos de
vista que teñen os
seus compañeiros
do grupo e ten
dificultades para
comprender ou
aceptar as opinións
ou puntos de vista
diferentes ao
propio.

Reflexiona de forma
intermitente sobre a
opinión ou os puntos
de vista que teñen os
seus compañeiros do
grupo e
ocasionalmente toma
en consideración as
opinións ou puntos de
vista diferentes ao
propio.

Refle
xiona
sobre
a
opini
ón
ou os
punt
os de
vista
que
teñe
n os
seus
comp
añeir
os do
grup
oe
ocasi
onal
ment
e
toma
en
consi
derac
ión
as
opini
óns
ou
punt
os de
vista
difer
entes
ao
propi
o.

Programación curso 2018-2019

Analiza en profundidade a opinión ou os
puntos de vista que teñen os seus
compañeiros do grupo e toma en
consideración as opinións ou puntos de vista
diferentes ao propio.

T. 02

P. 028
A. 02

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
1. Coñecer os
fundamentos da
natureza social do
ser humano e a
relación dialéctica
que se establece
entre este e a
sociedade,
estimando a
importancia dunha
vida social dirixida
polos valores
éticos.

1.3.1 Recoñece e
describe con axuda
dunha serie de
páxinas web os
principais dereitos,
deberes e virtudes
cidadás propios
dunha sociedade
democrática
durante a
realización dunha
presentación
gráfica sobre os
valores éticos.

Est. Apr. 1.3.
Achega razóns que
fundamenten a
necesidade de
establecer uns
valores éticos que
guíen as relacións
interpersoais e
utiliza a súa
iniciativa persoal
para elaborar,
mediante soportes
informáticos, unha
presentación
gráfica das súas
conclusións, acerca
deste tema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica algúns
dereitos, deberes e
virtudes cidadás
propios dunha
sociedade
democrática
durante a
realización dunha
presentación
gráfica sobre os
valores éticos sen
chegar a describir
nin comprender a
importancia destes
dereitos, deberes e
virtudes.

Enumera os dereitos, os
deberes e as virtudes
cidadás propios dunha
sociedade democrática
expostos nunha serie
de páxinas web durante
a realización dunha
presentación gráfica
sobre os valores éticos
e expón brevemente
algunhas das
características destes
dereitos, deberes e
virtudes.

Reco
ñece
e
descr
ibe
adec
uada
ment
e os
derei
tos,
os
debe
res e
as
virtu
des
cidad
ás
propi
os
dunh
a
socie
dade
dem
ocrát
ica
expo
stos
nunh
a
serie
de
páxin
as
web
dura
nte a
realiz
ación
dunh
a
prese
ntaci
ón
gráfic
a
sobre
os
valor
es
ético
se
esbo
za

Programación curso 2018-2019

Analiza e describe con detalle os dereitos, os
deberes e as virtudes cidadás propios dunha
sociedade democrática expostos nunha
serie de páxinas web durante a realización
dunha presentación gráfica sobre os valores
éticos e realiza unha explicación detallada
sobre a importancia na convivencia destes
dereitos, deberes e virtudes.

T. 02

P. 028
A. 04

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.
Est. Apr. 5.1.
Explica en que
consiste a conduta
asertiva, facendo
unha comparación
co comportamento
agresivo ou
inhibido e adopta
como principio
moral
fundamental, nas
relacións
interpersoais, o
respecto á
dignidade das
persoas.

5.1.1 Identifica
conflitos ou
situacións da vida
cotiá reflexionando
de forma realista
sobre como
podería enfrontalas
mellor e con
asertividade tendo
presente a
posibilidade de
varias opcións
válidas para
resolver o
problema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica de forma
aproximada
problemas ou
conflitos en
situacións
propostas e require
de indicacións e
preguntas de
orientación para
comprender os
conflitos, as súas
causas e as
medidas para
enfrontalos.

Identifica problemas ou
conflitos en situacións
propostas recoñecendo
as causas do problema
e necesita pautas ou
axuda para reflexionar
adecuadamente sobre
como enfrontar estas
situacións de conflito.

Ident
ifica
probl
emas
ou
confli
tos
en
situa
cións
prop
ostas
reco
ñece
ndo
as
causa
s do
probl
ema
e
prop
ondo
de
form
a
inco
mple
ta ou
aprox
imad
a
algun
has
posib
les
soluc
ións
aos
confli
tos
form
ulado
s.

Programación curso 2018-2019

Identifica problemas ou conflitos en
situacións propostas recoñecendo as causas
do problema e explicando con claridade
como actuaría nestas situacións para evitar
ou resolver os conflitos formulados.

T. 02

P. 030
A. 18

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
5. Utilizar a
conduta asertiva e
as habilidades
sociais, co fin de
incorporar á súa
personalidade
algúns valores e
virtudes éticas
necesarias no
desenvolvemento
dunha vida social
máis xusta e
enriquecedora.

5.1.2 Elabora en
parellas diálogos
nos que se amosan
respostas agresiva,
pasiva e asertiva
ante unha
determinada
situación conflitiva
proposta polo
alumnado.

Est. Apr. 5.1.
Explica en que
consiste a conduta
asertiva, facendo
unha comparación
co comportamento
agresivo ou
inhibido e adopta
como principio
moral
fundamental, nas
relacións
interpersoais, o
respecto á
dignidade das
persoas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Elaborar diálogos e
situacións de
conflito pouco
elaboradas, cunha
expresión
lingüística pouco
adecuada e nos
que non se
distingue con
claridade as
respostas agresiva,
pasiva e asertiva.

Formula unha situación
de conflito e elabora
diálogos moi breves e
pouco elaborados nos
que se enfronta o
conflito formulado con
respostas agresiva,
pasiva e asertiva
facilmente
recoñecibles.

Form
ula
unha
situa
ción
de
confli
to,
elabo
ra
adec
uada
ment
e
diálo
gos
de
exten
sión
medi
a nos
que
se
enfro
nta o
confli
to
form
ulado
con
respo
stas
agres
iva,
pasiv
ae
aserti
va
facil
ment
e
reco
ñecib
les.

Programación curso 2018-2019

Formula unha situación de conflito, elabora
con corrección e riqueza léxica diálogos de
extensión media nos que se enfronta o
conflito formulado con respostas agresiva,
pasiva e asertiva facilmente recoñecibles.

T. 02

P. 031
A. 22

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
1. Distinguir entre
ética e moral,
sinalando as
semellanzas e
diferenzas
existentes entre
elas e estimando a
importancia da
reflexión ética,
como un saber
práctico necesario
para guiar de
forma racional a
conduta do ser
humano cara á súa
plena realización.

1.2.1 Analiza unha
listaxe de accións
moralmente
correctas e
incorrectas e
elabora unha
explicación
argumentada
xustificando o
porque da súa
moralidade ou
inmoralidade.

Est. Apr. 1.2.
Achega razóns que
xustifiquen a
importancia da
reflexión ética,
como unha guía
racional de
conduta necesaria
na vida do ser
humano,
expresando de
forma apropiada os
argumentos nos
que se
fundamenta.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese na
realización da
actividade e
contesta con frases
incompletas ou
pouco estruturadas
amosando pouca
inclinación cara á
reflexión ética ou
moral.

Esfórzase na realización
da actividade
amosando un interese
intermitente na
reflexión ética e
ocasionalmente
necesita pautas ou
axuda docente para
argumentar ou
completar un
razoamento.

Esfór
zase
na
realiz
ación
da
activi
dade
amos
ando
inter
ese
na
reflex
ión
ética
e
expli
ca a
mora
lidad
e ou
inmo
ralida
de de
deter
mina
das
acció
ns de
form
a
adec
uada
e
razoa
da.

Programación curso 2018-2019

Esfórzase na realización da actividade
amosando interese na reflexión ética e
explica a moralidade ou inmoralidade de
determinadas accións de forma precisa,
razoada e cunha linguaxe elaborada.

T. 03

P. 037
A. 02

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
1. Distinguir entre
ética e moral,
sinalando as
semellanzas e
diferenzas
existentes entre
elas e estimando a
importancia da
reflexión ética,
como un saber
práctico necesario
para guiar de
forma racional a
conduta do ser
humano cara á súa
plena realización.

1.1.1 Le unha serie
de preceptos e
explica de forma
razoada e
argumentada se se
corresponden con
mandatos éticos ou
morais.

Est. Apr. 1.1.
Recoñece as
diferenzas que hai
entre a ética e a
moral, en canto á
súa orixe e a súa
finalidade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica de forma
aleatoria e sen
razoar os preceptos
como éticos ou
morais de forma
aleatoria,
cometendo moitos
erros as súas
eleccións e
amosando escaso
interese na
realización da
actividade.

Razoa e esfórzase
durante a realización da
actividade e necesita
pautas, preguntas ou
orientación do docente
para distinguir os
mandatos morais e os
éticos.

Razo
ae
esfór
zase
dura
nte a
realiz
ación
da
activi
dade,
ident
ifica
os
prece
ptos
como
mora
is ou
ético
s
come
tend
o
erros
ocasi
onais
e
argu
ment
a as
súas
elecc
ións
con
expli
cació
ns
brev
es e
inco
mple
tas.

Programación curso 2018-2019

Razoa e esfórzase durante a realización da
actividade, adoita identificar os preceptos
como morais ou éticos correctamente e
argumenta as súas eleccións con
explicacións razoadas e estruturadas.

T. 03

P. 037
A. 05

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
4. Xustificar e
apreciar o papel
dos valores na vida
persoal e social,
resaltando as súas
características,
clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa
natureza e a súa
importancia.

4.1.1 Analiza unha
listaxe de valores e
elixe de forma
razoada cinco
valores
importantes na súa
propia vida a partir
da comprensión e
caracterización dos
valores escollidos.

Est. Apr. 4.1.
Explica que son os
valores, as súas
principais
características e
aprecia a súa
importancia na
vida individual e
colectiva das
persoas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Elixe de forma
pouco razoada
algúns valores e
non ofrece
argumentos de por
que son
importantes para a
súa vida ou as
razóns que ofrece
demostran
inmadurez ou
escasa reflexión.

Elixe de forma razoada
algúns valores e
ocasionalmente
necesita algunhas
pautas ou preguntas do
docente para xustificar
as súas eleccións ou
para expresalas de
forma adecuada.

Elixe
de
form
a
razoa
da
algún
s
valor
es,
argu
ment
a
adec
uada
ment
e as
súas
elecc
ións
e
comp
ártea
s cos
seus
comp
añeir
os
contr
astan
do as
súas
elecc
ións
e os
seus
razoa
ment
os
cos
do
resto
da
clase.

Programación curso 2018-2019

Elixe de forma razoada algúns valores,
argumenta con precisión e corrección as
súas eleccións, compárteas cos seus
compañeiros contrastando as súas eleccións
e os seus razoamentos cos do resto da clase
e ocasionalmente reconsidera algún dos
seus valores ou condutas.

T. 03

P. 038
A. 06

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
4. Xustificar e
apreciar o papel
dos valores na vida
persoal e social,
resaltando as súas
características,
clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa
natureza e a súa
importancia.

4.2.1 Clasifica
correctamente en
categorías unha
serie de valores
previamente
propostos.

Est. Apr. 4.2. Busca
e selecciona
información,
acerca da
existencia de
diferentes clases
de valores, tales
como: relixiosos,
afectivos,
intelectuais, vitais,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Copia de forma
mecánica a
clasificación que
realiza algún dos
seus compañeiros
ou o docente
cando corrixe o
exercicio ao
presentar
dificultades para
comprender as
categorías de
valores e o sistema
de clasificación dos
valores propostos.

Relaciona algúns dos
valores coa súa
categoría de forma
autónoma e, en xeral,
require do soporte
docente ou da axuda
dos seus compañeiros
para completar a
maioría das categorías
cos seus
correspondentes
valores.

Relac
iona
moit
os ou
a
maio
ría
dos
valor
es
coa
súa
categ
oría
corre
ctam
ente
e de
form
a
autó
nom
ae
ocasi
onal
ment
e
come
te
algún
s
erros
de
clasifi
cació
n
que
ident
ifica
e
solve
nta
dura
nte a
corre
cción
da
activi
dade
prop
osta.

Programación curso 2018-2019

Relaciona todos ou a maioría dos valores
coa súa categoría correctamente e de forma
autónoma e é capaz de explicar
correctamente os motivos da clasificación
dos distintos valores durante a corrección da
actividade.

T. 03

P. 039
A. 07

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
4. Xustificar e
apreciar o papel
dos valores na vida
persoal e social,
resaltando as súas
características,
clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa
natureza e a súa
importancia.

4.3.1 Realiza
dentro dun grupo
de traballo e de
forma colaborativa
unha xerarquía de
valores
argumentando por
que elixe unha
serie de valores
como máis
importantes ca
outros.

Est. Apr. 4.3.
Realiza, en traballo
grupal, unha
xerarquía de
valores, explicando
a súa
fundamentación
racional, mediante
unha exposición co
uso de medios
informáticos ou
audiovisuais.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Intervén na
realización do
traballo en grupo
de forma mecánica
e sen contribuír de
forma efectiva na
xerarquización de
valores nin na
xustificación desta
xerarquía.

Intervén
ocasionalmente na
realización do traballo
en grupo propondo de
forma intermitente
algún valor para incluír
a listaxe a realizar polo
grupo ou algún
argumento que
xustifique a
importancia dun valor
dentro da xerarquía de
valores.

Inter
vén
de
form
a
habit
ual
na
realiz
ación
do
traba
llo en
grup
o
prop
ondo
diver
sos
valor
es
para
incluí
ra
listax
ea
realiz
ar
polo
grup
oe
ofrec
endo
argu
ment
os ou
expli
cació
ns do
lugar
que
debe
n
ocup
ar os
valor
es
que
prop
ón
dentr
o da
listax
e que
realiz
ao

Programación curso 2018-2019

Intervén de forma moi activa na realización
do traballo en grupo propondo numerosos
valores para incluír o a listaxe a realizar polo
grupo e ofrecendo argumentos ou
explicacións do lugar que deben ocupar
dentro da listaxe que realiza o grupo tanto
os valores que propón e valorando as
achegas dos seus compañeiros.

T. 03

P. 039
A. 08

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
5. Resaltar a
importancia dos
valores éticos, as
súas
especificacións e a
súa influencia na
vida persoal e
social do ser
humano,
destacando a
necesidade de ser
recoñecidos e
respectados por
todos.

5.1.1 Realiza unha
posta en común
realizando en
grupo unha
identificación e
xerarquización de
valores na que se
describe o punto
de vista de cada
membro do grupo
sobre os valores
traballados durante
esta posta en
común.

Est. Apr. 5.1.
Describe as
características
distintivas dos
valores éticos,
utilizando
exemplos
concretos deles e
apreciando a súa
relación esencial
coa dignidade
humana e a
conformación
dunha
personalidade
xusta e
satisfactoria.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Participa na
realización da
posta en común de
forma mecánica e
sen contribuír de
forma efectiva na
valoración nin na
descrición dos
valores propostos.

Participa
ocasionalmente na
realización da posta en
común propondo de
forma intermitente
algunha valoración ou
descrición sobre algún
ou varios dos valores
propostos.

Parti
cipa
de
form
a
habit
ual
na
realiz
ación
da
posta
en
comú
n
prop
ondo
algun
ha
valor
ación
ou
descr
ición
da
maio
ría
dos
valor
es
prop
ostos
.

Programación curso 2018-2019

Participa de forma moi activa na realización
da posta en común propondo valoracións e
descricións de todos os valores traballados
durante o traballo en grupo..

T. 03

P. 040
A. 12

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
1. Distinguir entre
ética e moral,
sinalando as
semellanzas e
diferenzas
existentes entre
elas e estimando a
importancia da
reflexión ética,
como un saber
práctico necesario
para guiar de
forma racional a
conduta do ser
humano cara á súa
plena realización.

1.1.2 Delimita a
función e as
características da
ética e as súas
diferenzas con
respecto á moral a
partir dun
cuestionario.

Est. Apr. 1.1.
Recoñece as
diferenzas que hai
entre a ética e a
moral, en canto á
súa orixe e a súa
finalidade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica de forma
moi imprecisa a
importancia ou a
función da ética,
sinala algunha
característica da
ética e confúndea
coa moral.

Identifica
adecuadamente a
importancia e a función
da ética, sinala
algunhas das súas
características máis
relevantes e ten
dificultade para
diferenciala da moral.

Expli
ca
corre
ctam
ente
a
impo
rtanc
ia e a
funci
ón da
ética,
descr
ibe
brev
eme
nte
as
súas
carac
teríst
icas
máis
relev
antes
e
esbo
za
unha
expli
cació
n
inco
mple
ta
sobre
as
súas
difer
enzas
con
respe
cto á
mora
l.

Programación curso 2018-2019

Caracteriza correctamente a importancia e a
función da ética, describe con certo grao de
detalle as súas características e realiza unha
explicación detallada sobre as diferenzas e
os puntos comúns da ética con respecto da
moral.

T. 03

P. 041
A. 14

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
4. Xustificar e
apreciar o papel
dos valores na vida
persoal e social,
resaltando as súas
características,
clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa
natureza e a súa
importancia.

4.3.2 Elixe de entre
varias opcións
posibles o fin, valor
ou obxectivo que
considerar mellor
para levar "unha
boa vida"
argumentando a
súa resposta.

Est. Apr. 4.3.
Realiza, en traballo
grupal, unha
xerarquía de
valores, explicando
a súa
fundamentación
racional, mediante
unha exposición co
uso de medios
informáticos ou
audiovisuais.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Elixe de forma
pouco razoada un
fin, valor ou
obxectivo para
levar unha boa vida
e non ofrece
argumentos de por
que é importante
para a súa vida ou
as razóns que
ofrece demostran
inmadurez ou
escasa reflexión.

Elixe de forma razoada
un fin, valor ou
obxectivo para levar
unha boa vida e
ocasionalmente
necesita algunhas
pautas ou preguntas do
docente para xustificar
a súa elección ou para
expresala de forma
adecuada.

Elixe
de
form
a
razoa
da un
fin,
valor
ou
obxe
ctivo
para
levar
unha
boa
vida,
argu
ment
a
adec
uada
ment
ea
súa
elecc
ión e
a
comp
arte
cos
seus
comp
añeir
os
contr
astan
do a
súa
elecc
ión e
os
seus
razoa
ment
os
cos
do
resto
da
clase.

Programación curso 2018-2019

Elixe de forma razoada un fin, valor ou
obxectivo para levar unha boa vida,
argumenta con precisión e corrección a súa
elección, compárteas cos seus compañeiros
contrastando sus elección e os seus
razoamentos cos do resto da clase e
ocasionalmente reconsidera algún dos seus
valores ou condutas.

T. 03

P. 042
A. 19

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
5. Resaltar a
importancia dos
valores éticos, as
súas
especificacións e a
súa influencia na
vida persoal e
social do ser
humano,
destacando a
necesidade de ser
recoñecidos e
respectados por
todos.

5.2.1 Realiza unha
campaña
publicitaria sobre a
importancia dos
valores éticos e
consegue
transmitir a súa
relevancia
axudándose de
diversos contidos
textuais e de
imaxes.

Est. Apr. 5.2. Utiliza
o seu espírito
emprendedor para
realizar, en grupo,
unha campaña
destinada a
difundir a
importancia de
respectar os
valores éticos tanto
na vida persoal
como social.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Realiza unha
campaña sobre a
importancia dos
valores éticos sen
chegar a transmitir
con claridade a súa
relevancia e sen
utilizar os recursos
visuais e textuais
de forma
adecuada.

Realiza adecuadamente
unha explicación oral
ou unha campaña
publicitaria sobre a
importancia dos valores
éticos axudándose de
forma ocasional e sen
planificación dalgúns
recursos visuais e
textuais.

Reali
za
corre
ctam
ente
unha
expli
cació
n
oral
ou
unha
camp
aña
publi
citari
a
sobre
a
impo
rtanc
ia
dos
valor
es
ético
s
axud
ándo
se de
form
a
planif
icada
e
conti
nuad
a
dunh
a
canti
dade
limita
da de
recur
sos
visua
is e
textu
ais.

Programación curso 2018-2019

Realiza con habilidade e capacidade de
persuasión unha explicación oral ou unha
campaña publicitaria sobre a importancia
dos valores éticos combinando de forma
sistemática, continuada e creativa textos
orais con imaxes e outros recursos.

T. 03

P. 044
A
Trabal
lo en
equip
o

Conciencia
e expresións culturais

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
8. Explicar as
características e
obxectivos das
teorías éticas, así
como a súa
clasificación en
éticas de fins e
procedementais,
sinalando os
principios máis
destacados do
Hedonismo de
Epicuro.

8.1.1 Caracteriza as
éticas de fins e as
éticas de regras
describindo as súas
particularidades e
sinalando os
aspectos máis
relevantes que
diferencian ambos
tipos de ética.

Est. Apr. 8.1.
Enuncia os
elementos
distintivos das
“teorías éticas” e
argumenta a súa
clasificación como
unha ética de fins,
elaborando un
esquema coas súas
características máis
destacadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Parafrasea
fragmentos da
explicación do libro
de texto sobre
ambos tipos de
ética sen chegar a
realizar unha
descrición xeral de
ambas nin a sinalar
as súas diferenzas.

Sinala algún trazo xeral
ou esboza unha
explicación incompleta
de cada un dos tipos de
ética e chega a
diferencialas de forma
intuitiva ou
aproximada.

Descr
ibe
brev
eme
nte e
de
form
a
adec
uada
as
carac
teríst
icas
xerai
s das
ética
s de
fins e
das
ética
s de
regra
se
estab
lece
con
clarid
ade
as
difer
enzas
entre
amb
os
tipos
de
ética.

Programación curso 2018-2019

Caracteriza con detalle e precisión as
características das éticas de fins e das éticas
de regras e establece con claridade as
diferenzas entre ambos tipos de ética
apoiándose en exemplos para clarificar as
súas explicacións.

T. 03

P. 047
A. 23

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
8. Explicar as
características e
obxectivos das
teorías éticas, así
como a súa
clasificación en
éticas de fins e
procedementais,
sinalando os
principios máis
destacados do
Hedonismo de
Epicuro.

8.2.1 Redacta unha
explicación breve
sobre a ética de
Epicuro a partir dos
contidos
traballados no
tema e da lectura
dunha serie de
páxinas web
propostas no
apartado @Amplía
na Rede.

Est. Apr. 8.2.
Enuncia os
aspectos
fundamentais da
teoría hedonista de
Epicuro e os
valores éticos que
defende,
destacando as
características que
a identifican como
unha ética de fins.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Redacta un texto
pouco estruturado
e pouco
argumentado
parafraseando
fragmentos do
libro de texto ou
doutras fontes
sobre a ética de
Epicuro e
amosando un baixo
grao de
comprensión da
mesma.

Redacta un texto pouco
estruturado
empregando as súas
propias palabras, trata
de elaborar e
comunicar unha
opinión sobre a ética de
Epicuro e comete erros
na argumentación das
súas opinións ou na
comprensión da
cuestión tratada.

Reda
cta
un
texto
estru
turad
o
empr
egan
do
con
corre
cción
as
súas
propi
as
palab
ras,
elabo
ra e
comu
nica
unha
opini
ón
perso
al
sobre
a
ética
de
Epicu
ro
empr
egan
do
argu
ment
os e
amos
ando
unha
comp
rensi
ón
xeral
da
cuest
ión
trata
da.

Programación curso 2018-2019

Redacta un texto moi ben estruturado
empregando con habilidade as súas propias
palabras, elabora e comunica unha opinión
persoal sobre a ética de Epicuro
empregando argumentos e amosando unha
elevada comprensión da cuestión tratada.

T. 03

P. 047
A. 24

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
1. Comprender e
valorar a
importancia da
relación que existe
entre os conceptos
de Ética, Política e
“Xustiza”, mediante
a análise e
definición destes
termos,
destacando o
vínculo existente
entre eles, no
pensamento de
Aristóteles.

1.1.1 Busca na
Wikipedia os
termos ética e
política e establece
as semellanzas e
diferenzas
existentes entre
ambos a partir da
explicación sobre a
concepción
aristotélica da ética
e a política exposta
no libro de texto.

Est. Apr. 1.1.
Explica e aprecia as
razóns que dá
Aristóteles para
establecer un
vínculo necesario
entre Ética, Política
e Xustiza.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Copia de forma
mecánica as
definicións de ética
e política que
previamente
consultou e
ocasionalmente
sinala de forma
inconexa ou pouco
razoada algunha
semellanza ou
diferenza entre
ambas.

Explica brevemente e
con corrección
algunhas das
semellanzas e
diferenzas máis
destacadas que existen
entre a política e a ética
a partir da consulta na
Wikipedia de ambos
termos.

Expli
ca
brev
eme
nte
algun
has
seme
llanz
as e
difer
enzas
entre
a
políti
ca e
a
ética
a
partir
da
cons
ulta
na
Wiki
pedia
de
amb
os
term
os e
relaci
ona
as
súas
concl
usión
s con
algún
trazo
da
teorí
a de
Arist
ótele
s
expo
sta
no
libro.

Programación curso 2018-2019

Explica con detalle e precisión as
semellanzas e diferenzas entre a política e a
ética a partir da consulta na Wikipedia de
ambos termos e relaciona as súas
conclusións coa teoría de Aristóteles
exposta no libro.

T. 04

P. 053
A. 02

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
4. Recoñecer a
necesidade da
participación activa
dos cidadáns na
vida política do
Estado co fin de
evitar os riscos
dunha democracia
que viole os
dereitos humanos.
Est. Apr. 4.1.
Asume e explica o
deber moral e civil,
que teñen os
cidadáns, de
participar
activamente no
exercicio da
democracia, co fin
de que se
respecten os
valores éticos e
cívicos no seo do
Estado.

4.1.1 Reflexiona
sobre a
responsabilidade
do conxunto da
cidadanía para
contribuír ao
benestar social
identificando e
valorando
criticamente
condutas da vida
política que son
eticamente
incorrectas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa pouca
comprensión e
coñecemento da
importancia da
responsabilidade
cidadá e a
contribución
individual como
responsabilidade
de todos para o
benestar da
sociedade no seu
conxunto e
amósase permisivo
ou pouco crítico
con condutas da
vida política
eticamente
incorrectas.

Ten unha noción ou
comprensión da
responsabilidade
cidadá e a contribución
individual como
responsabilidade de
todos para o benestar
da sociedade e
identifica unha serie de
condutas inadecuadas
que poden darse na
vida política
identificándoas como
eticamente incorrectas.

Refle
xiona
e
descr
ibe
some
rame
nte a
respo
nsabi
lidad
e
cidad
áea
contr
ibuci
ón
indivi
dual
como
respo
nsabi
lidad
e de
todo
s
para
o
bene
star
da
socie
dade
e
anali
za
con
espíri
to
crític
o
unha
serie
de
cond
utas
inade
cuad
as
que
pode
n
darse
na
vida
políti

Programación curso 2018-2019

Reflexiona e describe con detalle a
responsabilidade cidadá e a contribución
individual como responsabilidade de todos
para o benestar da sociedade e analiza con
espírito crítico unha serie de condutas
inadecuadas que poden darse na vida
política identificándoas como eticamente
incorrectas e propondo alternativas para
evitar ou minimizar a existencia destas
condutas.

T. 04

P. 053
A. 03

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
1. Comprender e
valorar a
importancia da
relación que existe
entre os conceptos
de Ética, Política e
“Xustiza”, mediante
a análise e
definición destes
termos,
destacando o
vínculo existente
entre eles, no
pensamento de
Aristóteles.

1.2.1 Describe e
diferencia os
valores cívicos e os
valores éticos
establecendo con
claridade que os
valores cívicos
deben ser
compartidos por
todos os membros
dunha
comunidade.

Est. Apr. 1.2. Utiliza
e selecciona
información acerca
dos valores éticos e
cívicos,
identificando e
apreciando as
semellanzas,
diferenzas e
relacións que hai
entre eles.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Parafrasea as
explicacións do
libro sobre os
valores éticos e os
valores cívicos sen
chegar a
comprender
claramente nin a
diferenciar ambos
conceptos.

Explica de forma breve
e incompleta que son
os valores cívicos e os
valores éticos sinalando
algunha diferenza e
algunha relación
existente entre ambos
tipos de valores.

Expli
ca de
form
a
adec
uada
que
son
os
valor
es
cívico
s e os
valor
es
ético
s
descr
ibind
o con
corre
cción
a
relaci
ón
exist
ente
entre
amb
os
conc
eptos
e as
súas
difer
enzas
.

Programación curso 2018-2019

Explica con precisión e detalle que son os
valores cívicos e os valores éticos
describindo con corrección e de forma
extensa a relación existente entre ambos
conceptos e as súas diferenzas.

T. 04

P. 054
A. 07

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
1. Comprender e
valorar a
importancia da
relación que existe
entre os conceptos
de Ética, Política e
“Xustiza”, mediante
a análise e
definición destes
termos,
destacando o
vínculo existente
entre eles, no
pensamento de
Aristóteles.

1.1.2 Describe a
relación
complementaria
que Aristóteles
establece entre a
política e a ética.

Est. Apr. 1.1.
Explica e aprecia as
razóns que dá
Aristóteles para
establecer un
vínculo necesario
entre Ética, Política
e Xustiza.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Parafrasea de
forma pouco
razoada textos do
libro sobre a
política e a ética
segundo
Aristóteles
amosando unha
comprensión do
tema proposto.

Sinala coas súas propias
palabras o carácter
complementario da
ética e a política
segundo Aristóteles.

Expli
ca
adec
uada
ment
eo
carác
ter
comp
leme
ntari
o da
ética
ea
políti
ca en
Arist
ótele
se
expre
sa a
súa
opini
ón
sobre
a
posic
ión
do
filóso
fo.

Programación curso 2018-2019

Explica de forma detallada o carácter
complementario da ética e a política en
Aristóteles e expresa a súa opinión sobre a
posición do filósofo empregando
argumentos e exemplos.

T. 04

P. 055
A. 10

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
2. Coñecer e
apreciar a política
de Aristóteles e as
súas características
esenciais, así como
entender o seu
concepto acerca da
xustiza e a súa
relación co ben
común e a
felicidade,
elaborando un
xuízo crítico acerca
da perspectiva
deste filósofo.

2.2.1 Caracteriza a
xustiza a partir da
súa definición
aristotélica como
fundamento do
ben común e a
felicidade
individual.

Est. Apr. 2.2.
Selecciona e usa
información, en
colaboración
grupal, para
entender e
apreciar a
importancia que
Aristóteles lle dá á
“Xustiza” como o
valor ético no que
se fundamenta a
lexitimidade do
Estado e a súa
relación coa
felicidade e o ben
común, expoñendo
as súas conclusións
persoais
debidamente
fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala trazos do
concepto de
xustiza de forma
pouco razoada e
amosando
descoñecemento
dos contidos do
tema e da
concepción
aristotélica da
xustiza.

Esboza unha
explicación breve e
incompleta do
concepto de xustiza a
partir dun ou varios dos
contidos do tema e
particularmente os
relacionados coa
concepción aristotélica
da xustiza.

Reali
za
unha
expli
cació
n
adec
uada
e
razoa
da do
conc
epto
de
axud
ándo
se
dos
conti
dos
do
tema
e
parti
cular
ment
e os
relaci
onad
os
coa
conc
epció
n
aristo
télica
da
xustiz
a.

Programación curso 2018-2019

Realiza unha explicación precisa, detallada
e razoada do concepto de xustiza
axudándose dos contidos do tema e
particularmente os relacionados coa
concepción aristotélica da xustiza.

T. 04

P. 055
A. 12

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

3.1.1 Identifica e
caracteriza cada un
dos valores
recollidos nos
dereitos humanos
aos que se opoñen
determinados
sistemas políticos
non democráticos
contrastándoo coa
democracia como
sistema político
que garante e
preserva os
dereitos humanos.

Est. Apr. 3.1.
Fundamenta
racional e
eticamente, a
elección da
democracia como
un sistema de que
está por encima
doutras formas de
goberno, polo feito
de incorporar nos
seus principios, os
valores éticos
sinalados na
DUDH.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala unicamente
un dos valores
recollidos nos
dereitos humanos
aos que se opón un
réxime non
democrático sen
razoar a súa
resposta.

Sinala os valores
recollidos nos dereitos
humanos aos que se
opón a ditadura, a
oligarquía e a tiranía
sen razoar as súas
respostas.

Sinal
a os
valor
es
recoll
idos
nos
derei
tos
hum
anos
aos
que
se
opón
a
ditad
ura, a
oligar
quía
ea
tiraní
ae
razoa
a súa
respo
sta
nunh
a ou
dúas
das
respo
stas.

Programación curso 2018-2019

Sinala os valores recollidos nos dereitos
humanos aos que se opón a ditadura, a
oligarquía e a tiranía e razoa a súa resposta
en todos os casos apoiándose
ocasionalmente en exemplos.

T. 04

P. 057
A. 15

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

3.1.2 Explica de
forma razoada por
que a democracia é
o sistema político
que mellor garante
e respecta os
dereitos humanos.

Est. Apr. 3.1.
Fundamenta
racional e
eticamente, a
elección da
democracia como
un sistema de que
está por encima
doutras formas de
goberno, polo feito
de incorporar nos
seus principios, os
valores éticos
sinalados na
DUDH.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Afirma que a
democracia é o
sistema
democrático que
mellor garante os
dereitos humanos
sen razoalo nin
argumentalo.

Relaciona de forma
concisa algunha das
características ou das
garantías que establece
o sistema democrático
coa preservación dos
dereitos humanos
neste sistema político.

Descr
ibe
brev
eme
nte
as
princi
pais
garan
tías e
carac
teríst
icas
do
siste
ma
dem
ocrát
ico
estab
lecen
do
por
que
estas
garan
tías
favor
ecen
a
prese
rvaci
ón e
dese
nvolv
eme
nto
dos
derei
tos
hum
anos.

Programación curso 2018-2019

Describe con detalle e precisión as principais
garantías e características do sistema
democrático establecendo por que estas
garantías favorecen a preservación e
desenvolvemento dos dereitos humanos
apoiándose para isto en exemplos e
argumentacións ben construídas.

T. 04

P. 059
A. 17

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

3.3.1 Recoñece as
características
básicas dunha
sociedade
democrática e
identifica os
dereitos, deberes e
liberdades dos
cidadáns que faltan
nunha serie de
situacións
propostas para que
se cumpran cos
requisitos que de
debe reunir unha
sociedade
democrática.

Est. Apr. 3.3.
Describe o
significado e
relación existente
entre os seguintes
conceptos:
democracia,
cidadán, soberanía,
autonomía persoal,
igualdade, xustiza,
representatividade,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Recoñece que as
situacións
propostas son
inxustas e
inadecuadas sen
chegar a identificar
con claridade os
dereitos e
liberdades
democráticos
contra os que
atentan estas
situacións.

Recoñece que as
situacións propostas
son inxustas e
inadecuadas e sinala o
nombre do elemento,
principio, dereito ou
liberdade democráticos
contra os que estas
situacións atentan.

Ente
nde
que
as
situa
cións
prop
ostas
son
inxus
tas e
inade
cuad
as,
expli
ca
brev
eme
nte
cal é
o
elem
ento,
princi
pio,
derei
to ou
liber
dade
dem
ocrát
icos
contr
a os
que
estas
situa
cións
atent
an e
amós
ase
crític
o
ante
as
vulne
ració
ns de
derei
tos
dem
ocrát
icos.

Programación curso 2018-2019

Entende que as situacións propostas son
inxustas e inadecuadas, explica con detalle
cal é o elemento, principio, dereito ou
liberdade democráticos contra o que estas
situación atenta e amósase moi crítico ante
as vulneracións de dereitos democráticos.

T. 04

P. 059
A. 18

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

3.3.2 Relaciona de
forma razoada
unha serie de
aforismos co valor
democrático que
definen e
reflexionan sobre
estes valores para
elixir o que
consideren máis
relevante.

Est. Apr. 3.3.
Describe o
significado e
relación existente
entre os seguintes
conceptos:
democracia,
cidadán, soberanía,
autonomía persoal,
igualdade, xustiza,
representatividade,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Relaciona de forma
aleatoria e moi
pouco razoada
aforismos e
conceptos
amosando unha
baixa comprensión
dos aforismos e
dos conceptos
propostos.

Esfórzase na
comprensión dos
aforismos propostos e
ocasionalmente
necesita axuda docente
para relacionar algún
dos aforismos co seu
correspondente
concepto.

Relac
iona
corre
ctam
ente
os
aforis
mos
prop
ostos
e
ocasi
onal
ment
e
argu
ment
a ou
xustif
ica
algun
has
das
súas
elecc
ións.

Programación curso 2018-2019

Relaciona correctamente os aforismos
propostos, argumenta ou xustifica as súas
eleccións e ocasionalmente expresa
opinións persoais sobre os aforismos
propostos.

T. 04

P. 060
A. 03

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

3.1.3 Compara e
contrasta os trazos
propios dunha
democracia e unha
ditadura para
establecer os
motivos polos que
unha democracia é
unha forma de
goberno superior
ás formas de
goberno non
democráticas.

Est. Apr. 3.1.
Fundamenta
racional e
eticamente, a
elección da
democracia como
un sistema de que
está por encima
doutras formas de
goberno, polo feito
de incorporar nos
seus principios, os
valores éticos
sinalados na
DUDH.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala de forma
illada algún trazo
propio da
democracia que o
diferencia da
ditadura como un
sistema político
mellor sen
argumentar ou
razoar
correctamente a
súa resposta.

Describe brevemente
varios dos trazos da
democracia
establecendo como
estes trazos conferen á
democracia un estatus
moral superior sobre
outros sistemas
políticos non
democráticos.

Descr
ibe
adec
uada
ment
e os
trazo
s
máis
desta
cado
s da
dem
ocrac
ia
anali
zand
oe
argu
ment
ando
como
estes
trazo
s lle
confe
ren á
dem
ocrac
ia un
estat
us
mora
l
super
ior
sobre
outro
s
siste
mas
políti
cos
non
dem
ocrát
icos.

Programación curso 2018-2019

Describe con detalle e precisión como é o
sistema democrático analizando e
argumentando como os seus trazos
conferen á democracia un estatus moral
superior sobre outros sistemas políticos non
democráticos e apoiando sus aseveraciones
con exemplos históricos ou da actualidade.

T. 04

P. 061
A. 05

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
5. Coñecer e
valorar os
fundamentos da
Constitución
Española de 1978,
identificando os
valores éticos dos
que parte e os
conceptos
preliminares que
establece.
Est. Apr. 5.2.
Describe os
conceptos
preliminares
delimitados na
Constitución
Española e a súa
dimensión ética,
tales como: a
nación española, a
pluralidade
ideolóxica, así
como o papel e as
funcións atribuídas
ás forzas armadas,
a través da lectura
comprensiva e
comentada dos
artigos 1 ao 9.

5.2.1 Describe os
valores
fundamentais da
democracia
recollidos nos
artigos 19 da
Constitución
española,
apreciando a
noción de sistema
democrático como
forma de
organización
política que
sintetiza os
esforzos da
humanidade por
lograr un mundo
mellor.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala unicamente
con axuda docente
ou doutras persoas
os conceptos
preliminares da
Constitución
sinalados nos
artigos 19 e
recoñece tamén
con axuda algúns
fundamentos dos
sistemas
democráticos
desenvoltos nestes
artigos.

Recoñece de forma
autónoma e con certa
dificultade os
conceptos preliminares
da Constitución
sinalados nos artigos 19
e explica de forma
somera ou incompleta
algúns fundamentos
dos sistemas
democráticos
desenvoltos nestes
artigos.

Reco
ñece
de
form
a
autó
nom
ae
con
clarid
ade
os
conc
eptos
preli
mina
res
da
Cons
tituci
ón
sinal
ados
nos
artig
os 19
e
expli
ca de
form
a
adec
uada
os
fund
amen
tos
dos
siste
mas
dem
ocrát
icos
dese
nvolt
os
neste
s
artig
os.

Programación curso 2018-2019

Recoñece de forma autónoma e con
claridade os conceptos preliminares da
Constitución sinalados nos artigos 19 e
explica de forma precisa e moi detallada os
fundamentos dos sistemas democráticos
desenvoltos nestes artigos.

T. 04

P. 063
A. 20

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
5. Coñecer e
valorar os
fundamentos da
Constitución
Española de 1978,
identificando os
valores éticos dos
que parte e os
conceptos
preliminares que
establece.

5.1.1 Describe a
Constitución como
documento legal
que establece os
principios políticos
e éticos así como o
funcionamento e
as institucións do
Estado.

Est. Apr. 5.1.
Identifica e aprecia
os valores éticos
máis destacados
nos que se
fundamenta a
Constitución
Española,
sinalando a orixe
da súa lexitimidade
e a finalidade que
persegue,
mediante a lectura
comprensiva e
comentada do seu
preámbulo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala que a
Constitución é a lei
fundamental da
democracia
española sen
xustificar a súa
afirmación.

Sinala que a
Constitución é a lei
fundamental da
democracia española e
comenta brevemente
como nela se
establecen os principios
e valores nos que se
basea a convivencia
democrática española.

Sinal
a que
a
Cons
tituci
ón é
a lei
fund
amen
tal da
dem
ocrac
ia
espa
ñola,
come
nta
como
nela
se
estab
lecen
os
princi
pios
e
valor
es
nos
que
se
base
aa
convi
venci
a
dem
ocrát
ica
espa
ñola
e
ident
ifica
estes
valor
es e
princi
pios.

Programación curso 2018-2019

Sinala que a Constitución é a lei
fundamental da democracia española,
explica con detalle como nela se establecen
os principios e valores nos que se basea a
convivencia democrática española e
caracteriza estes valores e principios.

T. 04

P. 063
A. 23

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
1. Sinalar a
vinculación que
existe entre a Ética,
o Dereito e a
Xustiza, a través do
coñecemento das
súas semellanzas,
diferenzas e
relacións,
analizando o
significado dos
termos de
legalidade e
lexitimidade.

1.1.1 Debate sobre
a legalidade e a
lexitimidade dunha
hipotética decisión
tomada por un
concello partindo
da comprensión e
da diferenza
existente entre
legalidade e
lexitimidade.

Est. Apr. 1.1. Busca
e selecciona
información en
páxinas web, para
identificar as
diferenzas,
semellanzas e
vínculos existentes
entre a Ética e o
Dereito, e entre a
legalidade e a
lexitimidade,
elaborando e
presentando
conclusións
fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Intervén de forma
intermitente no
debate proposto
con intervencións
curtas, con escasa
relación co tema
de debate
proposto e
amosando
descoñecemento
dos conceptos de
legalidade e
lexitimidade.

Amosa interese no
debate proposto e
desarrolla as súas
intervencións con
axuda de preguntas ou
pautas do docente para
diferenciar con maior
claridade os conceptos
de legalidade e de
lexitimidade.

Refle
xiona
sobre
o
tema
prop
osto
e
trans
mite
ou
esbo
za
unha
opini
ón
perso
al de
form
a
conci
sa e
empr
egan
do
algún
argu
ment
o ou
xustif
icaci
ón
sobre
as
difer
enzas
exist
entes
entre
a
legali
dade
ea
lexiti
mida
de.

Programación curso 2018-2019

Reflexiona sobre o tema propostos e
transmite ideas, opinións ou propostas
sobre o tema de debate con expresividade e
argumentando as súas afirmacións e
amosando un detallado coñecemento sobre
as diferenzas entre a legalidade e a
lexitimidade.

T. 05

P. 068
A. 02

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
1. Sinalar a
vinculación que
existe entre a Ética,
o Dereito e a
Xustiza, a través do
coñecemento das
súas semellanzas,
diferenzas e
relacións,
analizando o
significado dos
termos de
legalidade e
lexitimidade.

1.1.2 Infórmase do
caso de Rosa Parks
e analiza
criticamente a falta
de lexitimidade das
normas legais
segregacionista de
Estados Unidos nos
anos sesenta.

Est. Apr. 1.1. Busca
e selecciona
información en
páxinas web, para
identificar as
diferenzas,
semellanzas e
vínculos existentes
entre a Ética e o
Dereito, e entre a
legalidade e a
lexitimidade,
elaborando e
presentando
conclusións
fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Coñece o caso de
Rosa Parks e
identifica as leis
segregacionistas
como inxustas da
época sen extraer
conclusións xerais
sobre a
lexitimidade e a
legalidade.

Coñece o caso de Rosa
Parks, explica
brevemente por que as
leis da época son
inxustas e reflexiona a
partir deste caso
concreto sobre se se
debe ou non obedecer
unha lei inxusta.

Coñe
ce o
caso
de
Rosa
Parks
,
expli
ca
por
que
as
leis
da
époc
a son
inxus
tas,
reflex
iona
a
partir
deste
caso
concr
eto
sobre
se se
debe
ou
non
obed
ecer
unha
lei
inxus
ta e
concl
úe a
difer
enza
entre
lexiti
mida
de e
legali
dade
a
partir
da
análi
se
deste
suces
o.

Programación curso 2018-2019

Coñece o caso de Rosa Parks, explica por
que as leis da época son inxustas, reflexiona
a partir deste caso concreto sobre se se
debe ou non obedecer unha lei inxusta e
conclúe a diferenza entre lexitimidade e
legalidade a partir da análise deste suceso e
comparando este episodio con outros
similares da actualidade ou doutras épocas.

T. 05

P. 069
A. 03

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
1. Sinalar a
vinculación que
existe entre a Ética,
o Dereito e a
Xustiza, a través do
coñecemento das
súas semellanzas,
diferenzas e
relacións,
analizando o
significado dos
termos de
legalidade e
lexitimidade.

1.1.3 Analiza se
unha serie de
situacións
propostas son ou
non lexítimas de
forma razoada e
argumentada.

Est. Apr. 1.1. Busca
e selecciona
información en
páxinas web, para
identificar as
diferenzas,
semellanzas e
vínculos existentes
entre a Ética e o
Dereito, e entre a
legalidade e a
lexitimidade,
elaborando e
presentando
conclusións
fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica algunhas
situacións
ilexítimas nunha
listaxe proposta
sen razoar a súa
elección e ten
dificultades para
escoller outras.

Identifica as situacións
ilexítimas propostas
nunha listaxe sen
sinalar os motivos da
súa elección.

Ident
ifica
as
situa
cións
ilexíti
mas
prop
ostas
nunh
a
listax
ee
sinal
a ou
expli
ca
moi
brev
eme
nte
os
moti
vos
da
súa
elecc
ión.

Programación curso 2018-2019

Identifica as situacións ilexítimas propostas
nunha listaxe e explica con detalle e de
forma razoada os motivos da súa elección.

T. 05

P. 069
A. 04

Sentido de
iniciativa e
espírito
emprendedor

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
1. Sinalar a
vinculación que
existe entre a Ética,
o Dereito e a
Xustiza, a través do
coñecemento das
súas semellanzas,
diferenzas e
relacións,
analizando o
significado dos
termos de
legalidade e
lexitimidade.

1.1.3 Identifica e
determina de
forma razoada se
unha serie de casos
ou situacións da
vida cotiá
corresponden ao
ámbito do dereito
(lei) ou dos
dereitos
(liberdades).

Est. Apr. 1.1. Busca
e selecciona
información en
páxinas web, para
identificar as
diferenzas,
semellanzas e
vínculos existentes
entre a Ética e o
Dereito, e entre a
legalidade e a
lexitimidade,
elaborando e
presentando
conclusións
fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Confunde o ámbito
da lei ou dereito co
das liberdades ou
dereitos e limítase
a seguir pautas do
docente de forma
mecánica ou a
copiar información
durante a
corrección da
corrección da
actividade.

Ten unha noción
aproximada e
incompleta dos ámbitos
da lei ou dereito e das
liberdades ou dereitos
e realiza a actividade
cometendo diversos
erros que corrixe
durante a revisión da
actividade na clase.

Com
pren
de de
form
a
adec
uada
os
ámbi
tos
da lei
ou
derei
to e
das
liber
dade
s ou
derei
tos e
realiz
aa
activi
dade
corre
ctam
ente
come
tend
o
algún
erro
ocasi
onal
ou
cons
ultan
do
algun
ha
dúbi
da ao
doce
nte.

Programación curso 2018-2019

Comprende con precisión e corrección os
ámbitos da lei ou dereito e das liberdades
ou dereitos e realiza a actividade
correctamente de forma autónoma e sen
cometer erros..

T. 05

P. 071
A. 06

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
3. Analizar o
momento histórico
e político que
impulsou a
elaboración da
DUDH e a creación
da ONU, co fin de
entendela como
unha necesidade
do seu tempo, cuxo
valor continúa
vixente como
fundamento ético
universal da
lexitimidade do
Dereito e os
Estados.

3.1.1 Coñece e
comprende a
existencia de
dereitos humanos
caracterizándoos
como dereitos
inalienables que
posúen as persoas
pola súa condición
de seres humanos.

Est. Apr. 3.1.
Explica a función
da DUDH como un
“código ético”
recoñecido polos
países integrantes
da ONU, co fin
promover a xustiza,
a igualdade e a paz,
en todo o mundo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escasa
comprensión sobre
a existencia de
dereitos de
carácter universal e
require as
explicacións ou
pautas do docente
para comprender a
existencia de tales
dereitos e
relacionalos cos
dereitos humanos.

Sinala ou esboza unha
explicación incompleta
sobre a existencia de
dereitos de carácter
universal sen razoar nin
argumentar o porque
da súa existencia e
relaciona a existencia
destes dereitos cos
dereitos humanos.

Expli
ca
adec
uada
ment
ea
exist
encia
de
derei
tos
de
carác
ter
unive
rsal
sinal
ando
que
son
derei
tos
que
corre
spon
den a
toda
perso
a
pola
súa
condi
ción
de
ser
hum
ano e
relaci
ónao
s cos
derei
tos
hum
anos.

Programación curso 2018-2019

Caracteriza con detalle e precisión a
existencia de dereitos de carácter universal
explicando que son dereitos que
corresponden a toda persoa pola súa
condición de ser humano e relaciónaos cos
dereitos humanos.

T. 05

P. 071
A. 11

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
3. Analizar o
momento histórico
e político que
impulsou a
elaboración da
DUDH e a creación
da ONU, co fin de
entendela como
unha necesidade
do seu tempo, cuxo
valor continúa
vixente como
fundamento ético
universal da
lexitimidade do
Dereito e os
Estados.

3.3.1 Completa
correctamente un
texto cos datos
básicos da
aprobación da
Declaración
Universal de
Dereitos Humanos,
a súa estrutura e os
países que o
ratificaron na
actualidade.

Est. Apr. 3.3. Sinala
os obxectivos que
tivo a creación da
ONU e a data na
que se asinou a
DUDH, valorando a
importancia deste
feito para a historia
da humanidade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese na
realización da
actividade e a
completa de forma
pouco razoada ou,
incluso, aleatoria
cometendo
numerosos erros.

Esfórzase na
compleción dun texto
sobre a elaboración e
ratificación da DUDH e
ocasionalmente comete
algún erro na
realización desta
actividade.

Com
pleta
un
texto
sobre
a
elabo
ració
ne
ratifi
cació
n da
DUD
H
corre
ctam
ente
e sen
come
ter
erros
a
partir
da
cons
ulta
da
infor
maci
ón
prop
osta
no
libro
de
texto
.

Programación curso 2018-2019

Completa un texto sobre a elaboración e
ratificación da DUDH correctamente e sen
cometer erros a partir dos seus propios
coñecementos e sen consultar a
información proposta no libro de texto.

T. 05

P. 073
A. 14

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
3. Analizar o
momento histórico
e político que
impulsou a
elaboración da
DUDH e a creación
da ONU, co fin de
entendela como
unha necesidade
do seu tempo, cuxo
valor continúa
vixente como
fundamento ético
universal da
lexitimidade do
Dereito e os
Estados.

3.1.2 Explica con
detalle os valores,
dereitos e
obxectivos da
Declaración dos
Dereitos Humanos
a partir da análise
do seu preámbulo.

Est. Apr. 3.1.
Explica a función
da DUDH como un
“código ético”
recoñecido polos
países integrantes
da ONU, co fin
promover a xustiza,
a igualdade e a paz,
en todo o mundo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Le de forma pouco
comprensiva o
Preámbulo da
DUDH e necesita
pautas ou
preguntas de
orientación do
docente para
poder realizar a
actividade.

Comprende de forma
aproximada e
incompleta o
Preámbulo da DUDH e
contesta as preguntas
formuladas sobre os
dereitos humanos na
actividade de forma
imprecisa ou
cometendo algún erro.

Com
pren
de
adec
uada
ment
eo
Preá
mbul
o da
DUD
He
expli
ca
corre
ctam
ente
os
valor
es,
derei
tos e
obxe
ctivo
s
form
ulado
s
neste
Preá
mbul
oe
no
conx
unto
da
DUD
H.

Programación curso 2018-2019

Comprende con precisión o Preámbulo da
DUDH e explica con detalle os valores,
dereitos e obxectivos formulados neste
Preámbulo e no conxunto da DUDH
realizando achegas ou expoñendo opinións
persoais ao respecto.

T. 05

P. 073
A. 15

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
5. Interpretar e
apreciar o contido
e estrutura interna
da DUDH, co fin de
coñecela e
propiciar o seu
aprecio e respecto.
Est. Apr. 5.2.
Elabora unha
campaña, en
colaboración
grupal, co fin de
difundir a DUDH
como fundamento
do Dereito e a
democracia, na súa
redonda escolar,
familiar e social.

5.2.1 Expón de
forma
argumentada,
mediante carteis e
murais, elaborados
con axuda das
Tecnoloxías da
Información e a
Comunicación, a
importancia da
Declaración de
Dereitos Humanos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese nos
dereitos humanos
e limítase a seguir
indicacións ou
órdenes á hora de
elaborar carteis ou
murais
relacionados cos
Dereitos Humanos.

Interésase e coñece os
dereitos humanos e
plasma sus
coñecementos sobre
esta cuestión nun mural
ou un cartel con axuda
de pautas, indicacións
do docente ou a
colaboración dos seus
compañeiros.

Inter
ésase
e
coñe
ce os
derei
tos
hum
anos
e
plas
ma
sus
coñe
ceme
ntos
sobre
esta
cuest
ión
nun
mura
l ou
un
carte
l de
form
a
autó
nom
a.

Programación curso 2018-2019

Interésase mucho e coñece ben os dereitos
humanos e plasma sus coñecementos sobre
esta cuestión nun mural ou un cartel de
forma autónoma e creativa empregando
diversos recursos expresivos e artísticos.

T. 05

P. 074
A. 03

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
4. 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
humanos.

4.1.1 Identifica
nunha serie de
fotografías
situacións nas que
se vulnera a
dignidade humana
e explica
brevemente en que
consiste a
dignidade.

Est. Apr. 4.1.
Explica e aprecia en
que consiste a
dignidade que esta
declaración lle
recoñece ao ser
humano como
persoa, posuidora
duns dereitos
universais,
inalienables e
innatos, mediante
a lectura do seu
preámbulo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala as imaxes
nas que se vulnera
a dignidade
humana sen
xustificar a súa
elección.

Sinala as imaxes nas
que se vulnera a
dignidade humana e
xustifica brevemente o
porque das súas
eleccións.

Sinal
a as
imax
es
nas
que
se
vulne
ra a
digni
dade
hum
ana,
xustif
ica o
porq
ue
das
súas
elecc
ións
e
esbo
za
unha
frase
expli
cativ
a
sobre
a
digni
dade
hum
ana
sen
cheg
ar a
defin
ir con
corre
cción
este
conc
epto.

Programación curso 2018-2019

Sinala as imaxes nas que se vulnera a
dignidade humana, xustifica o porque das
súas eleccións e elabora unha frase
explicativa sobre a dignidade humana
caracterizando correctamente este
concepto.

T. 05

P. 075
A. 06

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
6. Comprender o
desenvolvemento
histórico dos
dereitos humanos,
como unha
conquista da
humanidade e
estimar a
importancia do
problema que
formula na
actualidade o
exercicio dos
dereitos da muller
e do neno en gran
parte do mundo,
coñecendo as súas
causas e tomando
conciencia deles co
fin de promover a
súa solución.

6.3.1 Identifica os
dereitos humanos
que se vulneran
nunha serie de
situacións ou casos
reais formulados e
que afecta
particularmente a
nenos e mozos de
diversas partes do
mundo.

Est. Apr. 6.3.
Xustifica a
necesidade de
actuar en defensa
dos dereitos da
infancia, loitando
contra a violencia e
o abuso do que
nenos e nenas son
vítimas no século
XXI, tales como o
abuso sexual, o
traballo infantil, ou
a súa utilización
como soldados,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Identifica que nas
situacións
formuladas se
violan dereitos e
prodúcense
situacións de
inxustiza sen
chegar a identificar
o dereito concreto
que se viola en
cada caso.

Identifica que nas
situacións formuladas
se violan dereitos e
prodúcense situacións
de inxustiza e identifica
o dereito concreto que
se viola nun ou varios
dos casos formulados.

Ident
ifica
que
nas
situa
cións
form
ulada
s se
viola
n
derei
tos e
prod
úcen
se
situa
cións
de
inxus
tiza e
ident
ifica
o
derei
to
concr
eto
que
se
viola
en
todo
s ou
a
maio
ría
dos
casos
form
ulado
s.

Programación curso 2018-2019

Identifica que nas situacións formuladas se
violan dereitos e prodúcense situacións de
inxustiza, identifica o dereito concreto que
se viola en todos ou a maioría dos casos
formulados e explica porque se viola
determinado dereito en cada caso.

T. 05

P. 077
A. 16

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
3. Analizar o
momento histórico
e político que
impulsou a
elaboración da
DUDH e a creación
da ONU, co fin de
entendela como
unha necesidade
do seu tempo, cuxo
valor continúa
vixente como
fundamento ético
universal da
lexitimidade do
Dereito e os
Estados.

3.1.3 Elabora coas
súas propias
palabras unha
definición
detallada e
completa dos
dereitos humanos
e os seus principais
trazos ou
características.

Est. Apr. 3.1.
Explica a función
da DUDH como un
“código ético”
recoñecido polos
países integrantes
da ONU, co fin
promover a xustiza,
a igualdade e a paz,
en todo o mundo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Parafrasea algún
fragmento do libro
de texto ou de
outra fonte sobre
os dereitos
humanos sen
alcanzar unha
comprensión clara
de en que
consisten.

Explica coas súas
propias palabras de
forma incompleta ou
imprecisa que son os
dereitos humanos
demostrando ter unha
noción básica sobre a
cuestión.

Expli
ca
coas
súas
propi
as
palab
ras
que
son
os
derei
tos
hum
anos
dem
ostra
ndo
ter
bos
coñe
ceme
ntos
e
unha
comp
rensi
ón
adec
uada
sobre
a
cuest
ión.

Programación curso 2018-2019

Explica coas súas propias palabras e con
mucho detalle que son os dereitos humanos
demostrando ter bos coñecementos e unha
comprensión completa e precisa sobre a
cuestión.

T. 05

P. 077
A. 17

Comunicación lingüística

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
1. Recoñecer a
importancia que
ten a dimensión
moral da ciencia e
a tecnoloxía, así
como a necesidade
de establecer
límites éticos e
xurídicos co fin de
orientar a súa
actividade
conforme aos
valores defendidos
pola DUDH.

1.1.1 Caracteriza as
diferenzas entre a
vida actual e a de
hai un século a
partir da
identificación de
inventos e recursos
tecnolóxicos que
apreceron neste
período e o seu
impacto sobre a
nosa vida cotiá.

Est. Apr. 1.1. Utiliza
información de
distintas fontes
para analizar a
dimensión moral
da ciencia e a
tecnoloxía,
avaliando o
impacto positivo e
negativo que estas
poden ter en todos
os ámbitos da vida
humana, por
exemplo: social,
económica,
política, ética e
ecolóxica, entre
outros.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Recoñece que a
vida actual é
diferente á de hai
un século e explica
de forma imprecisa
e incompleta
algunhas das
diferenzas na vida
cotiá entre ambos
períodos.

Explica brevemente as
principais diferenzas
entre a vida cotiá actual
e a de hai un século a
partir da identificación
de aparellos e inventos
que non existían fai un
século.

Expli
ca as
difer
enzas
entre
a
vida
cotiá
actua
lea
de fai
un
sécul
oa
partir
da
ident
ificac
ión
de
apar
ellos
e
inven
tos
que
non
existí
an fai
un
sécul
o
reflex
ionan
do
sobre
o
impa
cto
que
tiver
on
estes
apar
ellos
no
noso
mod
o de
vida
actua
l.

Programación curso 2018-2019

Caracteriza as diferenzas entre a vida cotiá
actual e a de fai un século a partir da
identificación de aparellos e inventos que
non existían fai un século reflexionando
sobre o impacto que tiveron estes aparellos
no noso modo de vida actual e achegando
as súas opinións ou conclusións ao
respecto..

T. 06

P. 082
A. 01

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
1. Recoñecer a
importancia que
ten a dimensión
moral da ciencia e
a tecnoloxía, así
como a necesidade
de establecer
límites éticos e
xurídicos co fin de
orientar a súa
actividade
conforme aos
valores defendidos
pola DUDH.

1.1.2 Recoñece a
progresión que ha
habido da técnica
tradicional á
tecnociencia nunha
serie de inventos e
describe os
beneficios e
prexuízos desta
progresión.

Est. Apr. 1.1. Utiliza
información de
distintas fontes
para analizar a
dimensión moral
da ciencia e a
tecnoloxía,
avaliando o
impacto positivo e
negativo que estas
poden ter en todos
os ámbitos da vida
humana, por
exemplo: social,
económica,
política, ética e
ecolóxica, entre
outros.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa dificultades
para comprender a
diferenza entre
técnica tradicional
e tecnociencia
necesitando
seguimento e
apoio docente
constante para
poder realizar a
actividade.

Identifica a progresión
da técnica tradicional á
tecnociencia nun serie
de inventos e sinala de
forma moi concisa e
incompleta algún
beneficio ou algún
prexuízo desta
progresión.

Ident
ifica
a
progr
esión
da
técni
ca
tradi
ciona
lá
tecn
ocien
cia
nun
serie
de
inven
tos e
expli
ca
adec
uada
ment
e un
bene
ficio
e un
prexu
ízo
desta
progr
esión
.

Programación curso 2018-2019

Identifica a progresión da técnica tradicional
á tecnociencia nun serie de inventos e
explica con detalle os principais beneficios e
prexuízos que pode derivarse desta
progresión.

T. 06

P. 083
A. 03

Competencia matemática e
Competencias básicas en
ciencia e
en tecnoloxía

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
1. Recoñecer a
importancia que
ten a dimensión
moral da ciencia e
a tecnoloxía, así
como a necesidade
de establecer
límites éticos e
xurídicos co fin de
orientar a súa
actividade
conforme aos
valores defendidos
pola DUDH.

1.2.1 Establece de
forma razoada e
argumentada os
efectos positivos e
negativos dunha
serie de produtos
da ciencia e da
tecnoloxía.

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

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Condúcese de
forma irreflexiva ou
acrítica coa
tecnoloxía e non
asume a
necesidade de
avaliar positiva ou
negativamente os
produtos da ciencia
e da técnica.

Identifica algún motivo
polo que algún produto
da ciencia ou da
técnica poida ser
considerada como mala
e esbózao de forma
pouco elaborada ou
argumentada.

Estab
lece
algún
s
moti
vos
para
avali
ar a
bond
ade
ou
mald
ade
dunh
a
serie
de
prod
utos
da
cienc
ia e
da
tecn
oloxí
ae
explí
caos
de
form
a
adec
uada.

Programación curso 2018-2019

Establece unha lista exhaustiva de criterios
para avaliar a bondade ou maldade dunha
serie de produtos da ciencia e da técnica e
explica os criterios que propón de forma
detallada.

T. 06

P. 084
A. 05

Competencia matemática e
Competencias básicas en
ciencia e
en tecnoloxía

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
1. Recoñecer a
importancia que
ten a dimensión
moral da ciencia e
a tecnoloxía, así
como a necesidade
de establecer
límites éticos e
xurídicos co fin de
orientar a súa
actividade
conforme aos
valores defendidos
pola DUDH.

1.3.1 Axúdase de
información obtida
n Internet ou
outras fontes para
identificar e
reflexionar sobre
as vantaxes e
inconvenientes da
Internet, do AVE,
do automóbil e dos
alimentos
conxelados.

Est. Apr. 1.3.
Recorre á súa
iniciativa persoal
para expor as súas
conclusións acerca
do tema tratado,
utilizando medios
informáticos e
audiovisuais, de
forma
argumentada e
ordenada
racionalmente.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa dificultades
para buscar na
Internet un recurso
para caracterizar
inconvenientes das
tecnoloxías
propostas e
amósase acrítico
con elas

Busca na Internet algún
recurso para
caracterizar
inconvenientes das
tecnoloxías propostas e
sinala algunha vantaxe
e algún inconveniente
de cada unha das
tecnoloxías propostas.

Busc
a na
Inter
net
algún
recur
so
para
carac
teriza
r
incon
venie
ntes
das
tecn
oloxí
as
prop
ostas
e
expli
ca
brev
eme
nte
algun
ha
vanta
xe e
algún
incon
venie
nte
de
cada
unha
das
tecn
oloxí
as
prop
ostas
.

Programación curso 2018-2019

Busca na Internet algún recurso para
caracterizar inconvenientes das tecnoloxías
propostas e explica con detalle algunhas
vantaxes e algúns inconvenientes de cada
unha das tecnoloxías propostas.

T. 06

P. 084
A. 05

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
4. Recoñecer que,
na actualidade,
existen casos nos
que a investigación
científica non é
neutral, senón que
está determinada
por intereses
políticos,
económicos, etc.
mediante a análise
da idea de
progreso e a súa
interpretación
equivocada, cando
os obxectivos que
se pretenden non
respectan un
código ético
fundamentado na
DUDH.

4.2.1 Identifica e
explica con
argumentos por
que unha serie de
innovacións
científicas e
técnicas non
respectan os
límites morais ou
vulneran os
dereitos humanos.

Est. Apr. 4.2.
Diserta, en
colaboración
grupal, acerca da
idea de “progreso”
na ciencia e a súa
relación cos valores
éticos, o respecto á
dignidade humana
e a súa redonda,
elaborando e
expoñendo
conclusións.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Sinala innovacións
científicas ou
avances
tecnolóxicos que
non respectan os
límites morais ou
vulneran os
dereitos humanos
sen argumentar nin
explicar as súas
eleccións.

Sinala innovacións
científicas ou avances
tecnolóxicos que non
respectan os límites
morais ou vulneran os
dereitos humanos
explicando os motivos
das súas eleccións
brevemente e de forma
incompleta.

Sinal
a
innov
ación
s
cientí
ficas
ou
avan
ces
tecn
olóxi
cos
que
non
respe
ctan
os
límit
es
mora
is ou
vulne
ran
os
derei
tos
hum
anos
carac
teriza
ndo
con
detall
e os
moti
vos
polos
que
se
vulne
ran
derei
tos
ou
límit
es
mora
is en
cada
caso.

Programación curso 2018-2019

Sinala innovacións científicas ou avances
tecnolóxicos que non respectan os límites
morais ou vulneran os dereitos humanos
caracterizando con detalle os motivos polos
que se vulneran dereitos ou límites morais
en cada caso e achegando opinións ou
conclusións propias ao respecto.

T. 06

P. 085
A. 06

Competencia matemática e
Competencias básicas en
ciencia e
en tecnoloxía

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
3. Utilizar os
valores éticos
contidos na DUDH
no campo científico
e tecnolóxico, co
fin de evitar a súa
aplicación
inadecuada e
solucionar os
dilemas morais que
ás veces se
presentan,
especialmente no
terreo da medicina
e a biotecnoloxía.

3.2.1 Dialoga e
debate sobre
problemas ou
conflitos
relacionados co
uso da tecnoloxía
que poidan incidir
nas nosas condutas
ou na convivencia
amosando unha
actitude tolerante,
participativa e
respectuosa coas
opinións alleas.

Est. Apr. 3.2.
Presenta unha
actitude de
tolerancia e
respecto ante as
diferentes opinións
que se expresan na
confrontación de
ideas, co fin de
solucionar os
dilemas éticos, sen
esquecer a
necesidade de
utilizar o rigor na
fundamentación
racional e ética de
todas as
alternativas de
solución
formuladas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Dialoga cos seus
compañeiros con
dificultade, amosa
problemas para
expresar opinións
ou resolver
conflitos propios
da convivencia
diaria e tende a
actuar de forma
individual
amosándose reacio
ás actividades que
requiren
cooperación ou
colaboración.

Dialoga cos seus
compañeiros en
contextos ou situacións
que favorecen o
intercambio
comunicativo e
ocasionalmente adopta
actitudes asertivas de
resolución de conflitos
cando xorden
problemas de
convivencia.

Dialo
ga
cos
seus
comp
añeir
os
por
inicia
tiva
propi
ae
adop
ta
actit
udes
aserti
vas
de
resol
ución
de
confli
tos
cand
o
xorde
n
probl
emas
de
convi
venci
a.

Programación curso 2018-2019

Dialoga cos seus compañeiros por iniciativa
propia, adopta actitudes asertivas de
resolución de conflitos cando xorden
problemas de convivencia e adoita previr ou
evitar os conflitos na súa convivencia cotiá.

T. 06

P. 086
A. 04

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
3. Utilizar os
valores éticos
contidos na DUDH
no campo científico
e tecnolóxico, co
fin de evitar a súa
aplicación
inadecuada e
solucionar os
dilemas morais que
ás veces se
presentan,
especialmente no
terreo da medicina
e a biotecnoloxía.

3.2.2 Traballa en
equipo para
analizar e realizar
unha presentación
sobre ata que
punto as
tecnoloxías
supoñen ou non un
progreso ou avance
da sociedade
valorando o
esforzo individual e
colectivo para o
desenvolvemento
da tarefa proposta.

Est. Apr. 3.2.
Presenta unha
actitude de
tolerancia e
respecto ante as
diferentes opinións
que se expresan na
confrontación de
ideas, co fin de
solucionar os
dilemas éticos, sen
esquecer a
necesidade de
utilizar o rigor na
fundamentación
racional e ética de
todas as
alternativas de
solución
formuladas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Ten dificultades e
pouco interese á
hora de realizar
traballos con
outras persoas,
fáltanlle
habilidades para
emprender un
traballo de tipo
colaborativo e non
acepta as decisións
tomadas por
maioría
democrática se son
contrarias ao seu
punto de vista.

Amosa interese pola
realización de traballos
en grupo,
ocasionalmente cústalle
colaborar cos outros
compañeiros para
conseguir un obxectivo
común e en
determinadas
situacións acepta con
reservas as decisións
tomadas por maioría
democrática .

Amo
sa
inter
ese
pola
realiz
ación
de
traba
llos
en
grup
o,
inter
ésall
ea
colab
oraci
ón
cos
outro
s
comp
añeir
os
para
cons
eguir
un
obxe
ctivo
comú
ne
acept
a as
decis
ións
toma
das
por
maio
ría
dem
ocrát
ica
aínda
que
non
as
comp
arta.

Programación curso 2018-2019

Amosa interese pola realización de traballos
en grupo, interésalle a colaboración cos
outros compañeiros para conseguir un
obxectivo común, axuda aos outros
membros de su grupo na realización de
tareas e promove a toma de decisións por
maioría democrática, que acata sen reservas

T. 06

P. 087
A. 10

Sociais e
cívicas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
2. Entender e
valorar o problema
da
tecnodependencia
e a alienación
humana á que esta
conduce.
Est. Apr. 2.1.
Destaca o
problema e o
perigo que
representa para o
ser humano a
tecnodependencia,
sinalando os seus
síntomas, causas e
estimando as súas
consecuencias
negativas, como
unha adicción
incontrolada aos
dispositivos
electrónicos, os
videoxogos e as
redes sociais,
conducindo as
persoas cara a
unha progresiva
deshumanización.

2.1.1 Valora e
expón mediante a
análise dunha serie
de imaxes as
repercusións de
determinadas
condutas de risco
que nos
predispoñen á
tecnodependencia.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Realiza
intervencións orais
pouco razoadas ou
estruturadas sobre
as repercusións de
determinadas
condutas de risco
que nos
predispoñen á
tecnodependencia
e sen apoiarse no
uso dos elementos
gráficos propostos.

Planifica as súas
intervencións orais
sobre as repercusións
de determinadas
condutas de risco que
nos predispoñen á
tecnodependencia
axudándose das imaxes
propostas e
ocasionalmente pode
requirir soporte
docente para concretar
ou desenvolver
algunhas das súas
explicacións.

Reali
za
inter
venci
óns
orais
sobre
as
reper
cusió
ns de
deter
mina
das
cond
utas
que
nos
predi
spoñ
en á
tecn
odep
ende
ncia
de
form
a
autó
nom
a a
partir
da
análi
se
das
imax
es
prop
ostas
na
activi
dade.

Programación curso 2018-2019

Realiza intervencións orais sobre as
repercusións de determinadas condutas que
nos predispoñen á tecnodependencia de
forma autónoma a partir da análise das
imaxes propostas na actividade e
reconsidera algunhas das súas condutas
respecto ao uso da tecnoloxía.

T. 06

P. 088
A. 11,
12

Aprender
a aprender

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
2. Entender e
valorar o problema
da
tecnodependencia
e a alienación
humana á que esta
conduce.
Est. Apr. 2.1.
Destaca o
problema e o
perigo que
representa para o
ser humano a
tecnodependencia,
sinalando os seus
síntomas, causas e
estimando as súas
consecuencias
negativas, como
unha adicción
incontrolada aos
dispositivos
electrónicos, os
videoxogos e as
redes sociais,
conducindo as
persoas cara a
unha progresiva
deshumanización.

2.1.2 Analiza os
síntomas e os
trazos da
personalidade das
persoas que
padecen
tecnoadicción a
partir da
información obtida
nunha serie de
páxinas web.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Le as webs
propostas sen
valorar
criticamente a
información que
propón e sinala
algún síntoma ou
conduta propia da
tecnoadicción sen
apreciar ou
comprender o
alcance do
problema.

Le as páxinas webs
propostas e identifica
algún dos síntomas e
das pautas de conduta
propias da
tecnoadicción e
recoñece que as
condutas que
identificou son
negativas e deben ser
evitadas .

Le as
páxin
as
webs
prop
ostas
e
ident
ifica
adec
uada
ment
ea
maio
ría
dos
sínto
mas
e
paut
as de
cond
uta
propi
as da
tecn
oadic
ción
valor
ando
estes
sínto
mas
e
cond
utas
como
negat
ivas e
adicti
vas.

Programación curso 2018-2019

Le as webs e identifica con detalle todos os
síntomas e pautas de conduta propias da
tecnoadicción e valora estes síntomas e
condutas como negativas e adictivas
propondo medidas para evitar condutas que
propicien a tecnoadicción.

T. 06

P. 089
A. 15

Dixital

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
2. Entender e
valorar o problema
da
tecnodependencia
e a alienación
humana á que esta
conduce.
Est. Apr. 2.1.
Destaca o
problema e o
perigo que
representa para o
ser humano a
tecnodependencia,
sinalando os seus
síntomas, causas e
estimando as súas
consecuencias
negativas, como
unha adicción
incontrolada aos
dispositivos
electrónicos, os
videoxogos e as
redes sociais,
conducindo as
persoas cara a
unha progresiva
deshumanización.

2.1.3 Representa
en carteis e murais,
elaborados
mediante as
Tecnoloxías da
Información e a
Comunicación as
pautas de condutas
básicas para
realizar un uso
responsable da
Internet que
preveña as
tecnodependencias
.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Amosa escaso
interese no
coñecemento das
pautas de condutas
básicas para
realizar un uso
responsable da
Internet e limítase
a seguir indicacións
ou pautas do
docente durante a
realización de
carteis ou murais
relacionados co
tema.

Amosa interese nos
primeiros auxilios,
coñece ou intúe de
forma aproximada cales
son as pautas de
condutas básicas para
realizar un uso
responsable da Internet
e necesita axuda do
docente ou dos seus
compañeiros para
plasmar estes
coñecementos nun
cartel ou un mural.

Amo
sa
inter
ese e
un
coñe
ceme
nto
adec
uado
das
paut
as de
cond
utas
básic
as
para
realiz
ar un
uso
respo
nsabl
e da
Inter
net e
plas
ma
corre
ctam
ente
estes
coñe
ceme
ntos
dura
nte a
realiz
ación
dun
carte
l ou
un
mura
l.

Programación curso 2018-2019

Amosa interese e un coñecemento elevados
das pautas de condutas básicas para realizar
un uso responsable da Internet e plasma
con grande eficaciaestes coñecementos
durante a realización dun cartel ou un
mural.

T. 06

P. 091
A. 19

Conciencia
e expresións culturais

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
2. Comprender a
crise da identidade
persoal que xorde
na adolescencia e
as súas causas,
describindo as
características dos
grupos que forman
e a influencia que
exercen sobre os
seus membros, co
fin de tomar
conciencia da
necesidade que
ten, para seguir
crecendo
moralmente e
pasar á vida adulta,
do
desenvolvemento
da súa autonomía
persoal e do
control da súa
conduta.

z

Est. Apr. 2.2.
Elabora
conclusións, acerca
da importancia que
ten para o
adolescente
desenvolver a
autonomía persoal
e ter o control da
súa propia conduta
conforme aos
valores éticos
libremente
elixidos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
3. Identificar os
conceptos de
heteronomía e
autonomía,
mediante a
concepción
kantiana da
“persoa” co fin de
valorar a súa
importancia e
aplicala na
realización da vida
moral.

z

z

z

z

Est. Apr. 3.1.
Explica a
concepción
kantiana do
concepto de
“persoa”, como
suxeito autónomo
capaz de ditar as
súas propias
normas morais.
Bloque 1 Crit. Aval.
3. Identificar os
conceptos de
heteronomía e
autonomía,
mediante a
concepción
kantiana da
“persoa” co fin de
valorar a súa
importancia e
aplicala na
realización da vida
moral.
Est. Apr. 3.2.
Comenta e valora a
idea de Kant ao
concebir a persoa
como un fin en si
mesma, rexeitando
a posibilidade de
ser tratada por
outros como
instrumento para
alcanzar fins alleos
a ela.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
4. Describir en que
consiste a
personalidade e
valorar a
importancia de
enriquecela con
valores e virtudes
éticas, mediante o
esforzo e a vontade
persoal.

z

z

z

z

Est. Apr. 4.1.
Identifica en que
consiste a
personalidade, os
factores xenéticos,
sociais, culturais e
medioambientais
que inflúen na súa
construción e
aprecia a
capacidade de
autodeterminación
no ser humano.
Bloque 1 Crit. Aval.
5. Xustificar a
importancia que
ten o uso da razón
e a liberdade no
ser humano para
determinar “como
quere ser”,
elexindo os valores
éticos que desexa
incorporar á súa
personalidade.
Est. Apr. 5.1.
Describe e estima o
papel relevante da
razón e a liberdade
para configurar cos
seus propios actos
a estrutura da súa
personalidade.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
5. Xustificar a
importancia que
ten o uso da razón
e a liberdade no
ser humano para
determinar “como
quere ser”,
elexindo os valores
éticos que desexa
incorporar á súa
personalidade.

z

z

z

z

Est. Apr. 5.2.
Realiza unha listaxe
daqueles valores
éticos que estima
como desexables
para integralos na
súa personalidade,
explicando as
razóns da súa
elección.
Bloque 1 Crit. Aval.
6. Entender a
relación que existe
entre os actos, os
hábitos e o
desenvolvemento
do carácter,
mediante a
comprensión do
concepto de
virtude en
Aristóteles e, en
especial, o relativo
ás virtudes éticas
pola importancia
que teñen no
desenvolvemento
da personalidade.
Est. Apr. 6.1. Sinala
en que consiste a
virtude e as súas
características en
Aristóteles,
indicando a
relación que ten
cos actos, os
hábitos e o
carácter.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
6. Entender a
relación que existe
entre os actos, os
hábitos e o
desenvolvemento
do carácter,
mediante a
comprensión do
concepto de
virtude en
Aristóteles e, en
especial, o relativo
ás virtudes éticas
pola importancia
que teñen no
desenvolvemento
da personalidade.

z

z

z

z

Est. Apr. 6.2.
Enumera algúns
dos beneficios que,
segundo
Aristóteles,
achegan as
virtudes éticas ao
ser humano
identificando
algunhas destas e
ordenándoas, de
acordo cun criterio
racional.
Bloque 1 Crit. Aval.
7. Analizar en que
consiste a
intelixencia
emocional e
valorar a súa
importancia no
desenvolvemento
moral do ser
humano.
Est. Apr. 7.2.
Explica en que
consisten as
emocións e os
sentimentos e
como se relacionan
coa vida moral.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Est. Apr. 8.2.
Relaciona o
desenvolvemento
das habilidades
emocionais coa
adquisición das
virtudes éticas,
tales como: a
perseveranza, a
prudencia, a
autonomía persoal,
a temperanza, a
fortaleza da
vontade, a
honestidade
consigo mesmo, o
respecto á xustiza e
a fidelidade aos
seus propios
principios éticos,
entre outros.

z

z

Bloque 1 Crit. Aval.
9. Comprender e
apreciar a
capacidade do ser
humano, para
influír de forma
consciente e
voluntaria na
construción da súa
propia identidade,
conforme aos
valores éticos e así
mellorar a súa
autoestima.

z

z

Est. Apr. 9.1. Toma
conciencia e
aprecia a
capacidade que
posúe para
modelar a súa
propia identidade e
facer de si mesmo
unha persoa xusta,
sincera, tolerante,
amable, xenerosa,
respectuosa,
solidaria, honesta,
libre, etc., nunha
palabra, digna de
ser apreciada por
ela mesma.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 1 Crit. Aval.
9. Comprender e
apreciar a
capacidade do ser
humano, para
influír de forma
consciente e
voluntaria na
construción da súa
propia identidade,
conforme aos
valores éticos e así
mellorar a súa
autoestima.

z

Est. Apr. 9.2.
Deseña un
proxecto de vida
persoal conforme
ao modelo de
persoa que quere
ser e os valores
éticos que desexa
adquirir, facendo
que a súa propia
vida teña un
sentido.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
2. Describir e
valorar a
importancia da
influencia da
redonda social e
cultural no
desenvolvemento
moral da persoa,
mediante a análise
do papel que
desempeñan os
axentes sociais.

z

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

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
2. Describir e
valorar a
importancia da
influencia da
redonda social e
cultural no
desenvolvemento
moral da persoa,
mediante a análise
do papel que
desempeñan os
axentes sociais.

z

z

z

z

Est. Apr. 2.3.
Xustifica e aprecia
a necesidade da
crítica racional,
como medio
indispensable para
adecuar os
costumes, normas,
valores, etc., da súa
redonda, aos
valores éticos
universais
establecidos na
DUDH, rexeitando
todo aquilo que
atente contra a
dignidade humana
e os seus dereitos
fundamentais.
Bloque 2 Crit. Aval.
3. Distinguir, na
persoa, os ámbitos
da vida privada e
da vida pública, a
primeira regulada
pola Ética e a
segunda polo
Dereito, co fin de
identificar os
límites da
liberdade persoal e
social.
Est. Apr. 3.1. Define
os ámbitos da vida
privada e a pública,
así como o límite
da liberdade
humana, en ambos
casos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
3. Distinguir, na
persoa, os ámbitos
da vida privada e
da vida pública, a
primeira regulada
pola Ética e a
segunda polo
Dereito, co fin de
identificar os
límites da
liberdade persoal e
social.

z

Est. Apr. 3.2.
Distingue entre os
ámbitos de acción
que corresponden
á Ética e ao
Dereito,
expoñendo as súas
conclusións
mediante unha
presentación
elaborada con
medios
informáticos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
3. Distinguir, na
persoa, os ámbitos
da vida privada e
da vida pública, a
primeira regulada
pola Ética e a
segunda polo
Dereito, co fin de
identificar os
límites da
liberdade persoal e
social.

z

Est. Apr. 3.3.
Reflexiona acerca
do problema da
relación entre estes
dous campos, o
privado e o público
e a posibilidade de
que exista un
conflito de valores
éticos entre
ambos, así como a
forma de encontrar
unha solución
baseada nos
valores éticos,
exemplificando de
forma concreta
tales casos e
expoñendo as súas
posibles solucións
fundamentadas
eticamente.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
6. Xustificar a
importancia que
teñen os valores e
virtudes éticas para
conseguir unhas
relacións
interpersoais
xustas,
respectuosas e
satisfactorias.

z

Est. Apr. 6.1.
Identifica a
adquisición das
virtudes éticas
como unha
condición
necesaria para
lograr unhas boas
relacións
interpersoais, entre
elas: a prudencia, a
lealdade, a
sinceridade, a
xenerosidade, etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
6. Xustificar a
importancia que
teñen os valores e
virtudes éticas para
conseguir unhas
relacións
interpersoais
xustas,
respectuosas e
satisfactorias.

z

Est. Apr. 6.2.
Elabora unha
listaxe con algúns
valores éticos que
deben estar
presentes nas
relacións entre o
individuo e a
sociedade, tales
como:
responsabilidade,
compromiso,
tolerancia,
pacifismo,
lealdade,
solidariedade,
prudencia,
respecto mutuo e
xustiza, entre
outros.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 2 Crit. Aval.
6. Xustificar a
importancia que
teñen os valores e
virtudes éticas para
conseguir unhas
relacións
interpersoais
xustas,
respectuosas e
satisfactorias.

z

Est. Apr. 6.3.
Destaca o deber
moral e cívico que
toda persoa ten de
prestar auxilio e
socorro a todo
aquel cuxa vida,
liberdade e
seguridade estean
en perigo de forma
inminente,
colaborando na
medida das súas
posibilidades, a
prestar primeiros
auxilios, en casos
de emerxencia.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
2. Destacar o
significado e
importancia da
natureza moral do
ser humano,
analizando as súas
etapas de
desenvolvemento e
tomando
conciencia da
necesidade que ten
de normas éticas,
libre e
racionalmente
asumidas, como
guía do seu
comportamento.

z

Est. Apr. 2.1.
Distingue entre a
conduta instintiva
do animal e o
comportamento
racional e libre do
ser humano,
destacando a
magnitude das
súas diferenzas e
apreciando as
consecuencias que
estas teñen na vida
das persoas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
2. Destacar o
significado e
importancia da
natureza moral do
ser humano,
analizando as súas
etapas de
desenvolvemento e
tomando
conciencia da
necesidade que ten
de normas éticas,
libre e
racionalmente
asumidas, como
guía do seu
comportamento.

z

Est. Apr. 2.2. Sinala
en que consiste a
estrutura moral da
persoa como ser
racional e libre,
razón pola cal esta
é responsable da
súa conduta e das
consecuencias que
esta teña.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
2. Destacar o
significado e
importancia da
natureza moral do
ser humano,
analizando as súas
etapas de
desenvolvemento e
tomando
conciencia da
necesidade que ten
de normas éticas,
libre e
racionalmente
asumidas, como
guía do seu
comportamento.

z

z

z

z

Est. Apr. 2.3.
Explica as tres
etapas do
desenvolvemento
moral no home,
segundo a teoría
de Piaget ou a de
Köhlberg e as
características
propias de cada
unha delas,
destacando como
se pasa da
heteronomía á
autonomía.
Bloque 3 Crit. Aval.
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
autodeterminación
.
Est. Apr. 3.1.
Describe a relación
existente entre a
liberdade e os
conceptos de
persoa e estrutura
moral.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
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
autodeterminación
.

z

Est. Apr. 3.2.
Analiza e valora a
influencia 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
decidimos facer.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
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
autodeterminación
.

z

Est. Apr. 3.3.
Analiza algúns
factores biolóxicos,
psicolóxicos,
sociais, culturais e
ambientais, que
inflúen no
desenvolvemento
da intelixencia e a
vontade,
especialmente o
papel da
educación,
expoñendo as súas
conclusións de
forma clara,
mediante unha
presentación
realizada con
soportes
informáticos e
audiovisuais.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
4. Xustificar e
apreciar o papel
dos valores na vida
persoal e social,
resaltando as súas
características,
clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa
natureza e a súa
importancia.

z

z

z

z

Est. Apr. 4.3.
Realiza, en traballo
grupal, unha
xerarquía de
valores, explicando
a súa
fundamentación
racional, mediante
unha exposición co
uso de medios
informáticos ou
audiovisuais.
Bloque 3 Crit. Aval.
6. 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
sofistas.
Est. Apr. 6.1. Define
o concepto de
norma e de norma
ética distinguíndoa
das normas morais,
xurídicas,
relixiosas, etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
6. 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
sofistas.

z

z

z

z

Est. Apr. 6.2. Sinala
quen foron os
sofistas e algúns
dos feitos e razóns
nos que se
fundamentaba a
súa teoría
relativista da
moral, sinalando as
consecuencias que
esta ten na vida
das persoas.
Bloque 3 Crit. Aval.
6. 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
sofistas.
Est. Apr. 6.3.
Coñece os motivos
que levaron a
Sócrates a afirmar
o “intelectualismo
moral”, explicando
en que consiste e a
crítica que lle fai
Platón.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
7. Tomar
conciencia da
importancia dos
valores e normas
éticas, como guía
da conduta
individual e social,
asumindo a
responsabilidade
de difundilos e
promovelos polos
beneficios que lles
achegan á persoa e
á comunidade.

z

Est. Apr. 7.1.
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
insolidaridade, a
violación dos
dereitos humanos,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
7. Tomar
conciencia da
importancia dos
valores e normas
éticas, como guía
da conduta
individual e social,
asumindo a
responsabilidade
de difundilos e
promovelos polos
beneficios que lles
achegan á persoa e
á comunidade.

z

Est. Apr. 7.2.
Emprende,
utilizando a súa
iniciativa persoal e
a colaboración en
grupo, a
organización e
desenvolvemento
dunha campaña na
súa redonda, co fin
de promover o
recoñecemento
dos valores éticos
como elementos
fundamentais do
pleno
desenvolvemento
persoal e social.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
8. Explicar as
características e
obxectivos das
teorías éticas, así
como a súa
clasificación en
éticas de fins e
procedementais,
sinalando os
principios máis
destacados do
Hedonismo de
Epicuro.

z

z

z

z

Est. Apr. 8.3.
Elabora, en
colaboración
grupal, argumentos
a favor e/ou en
contra do
epicureísmo,
expoñendo as súas
conclusións cos
argumentos
racionais
correspondentes.
Bloque 3 Crit. Aval.
9. Entender os
principais aspectos
do eudemonismo
aristotélico,
identificándolo
como unha ética de
fins e valorando a
súa importancia e
vixencia actual.
Est. Apr. 9.1.
Explica o
significado do
termo
“eudemonismo” e
o que para
Aristóteles significa
a felicidade como
ben supremo,
elaborando e
expresando
conclusións.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
9. Entender os
principais aspectos
do eudemonismo
aristotélico,
identificándolo
como unha ética de
fins e valorando a
súa importancia e
vixencia actual.

z

z

z

z

Est. Apr. 9.2.
Distingue os tres
tipos de tendencias
que hai no ser
humano, segundo
Aristóteles, e a súa
relación co que el
considera como
ben supremo da
persoa.
Bloque 3 Crit. Aval.
9. Entender os
principais aspectos
do eudemonismo
aristotélico,
identificándolo
como unha ética de
fins e valorando a
súa importancia e
vixencia actual.
Est. Apr. 9.3.
Achega razóns para
clasificar o
eudemonismo de
Aristóteles dentro
da categoría da
ética de fins.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
10. Comprender os
elementos máis
significativos da
ética utilitarista e a
súa relación co
Hedonismo de
Epicuro,
clasificándoa como
unha ética de fins e
elaborando
argumentos que
apoien a súa
valoración persoal
acerca deste
planeamento ético.

z

Est. Apr. 10.1.
Recensiona as
ideas fundamentais
da ética utilitarista:
o principio de
utilidade, o
concepto de
pracer, a
compatibilidade do
egoísmo individual
co altruísmo
universal e a
situación do valor
moral nas
consecuencias da
acción, entre
outras.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 3 Crit. Aval.
10. Comprender os
elementos máis
significativos da
ética utilitarista e a
súa relación co
Hedonismo de
Epicuro,
clasificándoa como
unha ética de fins e
elaborando
argumentos que
apoien a súa
valoración persoal
acerca deste
planeamento ético.

z

z

z

z

Est. Apr. 10.2.
Enumera as
características que
fan do utilitarismo
e do epicureísmo
unhas éticas de
fins.
Bloque 3 Crit. Aval.
10. Comprender os
elementos máis
significativos da
ética utilitarista e a
súa relación co
Hedonismo de
Epicuro,
clasificándoa como
unha ética de fins e
elaborando
argumentos que
apoien a súa
valoración persoal
acerca deste
planeamento ético.
Est. Apr. 10.3.
Argumenta
racionalmente as
súas opinións
acerca da ética
utilitarista.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
2. Coñecer e
apreciar a política
de Aristóteles e as
súas características
esenciais, así como
entender o seu
concepto acerca da
xustiza e a súa
relación co ben
común e a
felicidade,
elaborando un
xuízo crítico acerca
da perspectiva
deste filósofo.

z

Est. Apr. 2.1.
Elabora,
recorrendo á súa
iniciativa persoal,
unha presentación
con soporte
informático, acerca
da política
aristotélica como
unha teoría
organicista, cunha
finalidade ética e
que atribúe a
función educativa
do Estado.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

z

Est. Apr. 3.2. Define
o concepto de
“Estado de
Dereito” e
establece a súa
relación coa
defensa dos
valores éticos e
cívicos na
sociedade
democrática.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
3. Xustificar
racionalmente a
necesidade dos
valores e principios
éticos, contidos na
DUDH, como
fundamento
universal das
democracias
durante os s. XX e
XXI, destacando as
súas características
e a súa relación cos
conceptos de
“Estado de
Dereito” e “división
de poderes”.

z

Est. Apr. 3.4.
Explica a división
de poderes
proposta por
Montesquieu e a
función que
desempeñan o
poder lexislativo, o
executivo e o
xudicial no Estado
democrático, como
instrumento para
evitar o monopolio
do poder político e
como medio que
permite aos
cidadáns o control
do Estado.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
4. Recoñecer a
necesidade da
participación activa
dos cidadáns na
vida política do
Estado co fin de
evitar os riscos
dunha democracia
que viole os
dereitos humanos.

z

Est. Apr. 4.2. Define
a magnitude
dalgúns dos riscos
que existen nos
gobernos
democráticos,
cando non se
respectan os
valores éticos da
DUDH, tales como:
a dexeneración en
demagoxia, a
ditadura das
maiorías e a escasa
participación
cidadá, entre
outros, formulando
posibles medidas
para evitalos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
6. Amosar respecto
pola Constitución
Española
identificando nela,
mediante unha
lectura explicativa
e comentada, os
dereitos e deberes
que ten o individuo
como persoa e
cidadán,
apreciando a súa
adecuación á
DUDH, co fin de
asumir de forma
consciente e
responsable os
principios de
convivencia que
deben rexer no
Estado Español.

z

Est. Apr. 6.1. Sinala
e comenta a
importancia de “os
dereitos e
liberdades públicas
fundamentais da
persoa”
establecidos na
Constitución, tales
como: a liberdade
ideolóxica, relixiosa
e de culto; o
carácter
aconfesional do
Estado Español; o
dereito á libre
expresión de ideas
e pensamentos; o
dereito á reunión
pública e á libre
asociación e os
seus límites.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
7. Sinalar e
apreciar a
adecuación da
Constitución
Española aos
principios éticos
defendidos pola
DUDH, mediante a
lectura comentada
e reflexiva de “os
dereitos e deberes
dos cidadáns”
(Artigos do 30 ao
38) e “os principios
rectores da política
social e
económica”
(Artigos do 39 ao
52).

z

Est. Apr. 7.1.
Coñece e aprecia,
na Constitución
Española a súa
adecuación á
DUDH, sinalando
os valores éticos
nos que se
fundamentan os
dereitos e deberes
dos cidadáns, así
como os principios
rectores da política
social e económica.

IES Campo San Alberto
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
7. Sinalar e
apreciar a
adecuación da
Constitución
Española aos
principios éticos
defendidos pola
DUDH, mediante a
lectura comentada
e reflexiva de “os
dereitos e deberes
dos cidadáns”
(Artigos do 30 ao
38) e “os principios
rectores da política
social e
económica”
(Artigos do 39 ao
52).

z

Est. Apr. 7.2.
Explica e asume os
deberes cidadáns
que establece a
Constitución e
ordénaos segundo
a súa importancia,
expresando a
xustificación da
orde elixida.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
7. Sinalar e
apreciar a
adecuación da
Constitución
Española aos
principios éticos
defendidos pola
DUDH, mediante a
lectura comentada
e reflexiva de “os
dereitos e deberes
dos cidadáns”
(Artigos do 30 ao
38) e “os principios
rectores da política
social e
económica”
(Artigos do 39 ao
52).

z

Est. Apr. 7.3.
Achega razóns para
xustificar a
importancia que
ten, para o bo
funcionamento da
democracia, o feito
de que os cidadáns
sexan conscientes
non só dos seus
dereitos, senón
tamén das súas
obrigas como un
deber cívico,
xurídico e ético.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
7. Sinalar e
apreciar a
adecuación da
Constitución
Española aos
principios éticos
defendidos pola
DUDH, mediante a
lectura comentada
e reflexiva de “os
dereitos e deberes
dos cidadáns”
(Artigos do 30 ao
38) e “os principios
rectores da política
social e
económica”
(Artigos do 39 ao
52).

z

Est. Apr. 7.4.
Recoñece a
responsabilidade
fiscal dos cidadáns
e a súa relación cos
presupostos xerais
do Estado como un
deber ético que
contribúe ao
desenvolvemento
do ben común.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
8. Coñecer os
elementos
esenciais da UE,
analizando os
beneficios
recibidos e as
responsabilidades
adquiridas polos
Estados membros e
os seus cidadáns,
co fin de recoñecer
a súa utilidade e os
logros que esta
acadou.

z

Est. Apr. 8.1.
Describe, acerca da
UE, a integración
económica e
política, o seu
desenvolvemento
histórico desde
1951, os seus
obxectivos e os
valores éticos nos
que se fundamenta
de acordo coa
DUDH.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 4 Crit. Aval.
8. Coñecer os
elementos
esenciais da UE,
analizando os
beneficios
recibidos e as
responsabilidades
adquiridas polos
Estados membros e
os seus cidadáns,
co fin de recoñecer
a súa utilidade e os
logros que esta
acadou.

z

Est. Apr. 8.2.
Identifica e aprecia
a importancia dos
logros alcanzados
pola UE e o
beneficio que estes
achegaron para a
vida dos cidadáns,
tales como, a
anulación de
fronteiras e
restricións
alfandegarias, a
libre circulación de
persoas e capitais,
etc., así como, as
obrigas adquiridas
nos diferentes
ámbitos:
económico,
político, da
seguridade e paz,
etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
2. Explicar o
problema da
xustificación das
normas xurídicas,
mediante a análise
das teorías do
dereito natural ou
iusnaturalismo, o
convencionalismo
e o positivismo
xurídico,
identificando a súa
aplicación no
pensamento
xurídico dalgúns
filósofos, co fin de
ir conformando
unha opinión
argumentada
acerca da
fundamentación
ética das leis.

z

Est. Apr. 2.1.
Elabora en grupo,
unha
presentacióncon
soporte dixital,
acerca da teoría
“iusnaturalista do
Dereito”, o seu
obxectivo e
características,
identificando na
teoría de Locke un
exemplo desta en
canto á orixe das
leis xurídicas, a súa
validez e as
funcións que lle
atribúe ao Estado.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
2. Explicar o
problema da
xustificación das
normas xurídicas,
mediante a análise
das teorías do
dereito natural ou
iusnaturalismo, o
convencionalismo
e o positivismo
xurídico,
identificando a súa
aplicación no
pensamento
xurídico dalgúns
filósofos, co fin de
ir conformando
unha opinión
argumentada
acerca da
fundamentación
ética das leis.

z

Est. Apr. 2.2.
Destaca e valora,
no pensamento
sofista, a distinción
entre physis e
nomos,
describindo a súa
achega ao
convencionalismo
xurídico e
elaborando
conclusións
argumentadas
acerca deste tema.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
2. Explicar o
problema da
xustificación das
normas xurídicas,
mediante a análise
das teorías do
dereito natural ou
iusnaturalismo, o
convencionalismo
e o positivismo
xurídico,
identificando a súa
aplicación no
pensamento
xurídico dalgúns
filósofos, co fin de
ir conformando
unha opinión
argumentada
acerca da
fundamentación
ética das leis.

z

Est. Apr. 2.3.
Analiza
información acerca
do positivismo
xurídico de Kelsen,
principalmente o
relativo á validez
das normas e os
criterios que
utiliza,
especialmente o de
eficacia, e a
relación que
establece entre a
Ética e o Dereito.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
2. Explicar o
problema da
xustificación das
normas xurídicas,
mediante a análise
das teorías do
dereito natural ou
iusnaturalismo, o
convencionalismo
e o positivismo
xurídico,
identificando a súa
aplicación no
pensamento
xurídico dalgúns
filósofos, co fin de
ir conformando
unha opinión
argumentada
acerca da
fundamentación
ética das leis.

z

Est. Apr. 2.4.
Recorre ao seu
espírito
emprendedor e
iniciativa persoal
para elaborar unha
presentación con
medios
informáticos, en
colaboración
grupal,
comparando as
tres teorías do
Dereito e
explicando as súas
conclusións.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
3. Analizar o
momento histórico
e político que
impulsou a
elaboración da
DUDH e a creación
da ONU, co fin de
entendela como
unha necesidade
do seu tempo, cuxo
valor continúa
vixente como
fundamento ético
universal da
lexitimidade do
Dereito e os
Estados.

z

Est. Apr. 3.2.
Contrasta
información dos
acontecementos
históricos e
políticos que deron
orixe á DUDH,
entre eles, o uso
das ideoloxías
nacionalistas e
racistas que
defendían a
superioridade duns
homes sobre
outros, chegando
ao extremo do
Holocausto xudeu,
así como á
discriminación e
exterminio de
todos aqueles que
non pertenceran a
unha determinada
etnia, modelo
físico, relixión,
ideas políticas, etc.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
5. Interpretar e
apreciar o contido
e estrutura interna
da DUDH, co fin de
coñecela e
propiciar o seu
aprecio e respecto.

z

Est. Apr. 5.1.
Constrúe un
esquema acerca da
estrutura da DUDH,
a cal se compón
dun preámbulo e
30 artigos que
poden clasificarse
da seguinte forma:
Os artigos 1 e 2 se
refiren aos dereitos
inherentes a toda
persoa: a
liberdade, a
igualdade, a
fraternidade e a
non discriminación.
Os artigos do 3 ao
11 refírense aos
dereitos
individuais.
Os artigos do 12
ao 17 establecen
os dereitos do
individuo en
relación coa
comunidade.
Os artigos do 18
ao 21 sinalan os
dereitos e
liberdades
políticas.
Os artigos do 22
ao 27 céntranse
centran nos
dereitos
económicos,
sociais e culturais.
Finalmente os
artigos do 28 ao 30
refírense á
interpretación de
todos eles, ás
condiciones
necesarias para o
seu exercicio e os
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
6. Comprender o
desenvolvemento
histórico dos
dereitos humanos,
como unha
conquista da
humanidade e
estimar a
importancia do
problema que
formula na
actualidade o
exercicio dos
dereitos da muller
e do neno en gran
parte do mundo,
coñecendo as súas
causas e tomando
conciencia deles co
fin de promover a
súa solución.

z

Est. Apr. 6.1.
Describe os feitos
máis influíntes no
desenvolvemento
histórico dos
dereitos humanos,
partindo da
Primeira xeración:
os dereitos civís e
políticos; os da
Segunda xeración:
económicos,
sociais e culturais e
os da Terceira: os
dereitos dos pobos
á solidariedade, o
desenvolvemento e
a paz.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
6. Comprender o
desenvolvemento
histórico dos
dereitos humanos,
como unha
conquista da
humanidade e
estimar a
importancia do
problema que
formula na
actualidade o
exercicio dos
dereitos da muller
e do neno en gran
parte do mundo,
coñecendo as súas
causas e tomando
conciencia deles co
fin de promover a
súa solución.

z

Est. Apr. 6.2. Dá
razóns acerca da
orixe histórica do
problema dos
dereitos da muller,
recoñecendo os
patróns
económicos e
socioculturais que
fomentaron a
violencia e a
desigualdade de
xénero.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
6. Comprender o
desenvolvemento
histórico dos
dereitos humanos,
como unha
conquista da
humanidade e
estimar a
importancia do
problema que
formula na
actualidade o
exercicio dos
dereitos da muller
e do neno en gran
parte do mundo,
coñecendo as súas
causas e tomando
conciencia deles co
fin de promover a
súa solución.

z

Est. Apr. 6.4.
Emprende, en
colaboración
grupal, a
elaboración dunha
campaña contra a
discriminación da
muller e a violencia
de xénero na súa
redonda familiar,
escolar e social,
avaliando os
resultados obtidos.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
7. Avaliar,
utilizando o xuízo
crítico, a
magnitude dos
problemas aos que
se enfronta a
aplicación da
DUDH, na
actualidade,
apreciando o labor
que realizan
institucións e ONGs
que traballan pola
defensa dos
dereitos humanos,
auxiliando aqueles
que por natureza
os posúen, pero
que non teñen a
oportunidade de
exercelos.

z

Est. Apr. 7.1.
Investiga mediante
información obtida
en distintas fontes,
acerca dos
problemas e retos
que ten a
aplicación da
DUDH en canto ao
exercicio de:
Os Dereitos civís,
destacando os
problemas
relativos á
intolerancia, a
exclusión social, a
discriminación da
muller, a violencia
de xénero e a
existencia de
actitudes como: a
homofobia, o
racismo, a
xenofobia, o acoso
laboral e escolar,
etc.
Os Dereitos
políticos: guerras,
terrorismo,
ditaduras,
xenocidio,
refuxiados
políticos, etc.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 5 Crit. Aval.
7. Avaliar,
utilizando o xuízo
crítico, a
magnitude dos
problemas aos que
se enfronta a
aplicación da
DUDH, na
actualidade,
apreciando o labor
que realizan
institucións e ONGs
que traballan pola
defensa dos
dereitos humanos,
auxiliando aqueles
que por natureza
os posúen, pero
que non teñen a
oportunidade de
exercelos.

z

Est. Apr. 7.2.
Indaga, en traballo
colaborativo,
acerca do traballo
de institucións e
voluntarios que, en
todo o mundo,
traballan polo
cumprimento dos
Dereitos Humanos,
tales como:
Amnistía
Internacional e
ONGs como Mans
Unidas, Médicos
sen Fronteiras e
Cáritas, entre
outros, elaborando
e expresando as
súas conclusións.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
3. Utilizar os
valores éticos
contidos na DUDH
no campo científico
e tecnolóxico, co
fin de evitar a súa
aplicación
inadecuada e
solucionar os
dilemas morais que
ás veces se
presentan,
especialmente no
terreo da medicina
e a biotecnoloxía.

z

Est. Apr. 3.1.
Analiza
información
seleccionada de
diversas fontes, co
fin de coñecer en
que consisten
algúns dos avances
en medicina e
biotecnoloxía, que
formulan dilemas
morais, tales como:
a utilización de
células nai, a
clonación e a
euxenesia, entre
outros, sinalando
algúns perigos que
estes encerran se
se prescinde do
respecto á
dignidade humana
e os seus valores
fundamentais.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
4. Recoñecer que,
na actualidade,
existen casos nos
que a investigación
científica non é
neutral, senón que
está determinada
por intereses
políticos,
económicos, etc.
mediante a análise
da idea de
progreso e a súa
interpretación
equivocada, cando
os obxectivos que
se pretenden non
respectan un
código ético
fundamentado na
DUDH.

z

Est. Apr. 4.1. Obtén
e selecciona
información, en
traballo
colaborativo,
dalgúns casos nos
que a investigación
científica e
tecnolóxica non foi
guiada nin é
compatible cos
valores éticos da
DUDH, xerando
impactos negativos
no ámbito humano
e medioambiental,
sinalando as
causas.
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z

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

DESCRITORES

INDICADOR DE LOGRO – INDICADOR DE LOGRO –
NIVEL 1
NIVEL 2

INDICA INDICADOR DE LOGRO – NIVEL 4

TEMAS

DOR

ACTIVID COMPETENC.
ADES
CLAVE

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

LOGRO
–
NIVEL
3

Bloque 6 Crit. Aval.
4. Recoñecer que,
na actualidade,
existen casos nos
que a investigación
científica non é
neutral, senón que
está determinada
por intereses
políticos,
económicos, etc.
mediante a análise
da idea de
progreso e a súa
interpretación
equivocada, cando
os obxectivos que
se pretenden non
respectan un
código ético
fundamentado na
DUDH.

z

Est. Apr. 4.3.
Selecciona e
contrasta
información, en
colaboración
grupal, acerca
dalgunhas das
ameazas que, para
o medio ambiente
e a vida, está tendo
a aplicación
indiscriminada da
ciencia e a
tecnoloxía, tales
como: a
explotación
descontrolada dos
recursos naturais, a
destrución de
hábitats, a
contaminación
química e
industrial, a chuvia
ácida, o cambio
climático, a
desertificación, etc.
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z

C.Obxectivos concretos para 1 ESO en Valores éticos.
A educación secundaria obrigatoria contribuirá, como indica a LOMCE, a desenvolver nos
alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
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) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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.
m) 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.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando
diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara
ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.
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Cada un destes obxectivos do “a” ao “o” está relacionado no cuadro que incluimos a
continuación cos temas, competencias e estándares de aprendizaxe.
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O

C

B X E C T IV O S

O M P E T E N C IA S

C

LA V E

a ) A s u m ir r e s p o n s a b le m e n te o s s e u s d e b e re s , c o ñ e c e r e
e x e rc e r o s s e u s d e re ito s n o re s p e c to á s d e m a is p e rs o a s ,
p ra c tic a r a to le ra n c ia , a c o o p e r a c ió n e a s o lid a rie d a d e e n tre a s
p e r s o a s e o s g r u p o s , e x e rc ita rs e n o d iá lo g o , a fia n z a n d o o s
d e r e ito s h u m a n o s e a ig u a ld a d e d e tr a to e d e o p o rtu n id a d e s
e n tre m u lle re s e h o m e s , c o m o v a lo re s c o m ú n s d u n h a
s o c ie d a d e p lu ra l, e p re p a ra rs e p a ra o e x e rc ic io d a c id a d a n ía
d e m o c rá tic a .

C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .

b ) D e s e n v o lv e r e c o n s o lid a r h á b ito s d e d is c ip lin a , e s tu d o e
tra b a llo in d iv id u a l e e n e q u ip o , c o m o c o n d ic ió n n e c e s a ria
p a r a u n h a r e a liz a c ió n e fic a z d a s ta re fa s d a a p re n d iz a x e e
c o m o m e d io d e d e s e n v o lv e m e n to p e rs o a l.

C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .

c ) V a lo ra r e re s p e c ta r a d ife r e n z a d e s e x o s e a ig u a ld a d e d e
d e r e ito s e o p o r tu n id a d e s e n tr e e le s . R e x e ita r a d is c r im in a c ió n
d a s p e rs o a s p o r ra z ó n d e s e x o o u p o r c a lq u e ra o u tr a
c o n d ic ió n o u c irc u n s ta n c ia p e rs o a l o u s o c ia l. R e x e ita r o s
e s te re o tip o s q u e s u p o ñ a n d is c r im in a c ió n e n tre h o m e s e
m u lle r e s , a s í c o m o c a lq u e ra m a n ife s ta c ió n d e v io le n c ia
c o n tr a a m u lle r.

C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .

d ) F o rta le c e r a s s ú a s c a p a c id a d e s a fe c tiv a s e n to d o s o s
á m b ito s d a p e rs o n a lid a d e e n a s s ú a s re la c ió n s c o a s d e m a is
p e r s o a s , a s í c o m o re x e ita r a v io le n c ia , o s p re x u íz o s d e
c a lq u e r a tip o e o s c o m p o rta m e n to s s e x is ta s , e r e s o lv e r
p a c ific a m e n te o s c o n flito s .

C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .

e ) D e s e n v o lv e r d e s tre z a s b á s ic a s n a u tiliz a c ió n d a s fo n te s d e
in fo r m a c ió n , p a r a a d q u irir n o v o s c o ñ e c e m e n to s c o n s e n tid o
c rític o . A d q u irir u n h a p re p a ra c ió n b á s ic a n o c a m p o d a s
te c n o lo x ía s , e s p e c ia lm e n te a s d a in fo r m a c ió n e a
c o m u n ic a c ió n .

C o m u n ic a c ió n lin g ü ís tic a .

f) C o n c ib ir o c o ñ e c e m e n to c ie n tífic o c o m o u n s a b e r
in te g ra d o , q u e s e e s tr u tu ra e n m a te ria s , a s í c o m o c o ñ e c e r e
a p lic a r o s m é to d o s p a ra id e n tific a r o s p ro b le m a s e n d iv e r s o s
c a m p o s d o c o ñ e c e m e n to e d a e x p e rie n c ia .

C o m p e te n c ia m a te m á tic a e c o m p e te n c ia s b á s ic a s e n c ie n c ia
e te c n o lo x ía

S e n tid o d e in ic ia tiv a e e s p írito e m p re n d e d o r.

S e n tid o d e in ic ia tiv a e e s p ír ito e m p re n d e d o r.
A p re n d e r a a p re n d e r

S e n tid o d e in ic ia tiv a e e s p írito e m p re n d e d o r.
A p re n d e r a a p re n d e r
C o m u n ic a c ió n lin g ü ís tic a .

S e n tid o d e in ic ia tiv a e e s p írito e m p re n d e d o r.

C o m p e te n c ia d ix ita l
A p re n d e r a a p re n d e r.
C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .

C o m u n ic a c ió n lin g ü ís tic a .
A p re n d e r a a p re n d e r.

g ) D e s e n v o lv e r o e s p írito e m p re n d e d o r e a c o n fia n z a e n s i
m e s m o , a p a rtic ip a c ió n , o s e n tid o c rític o , a in ic ia tiv a p e rs o a l
e a c a p a c id a d e p a r a a p r e n d e r a a p re n d e r, p la n ific a r, to m a r
d e c is ió n s e a s u m ir re s p o n s a b ilid a d e s .

S e n tid o d e in ic ia tiv a e e s p írito e m p re n d e d o r.

h ) C o m p re n d e r e e x p re s a r c o n c o rre c c ió n , o ra lm e n te e p o r
e s c rito , n a lin g u a g a le g a e n a lin g u a c a s te lá , te x to s e
m e n s a x e s c o m p le x a s , e in ic ia r s e n o c o ñ e c e m e n to , n a le c tu r a
e n o e s tu d o d a lite ra tu ra .

C o m u n ic a c ió n lin g ü ís tic a .

A p re n d e r a a p re n d e r.

C o n c ie n c ia e e x p re s ió n s c u ltu ra is .
C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .
A p re n d e r a a p re n d e r.

i) C o m p re n d e r e e x p re s a r s e n u n h a
e s tr a n x e ira s d e m a n e ir a a p ro p ia d a .

ou

m á is

lin g u a s

C o m u n ic a c ió n lin g ü ís tic a .
C o n c ie n c ia e e x p re s ió n s c u ltu ra is .
C o m p e te n c ia s s o c ia is e c ív ic a s .
A p re n d e r a a p re n d e r.

l) C o ñ e c e r , v a lo ra r e re s p e c ta r o s a s p e c to s b á s ic o s d a c u ltu r a
e d a h is to ria p ro p ia s e d a s o u tra s p e r s o a s , a s í c o m o o
IES Campo San Alberto
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T EM A 4
–

D e fin ir e n q u e c o n s is te a p o lític a e re fle x io n a r s o b r e a s ú a e s tr e ita re la c ió n c o a é tic a .

–

Id e n tific a r e re fle x io n a r s o b re s itu a c ió n s o u c o n d u ta s p o lític a s e tic a m e n te in c o rre c ta s .

–

R e c o ñ e c e r e a s u m ir o s v a lo re s c ív ic o s m á is re le v a n te s p a r a a v id a e n s o c ie d a d e .

D e fin ir d e fo r m a r a z o a d a e n q u e c o n s is te a x u s tiz a .
D.– Concreción
para cada estandar de aprendizaxe avaliable
–

E x p lic a r a re la c ió n q u e s e g u n d o A ris tó te le s e x is te e n tre a é tic a e a p o lític a .

–

D e s c rib ir o s a s p e c to s m á is re le v a n te s d a C o n s titu c ió n e s p a ñ o la e a s u m ir a s ú a im p o rta n c ia c o m o e ix e c e n tra l d o
fu n c io n a m e n to d e m o c rá tic o d a s o c ie d a d e e s p a ñ o la .

Os– contidos
da área de Valores Éticos agrúpanse en bloques e ligados a eles propóñense os criterios
E x p lic a r o c o n c e p to d e c id a d a n ía c o n tra s ta n d o a id e a d e c id a d á n c o a d e s ú b d ito .
de– avaliación
e os estándares de aprendizaxe.
V a lo ra r p o s itiv a m e n te a d e m o c ra c ia e a p re c ia r o s v a lo r e s e d e r e ito s d e m o c r á tic o s m á is im p o rta n te s .
O– alumnado
deberá
S i n a l a r a o r i x e d u n h a adquirir
s e r i e d e d e runs
e i t o s coñecementos
d e m o c r á t i c o s n o s v ea l unhas
o r e s q u e destrezas
s e e s t a b l e c e nbásicas
n a D e c l a que
r a c i ó nlle
U n permitan
i v e r s a l d o s Dmellorar
e re ito s
a súa
e prepararse para converterse no principal axente do seu propio desenvolvemento.
H u autonomía
m anos.
– C o ñ e c e r e d e s c rib ir o s a s p e c to s c h a v e d o fu n c io n a m e n to d u n h a s o c ie d a d e e d u n s is te m a p o lític o d e m o c r á tic o s .
CONTIDOS
TEMA 1

Asimilar o concepto de persoa e identificar o carácter racional, libre e independente da persoa.
Reflexionar sobre situacións en que nos comportamos como persoas diferenciando tales
condutas dos comportamentos impropios dunha persoa.
Definir os conceptos de autonomía moral e heteronomía moral.
Comprender e asumir a máxima kantiana segundo a cal toda persoa é "un fin en si mesmo".
Valorar de forma reflexiva a propia autonomía moral.
Explicar en que consiste a personalidade e identificar os principais trazos que definen a propia
personalidade.
Caracterizar as dimensións racional e emocional do ser humano.
Aprender a identificar e xestionar as propias emocións.
Describir en que consiste a intelixencia emocional e asumir pautas emocionais axeitadas na nosa
propia vida.
TEMA 2

Caracterizar a orixe da sociabilidade humana e asimilar a importancia de convivir
adecuadamente co propio contorno social.
Comprender que é un conflito e entender que forma parte da propia natureza humana.
Aprender a xestionar e resolver conflitos de forma asertiva.
Identificar e asimilar as regras básicas para resolver conflitos.
Reflexionar sobre a necesidade de normas e valores para convivir adecuadamente cos demais.
Identificar e potenciar as habilidades sociais máis relevantes para convivir con outras persoas.
Entender que é a empatía e desenvolver estratexias para comprender e valorar de forma
construtiva as condutas e sentimentos doutras persoas.
Coñecer as calidades da persoa empática.
Explicar en que consiste a asertividade e asimilar pautas para mellorar a propia conduta asertiva.
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TEMA 3

Definir en que consisten a moral e mais a ética sinalando tanto as súas diferenzas como a súa
complementariedade.
Aprender a identificar e avaliar condutas moralmente correctas e incorrectas.
Relacionar de forma razoada unha serie de máximas coa moral ou coa ética.
Definir en que consisten os valores e explicar o concepto de xerarquía de valores.
Reflexionar sobre os propios valores.
Identificar e clasificar os valores nunha serie de tipoloxías.
Definir o concepto de valores morais e identificar os valores morais que consideramos máis
relevantes.
Caracterizar as éticas de fins e as éticas de regras.
Describir e analizar os principais trazos da ética hedonista de Epicuro.
TEMA 4

Definir en que consiste a política e reflexionar sobre a súa estreita relación coa ética.
Identificar e reflexionar sobre situacións ou condutas políticas eticamente incorrectas.
Recoñecer e asumir os valores cívicos máis relevantes para a vida en sociedade.
Definir de forma razoada en que consiste a xustiza.
Explicar a relación que segundo Aristóteles existe entre a ética e a política.
Explicar o concepto de cidadanía contrastando a idea de cidadán coa de súbdito.
Valorar positivamente a democracia e apreciar os valores e dereitos democráticos máis
importantes.
Sinalar a orixe dunha serie de dereitos democráticos nos valores que se establecen na
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Coñecer e describir os aspectos chave do funcionamento dunha sociedade e dun sistema político
democráticos.
Describir os aspectos máis relevantes da Constitución española e asumir a súa importancia como
eixe central do funcionamento democrático da sociedade española.
TEMA 5

Definir e diferenciar de forma razoada os conceptos de legalidade, lexitimidade e xustiza.
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Reflexionar sobre situacións da vida real en que poden entrar en conflito a legalidade co que é
xusto.
Analizar de forma reflexiva o caso de Rosa Parks como exemplo de contradición entre a
legalidade e a xustiza.
Definir o concepto de dereito como conxunto de leis que determinan o que está permitido e o
que está prohibido nunha sociedade.
Identificar os dereitos que todas as persoas teñen polo simple feito de selo.
Coñecer e describir a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Participar de forma asertiva e reflexiva nun debate sobre un dilema moral.
Definir en que consiste a regra de ouro da moral.
Reflexionar sobre a universalidade dos dereitos humanos.
TEMA 6

Comprender e explicar como a ciencia e a a técnica transformou a nosa sociedade.
Caracterizar o proceso de transición da ciencia e a técnica tradicionais á actual tecnociencia.
Reflexionar sobre as vantaxes e os inconvenientes da tecnociencia na nosa sociedade actual.
Analizar a necesidade de límites legais e morais ao desenvolvemento tecnolóxico.
Identificar e reflexionar sobre os impactos positivos e negativos das tecnoloxías na nosa propia
vida.
Identificar e explicar en que consiste a tecnodependencia.
Reflexionar e evitar condutas que poden favorecer a tecnodependencia.
Analizar as consecuencias da tecnoadicción.
Asumir pautas de conduta para realizar un uso construtivo das TIC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
A dignidade da persoa

1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a dignidade
que posúe polo feito de ser libre.
1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado
etimolóxico e algunhas definicións achegadas por filósofos.
1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.
1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun «ser
moral».
2. Apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e voluntario na
construción da propia identidade conforme os valores éticos, e así mellorar a súa autoestima.
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2.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia identidade e
facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria,
honesta, libre, etc.; nunha palabra, unha persoa digna de ser apreciada por ela mesma.
2.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os valores
éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.
3. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia e as súas causas,
describindo as características dos grupos que forman os mozos e a influencia que exercen sobre os
seus membros, co fin de tomar conciencia da necesidade que teñen, para seguir crecendo
moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da súa autonomía persoal e do control da súa
conduta.
3.1. Coñece información, de fontes diversas, acerca dos grupos de adolescentes, as súas
características e a influencia que exercen sobre os seus membros na determinación da súa conduta,
realizando un resumo coa información obtida.
3.2. Elabora conclusións acerca da importancia que ten para o adolescente desenvolver a
autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta conforme os valores éticos libremente
elixidos.
3.3. Busca información acerca das causas que provocan a crise de identidade persoal nos
adolescentes e aprecia a importancia de superar o egocentrismo moral, intelectual e emocional
propio deste momento, para pasar á etapa de autonomía moral.
4. Identificar os conceptos de heteronomía e de autonomía mediante a concepción kantiana da
persoa, co fin de valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida moral.
4.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa como suxeito autónomo capaz de ditar
as súas propias normas morais.
4.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a
posibilidade de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.
5. Describir en que consiste a personalidade e valorar a importancia de enriquecela con valores e
virtudes éticas mediante o esforzo e a vontade persoal.
5.1. Identifica en que consiste a personalidade, os factores xenéticos, sociais, culturais e
ambientais que inflúen na súa construción, e aprecia a capacidade de autodeterminación do ser
humano.
6. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e da liberdade no ser humano para determinar
«como quere ser», elixindo os valores éticos que desexa incorporar a súa personalidade.
6.1. Describe e estima o papel relevante da razón e da liberdade para configurar, cos seus propios
actos, a estrutura da súa personalidade.
6.2. Realiza unha lista daqueles valores éticos que estima como desexables para integralos na súa
personalidade, explicando as razóns da súa elección.
7. Entender a relación que existe entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes
éticas pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
7.1. Indaga en diversas fontes acerca do concepto de virtude e as súas características en
Aristóteles, sinalando a relación que ten cos actos, cos hábitos e co carácter, elaborando conclusións
de forma razoada acerca do tema.
7.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser
humano, identificando algunhas destas e ordenándoas de acordo cun criterio racional.
8. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa importancia no
desenvolvemento moral do ser humano.
8.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na
construción moral do ser humano.
8.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos e como se relacionan coa vida moral.
8.3. Atopa a relación que existe, disertando en grupo, entre algunhas virtudes e valores éticos e o
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

desenvolvemento das capacidades de autocontrol emocional e de automotivación, como a
sinceridade, o respecto, a prudencia, a temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras.
9. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional, o seu carácter moral e a
súa influencia na construción da personalidade, sendo capaz de utilizar a introspección para
recoñecer emocións e sentimentos, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
9.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe
desenvolver o ser humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do
tema.
9.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas,
tales como a perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade,
a honestidade consigo mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos seus propios principios éticos,
entre outras.
9.3. Utiliza a introspección como medio para recoñecer as súas propias emocións, sentimentos e
estados de ánimo, co fin de ter un maior autocontrol deles e ser capaz de automotivarse,
converténdose no dono da súa propia conduta.
10. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e voluntario
na construción da súa propia identidade conforme os valores éticos, e así mellorar a súa autoestima.
10.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia identidade e
facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria,
honesta, libre, etc.; nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesma.
10.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os valores
éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.
A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais

1. Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a relación dialéctica que se
establece entre este e a sociedade, estimando a importancia dunha vida social dirixida polos valores
éticos.
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.
1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, acerca da influencia mutua que se establece entre o
individuo e a sociedade.
1.3. Achega razóns que fundamentan a necesidade de establecer uns valores éticos que guíen as
relacións interpersoais e utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes
informáticos, unha presentación gráfica das súas conclusións acerca deste tema.
2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual
dos valores e das normas morais que rexen a conduta da sociedade na que vive e se desenvolve o
ser humano.
2.2. Exemplifica, en colaboración grupal, a influencia que teñen na configuración da
personalidade humana os valores morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a
escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e extraendo
algunhas conclusións.
2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional como medio indispensable para adecuar os
costumes, as normas, os valores, etc., do seu contorno aos valores éticos universais establecidos na
DUDH, rexeitando todo aquilo que atente contra a dignidade humana e os seus dereitos
fundamentais.
3. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida pública, a primeira regulada pola
ética e a segunda polo dereito, co fin de identificar os límites da liberdade persoal e social.
3.1. Define os ámbitos da vida privada e da pública, así como o límite da liberdade humana, en
ambos os dous casos.
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3.2. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, expoñendo as
súas conclusións mediante unha presentación elaborada con medios informáticos.
3.3. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o
individuo e a sociedade, como a responsabilidade, o compromiso, a tolerancia, o pacifismo, a
lealdade, a solidariedade, a prudencia, o respecto mutuo e a xustiza, entre outros.
3.4. Xustifica o deber moral e cívico que toda persoa ten de prestar auxilio e socorro a todo aquel
cuxa vida, liberdade e seguridade estea en perigo de forma inminente, colaborando, na medida das
súas posibilidades, na prestación de primeiros auxilios en casos de emerxencia.
3.5. Reflexiona acerca do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a
posibilidade de que exista un conflito de valores éticos entrambos os dous, así como a forma de
atopar unha solución baseada nos valores éticos, exemplificando de xeito concreto tales casos e
expoñendo as súas posibles solucións fundamentadas eticamente.
4. Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia emocional, sinaladas por
Goleman, en relación coa vida interpersoal e establecer o seu vínculo con aqueles valores éticos que
enriquecen as relacións humanas.
4.1. Comprende a importancia que, para Goleman, teñen a capacidade de recoñecer as emocións
alleas e a de controlar as relacións interpersoais, elaborando un resumo esquemático acerca do tema.
5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais co fin de incorporar á súa personalidade
algúns valores e virtudes éticas necesarios no desenvolvemento dunha vida social máis xusta e
enriquecedora.
5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co comportamento
agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o
respecto á dignidade das persoas.
5.2. Mostra, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos que todo ser
humano ten a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e, especificamente, a ser
valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a
ninguén, etc.
5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a empatía, a
escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, co fin de que aprenda a utilizalas de forma
natural na súa relación cos demais.
5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos
orais, como a forma adecuada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de
dominalas e poder utilizalas no momento adecuado.
6. Utilizar de xeito habitual formas e xestos que favorecen o respecto á dignidade e aos dereitos
das persoas nas relacións interpersoais, mediante o exercicio e o desenvolvemento dalgunhas
habilidades sociais e técnicas de comunicación.
6.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co comportamento
agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral fundamental nas relacións interpersoais o
respecto á dignidade das persoas.
6.2. Emprega e exercita, en diálogos curtos reais ou inventados, as súas habilidades sociais, como
a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, co fin de que aprenda a utilizalas
de forma natural na súa relación cos demais.
6.3. Práctica algunhas técnicas de comunicación interpersoal mediante a realización de diálogos
orais, como a forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxectivo de
dominalas e utilizalas no momento adecuado.
6.4. Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos dereitos de todo ser
humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e, especialmente, a ser
valorados polo simple feito de ser persoas, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.
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7. Xustificar a importancia que teñen os valores e as virtudes éticas para conseguir unhas
relacións interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias.
7.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr unhas
boas relacións interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc.
7.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o
individuo e a sociedade, como a responsabilidade, o compromiso, a tolerancia, o pacifismo, a
lealdade, a solidariedade, a prudencia, o respecto mutuo e a xustiza, entre outros.
7.3. Destaca o deber moral e cívico que toda persoa ten de prestar auxilio e socorro a todo aquel
cuxa vida, liberdade e seguridade estean en perigo de forma inminente, colaborando, na medida das
súas posibilidades, en prestar primeiros auxilios en casos de urxencia.
A reflexión ética

1. Distinguir entre ética e moral, 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 cara á súa plena realización.
1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral en canto á súa orixe e á súa finalidade.
1.2. Achega razóns que xustifican a importancia da reflexión ética como unha guía racional de
conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos nos que se
fundamenta.
2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as súas
etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas, libres e
racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser
humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que estas teñen
na vida das persoas.
2.2. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón pola cal
esta é responsable da súa conduta e das consecuencias que esta teña.
3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral da persoa e apreciar o papel que a
intelixencia e a vontade teñen como factores que incrementan a capacidade de autodeterminación.
3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e de estrutura moral.
3.2. Analiza e valora a influencia 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
decidimos facer.
4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, resaltando as súas
características, clasificación e xerarquía, co fin de comprender a súa natureza e a súa importancia.
4.1. Explica que son os valores, as súas principais características e aprecia a súa importancia na
vida individual e colectiva das persoas.
4.2. Busca e selecciona información acerca da existencia de diferentes clases de valores, como os
relixiosos, os afectivos, os intelectuais, os vitais, etc.
4.3. Realiza, en traballo grupal, unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación
racional, mediante unha exposición co uso de medios informáticos ou audiovisuais.
5. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na vida
persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de que sexan recoñecidos e respectados
por todos.
5.1. Describe as características distintivas dos valores éticos utilizando exemplos concretos e
apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e na conformación dunha personalidade
xusta e satisfactoria.
5.2. Utiliza o seu espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir
a importancia de respectar os valores éticos tanto na vida persoal como social.
6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticas como guía da conduta
individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos e de promovelos polos beneficios
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que achegan á persoa e á comunidade.
6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, no nivel individual e comunitario, ten a
ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder,
a intolerancia, a insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc.
6.2. Emprende, utilizando a súa iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o
desenvolvemento dunha campaña no seu contorno co fin de promover o recoñecemento dos valores
éticos como elementos fundamentais do pleno desenvolvemento persoal e social.
Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos
humanos

1. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a creación da
ONU, co fin de entendela como unha necesidade do seu tempo cuxo valor continúa vixente como
fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.
1.1. Explica a función da DUDH como un «código ético» recoñecido polos países integrantes da
ONU co fin promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo.
1.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que deron orixe á DUDH,
entre eles, as ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns seres humanos
sobre outros, chegando ao extremo do Holocausto xudeu, así como á discriminación e ao exterminio
de todos aqueles que non pertencesen a unha determinada etnia, modelo físico, relixión, ideas
políticas, etcétera.
1.3. Sinala os obxectivos que tivo a creación da ONU e a data na que se asinou a DUDH,
valorando a importancia deste feito para a historia da humanidade.
2. 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 humanos.
2.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta Declaración recoñece ao ser humano
como persoa posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu
Preámbulo.
3. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH co fin de coñecela e propiciar o
aprecio e o respecto cara a ela.
3.1. Constrúe un esquema acerca da estrutura da DUDH, a cal se compón dun preámbulo e 30
artigos, que poden clasificarse do seguinte xeito:
Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a toda persoa: a liberdade, a igualdade, a
fraternidade e a non discriminación.
Os artigos 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.
Os artigos 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade.
Os artigos 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticos.
Os artigos 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.
Finalmente, os artigos 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias
para o seu exercicio e aos seus límites.
3.2. Elabora unha campaña, en colaboración grupal, co fin de difundir a DUDH como fundamento
do dereito e da democracia no seu ámbito escolar, familiar e social.
4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista da
humanidade e estimar a importancia do problema que presenta na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, tomando conciencia dela co fin de
promover a solución deses problemas.
4.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos,
partindo da primeira xeración: os dereitos civís e políticos, seguindo cos da segunda xeración:
económicos, sociais e culturais, e estudando os da terceira: dereitos dos pobos á solidariedade, ao
desenvolvemento e á paz.
4.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os
patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
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4.3. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a
violencia e o abuso do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, como o abuso sexual, o
traballo infantil, a súa utilización como soldados, etc.
4.4. Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da
muller e a violencia de xénero no seu contorno familiar, escolar e social, avaliando os resultados
obtidos.
5. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se enfronta a aplicación
da DUDH na actualidade, apreciando o labor que realizan institucións e ONG que traballan na
defensa dos dereitos humanos auxiliando aqueles que non teñen a oportunidade de exercelos.
5.1. Investiga, a partir de información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos que
ten a aplicación da DUDH en canto ao exercicio dos dereitos civís —destacando os problemas
relativos á intolerancia, á exclusión social, á discriminación da muller, á violencia de xénero e á
existencia de actitudes como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc. —
e dos dereitos políticos —guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados políticos, etcétera.
5.2. Indaga, en colaboración grupal, acerca do labor de institucións e voluntarios que, en todo o
mundo, traballan polo cumprimento dos dereitos humanos, como Amnistía Internacional, Manos
Unidas, Médicos sen Fronteiras ou Cáritas, entre outros, elaborando e expresando as súas
conclusións.
Os estándares estan, como indica a LOMCE, pormenorizados e concretizados no cuadro que
incluimos neste mesmo apartado máis adiante nesta programación. Serán adaptados nas reunións
pertinentes ao longo do curso.
Temporización
Temas 1 e 2 serán traballados na primeira avaliación.
Tema 1. Somos persoas
1. Que quere dicir ser persoa?
2. Quen dirixe a miña vida?
Taller de ética.
3. Como cheguei a ser quen son?
4. Que importancia teñen as emocións?
5. Todo o que sinto é bo?
Síntese · Os valores a exame.
Tema 2. Vivimos en sociedade
1. As razóns para ser sociables.
2. Valores para convivir.
3. As habilidades sociais.
4. Pórse no lugar do outro.
Taller de ética.
5. A importancia da asertividade.
Síntese · Os valores a exame.
Temas 3 e 4 na segunda avaliación
Tema 3. Ética e moral
1. Da moral á ética.
2. Cuestión de valores.
3 Os valores morais.
4. En que consiste actuar ben?
Taller de ética.
5. A busca do pracer.
Síntese · Os valores a exame.
Tema 4. Vivir en democracia
1. Que significa vivir ben?
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2. Valores para convivir.
3. De súbditos a cidadáns.
4. O funcionamento da democracia.
Taller de ética.
5. A Constitución española e os seus valores.
Síntese · Os valores a exame.
Temas 5 e 6 na terceira avaliación.
Tema 5. Cidadáns con dereitos
1. É o mesmo xusto que legal?
2. O dereito e os dereitos.
3. Por que temos dereitos?
Taller de ética.
4. Un código ético para a humanidade.
Síntese · Os valores a exame.
Tema 6. Ciencia, técnica e valores
1. Como cambiou o mundo!
2. As dúas caras da ciencia e da técnica.
Taller de ética.
3. Donos ou escravos das tecnoloxías?
4. As consecuencias da tecnoadicción.
Síntese · Os valores a exame.
Grao mínimo de consecución para superala materia.
Os mesmos sinalados nos apartados anteriores, adaptados as necesidades de cada alumnos
segundo a programación inicial e as adaptacións da mesma durante o desenvolvemento do curso.
Serán criterios mínimos de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento educado e respetuoso e participación activa nas clases (30%);
2. exames e entregados para traballar na casa (20%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (30%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).

E. Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais da área. Materias e recursos
didácticos
No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo
como un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas áreas e materias e por iso require
unha coordinación de actuacións docentes onde o traballo en equipo debe ser unha constante.
Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de
formación e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas
formas de traballo cooperativo. Estas formas deben ser respectuosas coa diversidade dos profesores
e profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega o
seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e
compañeiras.
O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. No
currículo haberá competencias clave fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada
alumno poida desenvolver ao máximo as súas potencialidades a partir dos Estándares de
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aprendizaxe propios de cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola é
garantir uns mínimos para todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno.
O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto
para o alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na
aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas
explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar
en situacións variadas e continuar aprendendo.
Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan
desenvolver os Estándares de aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das
Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que
as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas,
isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten
relevantes na consecución de competencias concretas.
O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en
diferentes contextos os contidos dos catro saberes que forman cada unha das competencias (saber,
saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que representen retos
para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen ampliar a
súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, a xustificar e a
interpretar con rigor, etc.
Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais
terán un especial protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que
favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións.
A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos
coñecementos e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio
completo da actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean
presentes. Polo tanto, ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos
cognitivos.
No marco da súa Programación Didáctica os centros teñen que precisar en cada Curso os
obxectivos que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de
centro e determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das
competencias.
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente
pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo.
En concreto, na área de Valores Éticos:
O alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos
que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na necesidade de
analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético.
Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área
desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente
participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo.
A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino
socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa
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conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común.
Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe,
mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas
aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e un proxecto de vida
propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control
acerca da súa propia existencia.
Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal
farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a
través das súas propias experiencia e respectando sempre o desenvolvemento dos seus diversos
estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como a ensinanza recíproca, a discusión
guiada con técnicas de visualización, de role play.
Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores
éticos de forma holística, comprensiva e significativa.
Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes:
1. Libro do Alumno e da Alumna
O Libro do Alumno e da Alumna consta de 6 temas para o Primeiro Curso da Materia Valores
Éticos da Educación Secundaria Obrigatoria.
2. Cadernos de Actividades
Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da
Alumna. Por outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para
atender as necesidades individuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos
que secuencian os distintos temas.
Recursos Didácticos
Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e
complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.
Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os
coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.
Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de
ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos
importantes.
Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de
diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un
dos Estándares de Aprendizaxe acadado polos alumnos.
4. Xerador de Avaliacións
Programa informático que permite elaborar de forma automática un amplo abano de probas de
avaliación en función do nivel de coñecementos do alumnado. Propóñense 10 actividades distintas
para cada tema o libro do alumno e da alumna e para cada unha destas actividades programáronse 3
opcións de avaliación de dificultade crecente: nival baixo, nivel medio, nivel alto. Cada opción de
avaliación permite avaliar tanto os contidos como as competencias clave.
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Recursos Organizativos
A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o
desenvolvemento do proceso de aprendizaxeensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso
dos recursos didácticos e organizativos serán:
Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os instrumentos, os
espazos e tempos de dita coordinación). Estableceranse as responsabilidades da comisión de
coordinación pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en todas as medidas
de atención á diversidade.
Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica para a atención á diversidade (tal
como vimos na sección anterior).
Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na
organización das medidas de atención á diversidade.
En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que
favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles que son máis socializadores. Primeiro,
en relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples,
laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias
de calquera tipo... Segundo, o interior da aula habitual deberá facilitar a realización dunha
diversidade de actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional..
En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda
respectando as normas impostas desde a administración educativa, a atención á diversidade esixe
certa flexibilidade para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo,
profundizacións...etc. En relación co horario dos profesores, deben establecerse uns tempos para a
coordinación entre profesores de áreas distintas, e entre profesores de cursos diferentes. A
coordinación do profesorado é un dos factores clave na organización e a eficacia da atención á
diversidade.
Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros
recursos didácticos necesarios para a atención á diversidade.
En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros cartografías,
material de laboratorio, instrumentos musicais, material para educación física...) deben terse en
conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan discriminatorios,
que sexan seguros e adaptados á idade dos alumnos, que non sexan prexudiciais para o medio
ambiente...
En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e
prácticos para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto curricular, e para a elaboración das
programacións de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións
didácticas que pode seguir o profesorado...
Tema 1
Este primeiro tema iníciase cunha caracterización do concepto de persoa. Pretendemos que o
alumnado comprenda en que consiste ser unha persoa e que identifique os trazos e características
que debe reunir unha persoa. A partir destes coñecementos analizaremos situacións da vida real en
que nos comportamos axeitadamente como persoas e outras en que non nos conducimos como tales.
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Unha vez asumida a caracterización do concepto de persoa, definiremos os conceptos de autonomía
moral e heteronomía moral. A partir destas definicións, tentaremos que o alumnado reflexione sobre
a necesidade de se conducir con autonomía moral e analice situacións en que nos conducimos de
xeito autónomo e heterónomo. Tamén reflexionaremos de forma crítica sobre os motivos polos que
algúns mozos fuman ou beben alcohol.
Proseguiremos coa realización dun obradoiro de ética. A partir da lectura dun texto,
desenvolveremos unha serie de actividades que melloren a autonomía e o autocoñecemento. Alén
diso, formularemos un debate sobre a necesidade de cumprir as promesas dadas.
A continuación, analizaremos que é a personalidade describindo os factores biolóxicos,
socioculturais e persoais que conforman a propia personalidade. Igualmente, analizaremos e
comentaremos a importancia dunha serie de valores na configuración da personalidade.
Por último, concluiremos coa análise das emocións, a educación e a intelixencia emocional .
Tema 2
Neste tema o alumnado familiarizarase coa sociabilidade humana e as habilidades, pautas e
condutas que favorecen a socialización das persoas e a súa convivencia cos demais.
En primeiro lugar, estableceremos as principais razóns polas que os seres humanos son sociables e
insistiremos en que a sociabilidade é connatural, é algo innato, ao propio ser humano.
Despois proseguiremos coa análise da conflitividade humana. Primeiro, sinalando que os conflitos
forman parte da vida social de todas as persoas. Despois insistindo que podemos xestionar e
resolver os conflitos que se presenten na nosa vida dun xeito construtivo e asertivo.
Neste sentido identificaremos as regras para resolver conflitos e aplicarémolas a unha serie de
situacións conflitivas da vida cotiá.
Proseguiremos explicando a importancia das regras e valores que establezan pautas de conduta e
normas para posibilitar a propia convivencia entre as persoas dunha sociedade. A seguir,
identificaremos e reflexionaremos sobre os valores necesarios para a convivencia.
A epígrafe Obradoiro de ética constituirá unha parte especialmente relevante deste tema, en tanto
que nos ofrecerá unha serie de pautas e situacións concretas en que desenvolver o razoamento
moral, as habilidades sociais e o traballo en equipo.
Tema 3
O tema presta unha especial atención á definición e a diferenciación da ética e a moral, deténdose
tanto nas diferenzas teóricas entre ambos os conceptos como na análise de situacións ou reflexións
que teñen un carácter ético e as que son morais.
Este traballo de definición da ética e a moral empregarase, así mesmo, na reflexión sobre as accións
correctas e incorrectas no ámbito da moral.
Proseguiremos traballando os conceptos de valor e xerarquía de valores. Pretendemos con iso que o
alumnado entenda o que son os valores, identifique os valores relevantes e aprecie a diferente
relevancia de cada un deles.
Ademais, tamén clasificaremos os valores segundo sexan: vitais, intelectuais, instrumentais,
estéticos, afectivos, relixiosos ou morais. Prestaremos unha especial atención a estes últimos,
sinalando como os valores morais e a súa asunción libre e razoada nos axudan a conducirnos
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correctamente.
A continuación, proseguiremos coa caracterización das éticas de fins e as éticas de regras.
Dedicaremos, ademais, a epígrafe Obradoiro de ética a reflexionar sobre ambos os tipos de ética.
Por último, describiremos a ética hedonista de Epicuro..
Tema 4
Neste tema aproximarémonos aos aspectos básicos da vida en democracia. Iniciaremos esta tarefa
definindo con claridade en que consiste a política e cal é a súa relación coa ética. Neste punto
deterémonos na análise ética das condutas ou situacións políticas.
Unha vez que o alumnado comprendeu a importancia da eticidade na convivencia democrática,
incidiremos no recoñecemento e caracterización dos valores cívicos que deben rexer a convivencia
pacífica e construtiva nunha sociedade democrática.
Prestaremos unha especial atención ao valor da xustiza e á reflexión aristotélica sobre a xustiza e
sobre a relación que debe existir entre a política e a ética.
A continuación, comentaremos as diferenzas que existen entre ser súbdito e ser cidadán.
Insistiremos nos dereitos que todos temos como cidadáns dunha sociedade democrática e
relacionaremos estes dereitos cos establecidos na DUDH.
Proseguiremos cunha breve descrición dos aspectos chave que articulan o funcionamento da
democracia. Primeiro, explicaremos que é a soberanía popular e a relevancia deste concepto no
funcionamento dunha democracia. Despois identificaremos os principais elementos que debe reunir
un sistema político democrático e os valores que deben rexer unha sociedade democrática.
Concluiremos o tema coa caracterización do sistema democrático español e cunha detallada análise
da Constitución española.
Tema 5
Este tema céntrase na análise dos dereitos humanos. Iniciamos este labor propondo unha detallada
análise e unha profunda reflexión sobre as diferenzas existentes entre o que é legal, dunha banda, e
o que é xusto ou lexítimo da outra. Para realizar esta tarefa apoiámonos dunha serie de casos e
situacións en que o legal e o xusto entran en conflito, particularmente no caso de Rosa Parks.
Partindo desta análise do xusto e o legal, proseguimos coa caracterización do dereito, como
conxunto de leis para ordenar unha sociedade, e a definición de dereitos como aquilo que nos
corresponde polo simple feito de sermos persoas.
Seguidamente, aplicaremos estes coñecementos á reflexión sobre situacións en que a aplicación do
dereito pode ser xusta ou inxusta.
Seguidamente, detallaremos a orixe dos dereitos humanos e estableceremos con clareza que se trata
de dereitos que todas as persoas temos de xeito universal polo mero feito de sermos persoas.
Igualmente, realizaremos unha análise polo miúdo da Declaración Universal dos Dereitos
Humanos. Por último, analizaremos en que consiste a regra de ouro da moral. Os contidos
previamente sinalados traballaranse en situacións concretas da vida cotiá ao longo da epígrafe
Obradoiro de Ética.
Tema 6
Como fío conduto, o tema céntrase nunha gran diversidade de cuestións relacionadas coa ciencia e a
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técnica, en como estas condicionan positiva ou negativamente a nosa vida e a forma en que nos
debemos conducir ante as realidades tecnocientíficas da nosa sociedade.
Para desenvolver esta tarefa, o tema iníciase nunha breve descrición sobre como a ciencia e a
técnica transformaron o mundo na nosa historia recente. Sinaladamente, presta unha especial
atención ao proceso de transición da ciencia tradicional á tecnociencia e ás repercusións positivas e
negativas do dito proceso.
Seguidamente, desenvolvemos unha detallada análise e reflexión das repercusións negativas e
positivas da ciencia, incidindo en que a ciencia e a técnica non son boas ou malas en si mesmo en
canto á súa aplicación e as súas repercusións son positivas ou non. Neste punto insistiremos na
necesidade de establecer límites legais e morais ao desenvolvemento tecnocientífico .
A continuación, abordaremos o problema da tecnodependencia. Definiremos en que consiste este
tipo de dependencia e nos factores de risco que poden favorecer a tecnodependencia.
Finalmente, caracterizaremos con detalle as consecuencias e os síntomas da tecnoadicción.
Traballaremos, igualmente, pautas de conduta que favorezan un uso construtivo e equilibrado das
TIC
Actividades complementarias
Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen de
forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un campo
específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro.
As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que trascendan o ámbito puramente
académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo se
ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, polo que
non deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos
específicos asignados ás determinadas materias, senón como un complemento da acción instrutiva e
formativa destas.
Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares son:
Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural, sen
discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social.
1. Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos.
2. Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.
3. Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no
favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.
4. Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e
profesionais propias da existencia adulta.
5. Considéranse actividades extraescolares nos centros públicos de ensino, sinalando algúns
aspectos que as caracterizan:
6. Completan a formación mínima que deben recibir todos os cidadáns e cidadás.
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7. Son actividades que non poden formar parte do horario lectivo, é dicir, do horario que
comprende a xornada escolar, incluídos os períodos de descanso que se establecen entre
dúas clases consecutivas.
8. Teñen carácter voluntario, polo que ningún alumno pode ser obrigado a asistir a ditas
actividades.
9. Non forman parte do proceso de avaliación individual polo que pasa o alumnado para a
superación das distintas ensinanzas que integran os plans de estudos, aínda que o proxecto
debe ser avaliado como parte do plan anual de actuación do centro educativo.
10. Non poden constituír motivo nin medio de discriminación ningún para ningún membro da
comunidade educativa.
11. Non poden ter carácter lucrativo.

F. Materiais e recursos didácticos.
Libro de texto de Vicens vivens en Galego
Materiais:
Folios, fotocopias, ordenadores, proxectores, tiza, pizarra, pizarra ditixital, sillas mesas.
Recursos didácticos:
Aula virtual da materia na paxina web do centro e paxinas web creadas para as seccións bilingües
(weebly.com

G. Criterios de cualificación.
Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos
avaliados establecendo se:

Son suficientes.

Se deben mellorar.

Se se descoñecen.
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto e nos
Fotocopiables de Actividades de Reforzo e Ampliación a través dos estándares de aprendizaxe
especificados no Documento Estándares de Aprendizaxe Adxunto.
A avaliación de cada un dos estándares realizarase a partir dunha serie dos Subestándares de
Aprendizaxe, concrecións dos Estándares de Aprendizaxe, que se avaliarán a través dos Indicadores
de logro. Ditos indicadores avaliarán a adquisición de coñecementos e competencias en cinco
niveis.
Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de
Avaliación Final, Proposta Curricular e Estándares de Aprendizaxe Anexos.
A Avaliación realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os Indicadores de
logro. O docente disporá dunha táboa na que se reúnen os Estándares de Aprendizaxe máis
relevantes a avaliar en cada tema nas táboas Avaliación dos Estándares de Avaliación do documento
anexo Estándares de Avaliación.
Serán criterios de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento e participación activa nas clases (20%);
2. exames tipo test dos materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa
(40%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (20%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Precedementos e instrumentos de avaliación
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
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participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase alúmenos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Avaliación inicial dos alumnos, e adaptacións dos contidos segundo os mínimos sinalados ao
traballo dos alumnos pendentes ao longo do curso.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademáis realizarase alo menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.

H. Indicadores do logro na avaliación do proceso e práctica docente.
Como xa recollermos nos procesos de avaliación iremos adaptando na nosa interacción cos
alumnos as actividades programadas en función do alumnado, o traballo en clase, as actitudes. Será
por elo imprescindible actuar de acordo cun constante proceso de retro alimentación entre a
programación, o traballo na aula e os resultados que se vaian conseguindo.
O diálogo permanente cos alumnos, co titor de cada aula e cos pais a través do titor, así como os
resultados nas diferentes probas e en cada periodo de clase serán esenciais para como indicaroes de
que o proceso de ensinanza aprendizaxe é constantemente avaliado, correxido no proceso diario da
práctica docente nas aulas.

I.Organización de actividades seguimento de materias pendentes.
Non é necesario programar nada neste sentido ao ser unha materia de 1 da ESO para os alumnos
que entran da primaria no IES.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS
Especificado nos apartados anteriores.

K. Deseño avaliación inicial e medidas a adoptar segundo resultados.
Avaliación inicial dacordo co departamento de orientación e cos criterios sinalados nos
documentos definidores do noso centro. Datas e criterios establecidos e discutidos nas reunións de
coordinación pedagóxica.
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L. Medidas de atención á diversidade.

Descrición do grupo despois da avaliación inicial
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a
relativa a:
• O número de alumnos e alumnas.
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.
• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de
estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos.
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

Necesidades individuais
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu
proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e
con necesidades non diagnosticadas, pero que requira atención específica por estaren en risco, pola súa historia
familiar, etc.).
• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de
tempos grupais para favorecer a intervención individual).
• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que se van
empregar.
• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que
interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Avaliación previa e individualizada de cada alumno. Plan de traballo e calendario de traballo
específico para cada alumno. Seguimento e adaptación ao seu proceso de ensino aprendizaxe.
Coordinación co equipo de orientación.
Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao
alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que
imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información
sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de
desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá a análise dos informes persoais da
etapa ou curso anterior e completarase coa información obtida a través da persoa titora.
A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e
recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande importancia
a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas
conxuntas que faciliten o progreso do alumnado.”
Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos:
En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais.
En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao
Sistema Educativo.
En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan
dunhas altas capacidades intelectuais.
Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).
Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio
educativo non debe desvirtuar o que debe ser a intención fundamental do centro educativo en xeral
e de cada curso en particular, que persegue a educación integral de todos os alumnos e que se
materializa na necesaria integración de todo o alumnado.
A orientación é unha actividade educativa con diferentes ámbitos ou dimensións. Por un lado,
diríxese á mellora dos procesos de ensino e, en particular á adaptación da resposta escolar á
diversidade de necesidades do alumnado; por outro, diríxese a garantir o desenvolvemento das
capacidades que facilitan a madurez dos nenos e das nenas, e que lles permitan adquirir unha
progresiva autonomía cognitiva, persoal e social ao longo da Educación Secundaria Obrigatoria.
Nos instrumentos de planificación institucional deberán establecerse os mecanismos necesarios para
facilitar unha resposta adecuada ás necesidades educativas do alumnado. Estas respostas poden ser
de dous tipos:
– As respostas de tipo curricular, que se concretan na elaboración, desenvolvemento e avaliación
das adaptacións curriculares con distintos graos de significatividade.
– As respostas organizativas, que teñen que ver coa organización dos recursos humanos e materiais
do centro para atender este alumnado e coa planificación das medidas educativas máis
adecuadas.
A Orientación Educativa organízase en tres niveis que van desde a acción titorial, desenvolta na
aula, e as tarefas orientadoras que realizan os Departamentos de Orientación, ata as actuacións
complementarias dos equipos de apoio externo. Aínda que cada un destes niveis ten funcións
específicas, compleméntanse entre si, dado que comparten a mesma finalidade e obxectivos xerais
comúns: a personalización da educación e a contribución ao desenvolvemento dos obxectivos
establecidos nesta etapa educativa.
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A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo
que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada
en función das necesidades de cada un.
Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao que se refire o artigo 71 da
Lei Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio e as modificacións que incorpora a LOMCE (Lei
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) con respecto a dito artigo
nos seus apartados 1 e 2, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais
e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que
aseguren o seu adecuado progreso.
Poderanse tomar medidas de reforzo como o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles
ou as adaptacións do currículo. Ditas adaptacións realizaranse buscando o máximo
desenvolvemento posible das competencias clave.
A escolarización do alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo realizarase
atendendo as súas circunstancias, coñecementos, idade e historial académico.
Cando os alumnos presenten graves carencias na lingua de escolarización do centro, recibirán unha
atención específica que será, en todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos ordinarios,
cos que compartirán o maior tempo posible do horario semanal.
A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal polo persoal
coa debida cualificación e nos termos que determinen as administracións educativas, flexibilizarase
de forma que poida anticiparse un curso ao inicio da escolarización na etapa ou reducirse a súa
duración, cando se prevexa que son estas as medidas máis adecuadas para o desenvolvemento do
seu equilibrio persoal e da súa socialización.
A acción titorial está ligada a unha visión integral da educación, cuxo fin é a formación de persoas
que, ademais de dispor de coñecementos, desenvolvan o conxunto das súas potencialidades e saiban
desenvolverse no mundo actual.
O Plan de Acción Titorial tenderá a favorecer o seguemento personalizado do proceso de
aprendizaxe do alumnado e establecerá medidas que permitan manter unha comunicación fluída
coas familias, tanto co fin de intercambiar informacións sobre aqueles aspectos que poidan resultar
relevantes para mellorar o proceso de aprendizaxe dos alumnos, como para orientalos e promover a
súa cooperación.
Así mesmo, asegurará a coherencia educativa no desenvolvemento das programacións mediante
procedementos de coordinación do equipo educativo que permitan adoptar acordos sobre a
avaliación e sobre as medidas que deben poñerse en marcha para responder as necesidades
detectadas.
Os principios que rexen a orientación e a acción titorial concrétanse nos seguintes obxectivos:
a) Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica do colexio.
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b) Potenciar o esforzo individual e o traballo en equipo.
c) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade e sistema
de valores; e a progresiva toma de decisións.
d) Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, conforme ás súas aptitudes,
necesidades e intereses, a través dunha actuación titorial individualizada e planificada.
e) Efectuar un seguemento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar dificultades e
necesidades especiais e recorrer aos apoios ou actividades adecuadas.
f) Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando actividades de
cooperación e solidariedade cos demais e aprendendo a resolver pacificamente os conflitos entre
iguais.
g) Favorecer procesos de mellora educativa a través da programación de actividades formativas
por parte dos equipos docentes, e a coordinación co equipo de apoio, realizando as adaptacións
curriculares necesarias.
h) Contribuír á adecuada interacción entre os integrantes da comunidade educativa e establecer os
cauces de colaboración, apoio e asesoramento coas familias para o logro dun desenvolvemento
integral dos seus fillos e fillas.

M. Elementos traversais: concreción.
Como elementos trasnversais sinalanse os seguintes:
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento especí fico nalgunhas das
materias de cada etapa.
2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da
igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas
con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a
aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos
homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e
a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. A programación docente debe abranguer
en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade,
da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do
Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os
estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e
intersexual.
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o
alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e
condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
Evidentemente toda a nosa actividade programadora concreta estos compoñentes trasversais tal e
como se pode apreciar no cadro que sigue a continuación.

N. Actividades complementarias
Véase cadro final aplicable e desglosado de tódalas actividades extraescolares nas que participara o
departamento neste curso 20182018.

Ñ. Mecanismo de revisión, avaliación e modificación da programación en función dos
resultados académicos.
As reunións dos membros do departamento, tal e como reflicten as súas actas, son lugar axeitado
para a adaptación segundo a avaliación que se vaia facendo da programación. As reunións
constantes cos titores de cada curso, e cos outros docentes serviran de lugar axeitado para revisar,
avaliar e modificar a programación non só en función dos resultados académicos senon no
desenvolvemento integral de todos e cada un dos alumnos da aula.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu
conxunto. Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, a través dos indicadores de logro incorporados na programación
docente.
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do
Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro
permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos
obxectivos marcados en cada Estándar.
Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas
educativas que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os
obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será
continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas
adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.
Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades,
competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupoclase deben ser
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para
que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.
En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar:
 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…
 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo.
 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.
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 Se se está progresando na liña definida no obxectivo.
 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados
Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado celebrará
sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensino e
a súa propia práctica docente.
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas
medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan
solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.
Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte.
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ASPECTOS PARA AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias dos estándares de
aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

O. Taboa lexislación Galega.
Cómo indicamos recollemos a lexislación na seguinte táboa que resume todolos apartados tratados
Valores éticos. 1º de ESO
Obxectiv
os

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. A dignidade da persoa
a
d
h

B1.1. O concepto
problemático de persoa.
Significado etimolóxico.
B1.2. Características da
persoa: independencia,
racionalidade e liberdade.

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

B1.3. Dignidade da persoa: a
persoa como ser moral.
a
b
d
e
g
h

a
f
g
l

a
d
g

B1.4. Adolescencia: crise de
identidade, formación de
grupos e influencia do
grupo no/na adolescente.

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o
concepto de persoa, analizando o seu
significado etimolóxico.
VEB1.1.2. Describe as características principais
da persoa: substancia independente, racional e
libre.
VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da
persoa que, como ente autónomo, se converte
nun "ser moral".

B1.2. Comprender a crise da identidade persoal
que xorde na adolescencia e as súas causas, e
describir as características dos grupos que
forman e a influencia que exercen sobre os
seus membros, coa finalidade de tomar
conciencia da necesidade que ten, para
seguir medrando moralmente e pasar á vida
adulta, do desenvolvemento da súa
autonomía persoal e do control da súa
conduta.

VEB1.2.1. 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 información obtida.

B1.6. Personalidade: factores
xenéticos, sociais, culturais
e do contorno ambiental
que inflúen na súa
construción. Capacidade de
autodeterminación no ser
humano.

B1.3. Describir en que consiste a personalidade
e valorar a importancia de enriquecela con
valores e virtudes éticas, mediante o esforzo
e a vontade persoal.

VEB1.3.1. Identifica en que consiste a
personalidade e os factores xenéticos, sociais,
culturais e do contorno que inflúen na súa
construción, e aprecia a capacidade de
autodeterminación no ser humano.

B1.7. A razón e a liberdade na
estruturación da
personalidade e na escolla
dos valores éticos que a

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

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

B1.5. Desenvolvemento da
autonomía persoal na
adolescencia. Control da
conduta e escolla de
valores éticos.
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VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a
importancia que ten para o/a adolescente
desenvolver a autonomía persoal e ter o
control da súa propia conduta conforme aos
valores éticos libremente elixidos.

h

a
b
d
e
g

conformarán.

personalidade.

B1.8. A intelixencia
emocional e o seu papel no
desenvolvemento moral da
persoa.
B1.9. Emocións, sentimentos
e vida moral.

h

B1.10. Valores éticos e
capacidade de autocontrol
emocional.

a

B1.11. Habilidades
emocionais segundo
Goleman.

b
d
g
h
m

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

B1.13. Introspección:
autocoñecemento,
autocontrol e autonomía.

VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as
súas características, valorando a súa
importancia na construción moral do ente
humano.
VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións
e os sentimentos, e como se relacionan coa
vida moral.
VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a
relación entre algunhas virtudes e valores
éticos e o desenvolvemento das capacidades
de autocontrol emocional e automotivación,
tales como a sinceridade, o respecto, a
prudencia, a temperanza, a xustiza e a
perseveranza, entre outras

B1.6. Estimar a importancia do
desenvolvemento da intelixencia emocional
e a súa influencia na construción da
personalidade e o seu carácter moral, con
capacidade de empregar a introspección para
recoñecer emocións e sentimentos no seu
interior, para mellorar as súas habilidades
emocionais.

B1.12. Habilidades
emocionais e virtudes
éticas.

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

VEB1.6.1. Comprende en que consisten as
habilidades emocionais que, segundo
Goleman, debe desenvolver o ser humano, e
elabora un esquema explicativo arredor do
tema, en colaboración en grupo.
VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das
habilidades emocionais coa adquisición das
virtudes éticas, tales como a perseveranza, a
prudencia, a autonomía persoal, a temperanza,
a fortaleza da vontade, a honestidade cun
mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos
propios principios éticos, entre outras.
VEB1.6.3. Emprega a introspección como
medio para recoñecer as propias emocións, os
sentimentos e os estados de ánimo, coa
finalidade de ter un maior control deles e ser
capaz de automotivarse, converténdose no
dono da propia conduta.

a
d
g
m

B1.14. Construción da
identidade propia consonte
valores éticos.
B1.15. Persoa como proxecto
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 persoa
xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa,
respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.,
nunha palabra, digna de ser apreciada por si
mesmo/a.
VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal
conforme o modelo de persoa que quere ser e
os valores éticos que desexa adquirir, facendo
que a súa propia vida teña un sentido.

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais
a
b
d
e
g
h

a
b
d
e
g
h

B2.1. A natureza social do ser
humano.
B2.2. Relación dialéctica
entre individuo e
sociedade.

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

B2.3. Os valores éticos como
guías das relación
interpersoais na sociedade.

B2.4. Proceso de
socialización:
interiorización de valores e
normas morais.
B2.5. Valores inculcados
polos axentes sociais na
configuración da
personalidade.
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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.
VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos
grupos, sobre a influencia mutua que se
establece entre o individuo e a sociedade.
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 elaborar, mediante
soportes informáticos, unha presentación
gráfica das súas conclusións sobre este tema.

B2.2. Describir e valorar a importancia da
influencia do contorno social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, a través
da análise do papel que desempeñan os
axentes sociais.
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VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e
valora a súa importancia na interiorización
individual dos valores e as normas morais que
rexen a conduta da sociedade en que vive.
VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en
grupo, a influencia que teñen na
configuración da personalidade os valores
morais inculcados polos axentes sociais, entre

ñ

a
h

a
b
d

B2.6. Necesidade da crítica
racional para alcanzar
valores éticos universais,
exemplificados na DUDH e
baseados na dignidade
humana.

b
d
g
h

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da
crítica racional, como medio indispensable
para adecuar aos valores éticos universais
establecidos na DUDH os costumes, as
normas, os valores, etc., do seu medio,
rexeitando todo o que atente contra a
dignidade do humano e os seus dereitos
fundamentais.

B2.7. Diferenza entre a vida
privada (regulada pola
ética) e a vida pública
(regulada polo dereito).
Límites da liberdade nos
dous ámbitos.

B2.3. 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 social.

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

B2.8. Habilidades emocionais
de Goleman e valores
éticos que atinxen ás
relación humanas.

B2.4. Relacionar e valorar a importancia das
habilidades da intelixencia emocional
sinaladas por Goleman, en relación coa vida
interpersoal, e establecer o seu vínculo cos
valores éticos que enriquecen as relacións
humanas.

VEB2.4.1. Comprende a importancia que para
Goleman ten a capacidade de recoñecer as
emocións alleas e a de controlar as relacións
interpersoais, e elabora un resumo
esquemático sobre o tema.

B2.9. Asertividade fronte a
agresividade e a inhibición.

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

VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta
asertiva, facendo unha comparación co
comportamento agresivo ou inhibido, e
adopta como principio moral fundamental,
nas relacións interpersoais, o respecto á
dignidade das persoas.

h
a

eles a familia, a escola, os amigos e os medios
de comunicación masiva, elaborando un
esquema e conclusións, utilizando soportes
informáticos.

B2.10. Asertividade e
respecto á dignidade das
outras persoas.
B2.11. Asertividade e outras
habilidades sociais.

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais,
unha actitude de respecto cara ao dereito que
todos os seres humano teñen a sentir, pensar e
actuar de forma diferente, a equivocarse, a
gozar do tempo de descanso, a ter unha vida
privada, a tomar as súas propias decisións,
etc., e nomeadamente a ser valorado de forma
especial polo simple feito de ser persoa, sen
discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.
VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou
inventados, habilidades 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 demais persoas.
VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de
comunicación interpersoal, mediante a
realización de diálogos orais, tales como a
forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o
banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas
e poder utilizalas no momento adecuado.

a
b
d
h

B2.12. Valores e virtudes
éticas nas relación
interpersoais.
B2.13. Deber moral e cívico
do auxilio.

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

VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes
éticas como unha condición necesaria para
lograr unhas boas relacións interpersoais,
entre elas a prudencia, a lealdade, a
sinceridade, a xenerosidade, etc.
VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores
éticos que deben estar presentes nas relacións
entre o individuo e a sociedade, tales como
responsabilidade, compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia,
respecto mutuo, xustiza, etc.
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
seguridade estean en perigo de xeito
inminente, colaborando na medida das súas
posibilidades a prestar primeiros auxilios, en
casos de emerxencia.
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Bloque 3. A reflexión ética
a
d
h

a
d
f

B3.1. Diferenzas entre ética e
moral. Importancia da
reflexión ética.

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 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 diferenzas entre a ética e
a moral.

B3.2. Conduta instintiva
animal e o comportamento
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 conduta instintiva
do animal e o comportamento racional e libre
do ser humano, destacando a magnitude das
súas diferenzas e apreciando as consecuencias
que estas teñen na vida das persoas.

B3.3. Liberdade e concepto
de persoa.

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 autodeterminación.

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade
e o concepto de persoa.

h
a
b
d
e
f
g
h

a

B3.4. Influencia na liberdade
da intelixencia e da
vontade.
B3.5. Factores biolóxicos,
psicolóxicos, sociais,
culturais e ambientais, que
inflúen no
desenvolvemento da
intelixencia e a vontade,
nomeadamente o papel da
educación.

b

B3.6. Valores. O seu papel na
vida individual e colectiva.

d

B3.7. Clases de valores.

e

B3.8. Xerarquías de valores.

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a
importancia da reflexión ética.

VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia 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.
VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos,
psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais,
que inflúen no desenvolvemento da
intelixencia e a vontade, nomeadamente o
papel da educación, e expón as súas
conclusións de forma clara, mediante unha
presentación realizada con soportes
informáticos e audiovisuais.

B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores
na vida persoal e social, resaltando as súas
características, a súa clasificación e a súa
xerarquía, coa finalidade de comprender a
súa natureza e a súa importancia.

h

VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as
súas principais características, e aprecia a súa
importancia na vida individual e colectiva das
persoas.
VEB3.4.2. Procura e selecciona información
sobre a existencia de clases de valores:
relixiosos, afectivos, intelectuais, vitais, etc.
VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha
xerarquía de valores, explicando a súa
fundamentación racional, mediante unha
exposición usando medios informáticos ou
audiovisuais.

a
d

B3.9. Carácter distintivo dos
valores éticos.

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

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

B3.10. Valores e normas
éticas, e os seus efectos
beneficiosos para a persoa
e para a comunidade.

B3.6. Tomar conciencia da importancia dos
valores e das normas éticas, como guía da
conduta individual e social, asumindo a
responsabilidade de difundilos e promovelos
polos beneficios que proporcionan á persoa e
á comunidade.

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 insolidariedade, a violación
dos dereitos humanos, etc.

h
a
d
e
g
h

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa
persoal e a colaboración en grupo, a
organización e o desenvolvemento dunha
campaña no seu medio, co fin de promover o
recoñecemento dos valores éticos como
elementos fundamentais do pleno
desenvolvemento persoal e social.
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre
dereitos humanos
a

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 humanos.

h

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

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

a

B5.2. Dereitos da muller:

B5.2. Estimar a importancia do problema

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do

c
d
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b
d

patróns económicos e
socioculturais que
fomentaron a violencia e
desigualdade de xénero.

e

B5.3. Dereitos da infancia.

c

actual do exercicio dos dereitos da muller e
da infancia en grande parte do mundo,
coñecendo as súas causas e tomando
conciencia deles, coa finalidade de promover
a súa solución.

g
h

problema dos dereitos da muller, recoñecendo
os patróns económicos e socioculturais que
fomentaron a violencia e a desigualdade de
xénero.
VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en
defensa dos dereitos da infancia, loitando
contra a violencia 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.
VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo,
a elaboración dunha campaña contra a
discriminación da muller e a violencia de
xénero no seu medio familiar, escolar e social,
e avalía os resultados obtidos.

a
d
e

B5.4. Organizacións que
traballan polos dereitos
humanos: institucións
internacionais e ONG.

g
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B5.3. Apreciar o labor que realizan institucións
e ONG que traballan pola defensa dos
dereitos humanos, auxiliando as persoas que
por natureza os posúen, pero non teñen a
oportunidade de exercelos.
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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 humanos
(Amnistía Internacional, e ONG como Mans
Unidas, Médicos sen Fronteiras e Cáritas,
entre outros), e elabora e expresa as súas
conclusións.

2º DA ESO: VALORES ÉTICOS
A.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
Utilizaremos como libro de texto o de Valores Éticos para 2º da ESO da Editorial Vicens Vives.
A Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Segundo Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria está fundamentada no establecido no Real Decreto 1105/2014 do Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que
se establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia.
O noso Proxecto propón un modelo de ensinanzaaprendizaxe comprensiva que se enmarca
dentro do paradigma da educación universal (global ou integral) que debe preparar todos os
cidadáns para ter éxito na vida, a través da adquisición e o desenvolvemento das Competencias
Clave. Este modelo segue as directrices dos distintos estudos promovidos por instancias nacionais e
internacionais, entre os cales destacan o programa PISA, o proxecto DeSeCo da OCDE, o informe
Eurydice e os diferentes informes e proxectos educativos abordados desde o ámbito do proxecto da
Unión Europea Estratexia Europa 2020.
Entendemos que a función da ensinanza é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas,
axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as Competencias Clave que lles permitan integrarse
na sociedade do coñecemento e enfrontar os continuos cambios que impoñen en todas as ordes da
nosa vida os rápidos avances científicos e a nova economía global.
Por competencias enténdese, nun sentido amplo, a concatenación de saberes que articulan unha
concepción do ser, do saber, saber facer e saber convivir. Neste sentido DeSeCo (2003) define
competencia como "a capacidade de responder a demandas complexas e levar a cabo tarefas
diversas de forma adecuada". A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas,
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz».
A inclusión das competencias clave no currículo ten como finalidade que as alumnas e os
alumnos a) poidan facer posible o pleno exercicio da cidadanía no marco da sociedade de
referencia; b) constrúan un proxecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desenvolvemento persoal
emocional e afectivo equilibrado; e d) accedan a outros procesos educativos e formativos
posteriores con garantías de éxito.
Nunha sociedade en constante cambio as demandas que ten un individuo varían dunha situación
a outra e dun momento a outro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico,
dinámico e funcional que xorde da combinación de habilidades prácticas, coñecementos (incluíndo
o coñecemento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais
e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar e utilizar ante un problema o
coñecemento que o alumno ou a alumna ten. Desde esta perspectiva ser competente supón
"mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores para responder as situacións formuladas,
dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación
integradora" (Orde ECD/65/2015 do Ministerio de Educación e Ciencia, pola que se desenvolven as
Competencias Clave).
Só a partir destas premisas pensamos que é posible a aplicación dun dos eixes fundamentais da
Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Segundo Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria: a funcionalidade das aprendizaxes. Por aprendizaxe funcional entendemos
que as competencias poidan ser aplicadas e transferidas a situacións e contextos diferentes para
lograr diversos obxectivos, resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes tipos de
tarefas.
A esta funcionalidade cabe darlle outra dimensión: que os alumnos e alumnas aprendan a
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aprender. Un aprendiz competente é aquel que coñece e regula os seus procesos de construción do
coñecemento, tanto desde o punto de vista cognitivo como emocional, e pode facer un uso
estratéxico dos seus coñecementos, axustándoos ás circunstancias específicas do problema ao que
se enfronta (Bruer, Escuelas para pensar, 2003).
A eficacia destes principios quedaría incompleta se non foramos capaces de presentar os contidos
das diferentes materias de forma articulada para facilitar o proceso de aprendizaxe e o
desenvolvemento das Competencias Clave a través dos Estándares de aprendizaxe fixados para cada
materia.
Tendo en conta que cada unha das materias contribúe ao desenvolvemento de diferentes
competencias e, á súa vez, cada unha das competencias acadarase como consecuencia do traballo en
varias materias, a Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES adopta unha perspectiva
globalizadora á vez que pon a atención naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles
desde unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos.
Así, a aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligado ás materias ou ás áreas de
coñecemento e aos estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa
contextualización en situacións reais e próximas ao alumno para que poida integrar diferentes
aprendizaxes, tanto os formais, como os informais e non formais, e utilizalos de forma efectiva
cando lle resulten necesarios en diferentes situacións e contextos.
Nesta liña quixemos incidir con especial énfase na relación dos contidos e materiais tratados ao
longo da nosa Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Segundo Curso da
Educación Secundaria Obrigatoria coas novas realidades tecnolóxicas tan próximas e atractivas para
o alumnado.
A aplicación ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro de ámbitos como
a Internet, o uso de soportes informáticos ou a análise da información transmitida por medios
audiovisuais... constitúense como un elemento gratificante e motivador á vez que nunha
aprendizaxe imprescindible para a adaptación do alumnado a futuras incorporacións a distintos
ámbitos académicos ou laborais.
Se ao que antecede lle engadimos a presenza duns contidos que por especial importancia na nosa
sociedade deben impregnar moitas das actividades de aprendizaxe así como o interese por fomentar
a capacidade do alumnado para regular o seu propio proceso de aprendizaxe e seguir aprendendo ao
longo da vida, teremos os piares sobre os cales elaboramos a presente Programación Didáctica
Valores éticos VICENS VIVES para o Segundo Curso da Educación Secundaria Obrigatoria
Obxectivos da secundaria
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as
capacidades que lles permitan:
a)
Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas.
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e)
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido
crítico, incorporar novos coñecementos. 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 distintas
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g)
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e na
galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.
i)
Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.
l)
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais,
así como o patrimonio artístico e cultural.
m)
Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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, e contribuír así á súa conservación e
mellora.
n)
Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
Obxectivos da materia en 2 da ESO:
OBXECTIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

a) Asumir responsablemente os seus deberes,
Competencias sociais e cívicas.
coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
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.

Competencias sociais e cívicas.

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.

Competencias sociais e cívicas.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en

Competencias sociais e cívicas.
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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.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Comunicación lingüística.
Competencia dixital
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.

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.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
confianza en si mesmo, a participación, o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a
Aprender a aprender.
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.

Comunicación lingüística.
Conciencia e expresións culturais.
Competencias sociais e cívicas.
Aprender a aprender.

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.

Conciencia e expresións culturais.

m) 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

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía.
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súa mellora.
Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais
COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

Coidado do contorno
ambiental e dos seres vivos

Vida saudable
Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

A ciencia no día a día

Manexo de elementos
matemáticos
Razoamento lóxico e
resolución de problemas
Comprensión: oral e escrita
Expresión: oral e escrita

Normas de comunicación
Comunicación lingüística

Comunicación noutras
linguas

Tecnoloxías da información

Competencia dixital

Comunicación audiovisual
Utilización de ferramentas
dixitais

Respecto polas
manifestacións culturais
propias e alleas
Conciencia e expresións culturais
Expresión cultural e
artística
Competencias sociais e cívicas
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Educación cívica e
constitucional

DESCRITORES
Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover
un desenvolvemento sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno
natural e as repercusións para a vida futura.
Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación
e ao exercicio físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano
fronte ao seu coidado saudable.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da
realidade circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar
problemas, comprender o que acontece arredor e responder preguntas.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de
medición e codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de
palabra, escoita atenta ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes
rexistros, nas diversas situacións comunicativas.
Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para
un mellor uso desta.
Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos
contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler
textos en calquera situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en
situacións cotiás ou en materias diversas.
Empregar distintas fontes para a busca de información.
Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a
través de medios tecnolóxicos.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a
vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas
vertentes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica...), e cara ás
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.
Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica
a partir de distintas fontes, e identificar as implicacións que ten vivir nun
Estado social e democrático de dereito referendado por unha constitución.
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Relación cos demais

Compromiso social

Autonomía persoal

Liderado
Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor
Creatividade

Emprendemento

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Ferramentas para estimular
o pensamento

Planificación e avaliación
da aprendizaxe

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de
convivencia e traballo e para a resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos
distintos ritmos e potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Ser constante no traballo, superando as dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.
Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun
tema.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.
Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de
obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe,
intelixencias múltiples, funcións executivas...
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico,
emocional, interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos
contidos.
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no
proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en
función dos resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

B.Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Descrición do modelo competencial
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria
a xeración de tarefas de aprendizaxe que permitan ao alumnado a aplicación do coñecemento
mediante metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada
unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes
piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral,
o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se
denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do
alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos
en infinitivo.
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais,
redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto
específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e
obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais
definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa.
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
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información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensinanzaaprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudará a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, debera
conducirnos a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre
nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.
Na área de Valores Éticos
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. A adquisición de competencias é un
longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa académica e
prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior
desenvolvemento persoal, social e profesional.
Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete
competencias, que, polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave:
–
Competencia lingüística
–
Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía
–
Competencia dixital
–
Aprender a aprender
–
Competencias sociais e cívicas
–
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
–
Conciencia e expresións culturais
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto
social e cultural determinado.
É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais,
culturais e prácticos.
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de
aplicación ou dimensións:
–
O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical,
semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica.
–
O compoñente pragmáticodiscursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación
da linguaxe e os discursos en contextos comunicativos concretos.
–
O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a
dimensión intercultural.
–
O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias
comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación.
–
O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a
través da interacción comunicativa.
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA

a) A competencia matemática.
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta
competencia require de coñecementos sobre:
–
Os números, as medidas e as estruturas.
–
As operacións e as representacións matemáticas.
–
A comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
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A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas
que se centran en:
–
A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais,
sociais, profesionais ou científicos.
–
A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos.
–
A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións
alxébricas.
Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos
números, á álxebra, á xeometría e á estatística:
–
A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións
e as entidades do mundo.
–
O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e
posicións de obxectos ou decodificación de información visual.
–
O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que
ditos obxectos se interrelacionan.
–
A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos
momentos do proceso de resolución de problemas.
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico
favorecendo:
–
A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación
do medio natural.
–
O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas.
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:
–
Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito
fisicoquímico.
–
Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é
preciso coñecer para preservalos e evitar o seu deterioro.
–
Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na
orixe do Universo e da Terra.
–
Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos
cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas.
COMPETENCIA DIXITAL

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da
comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o
tempo libre e contribuír á participación na sociedade.
Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos:
–
A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a
través dos cales se difunde e o uso de motores de procura.
–
A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a
utilización de paquetes de software de comunicación
–
A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes)
e programas/aplicacións para crear contidos.
–
A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos
online e as estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos
–
A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas
e a identificación de fontes para buscar axuda teórica ou práctica.
APRENDER A APRENDER

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir
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na aprendizaxe.
É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor
de:
–
A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da
necesidade de aprender do alumnado.
–
A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios
procesos de aprendizaxe na realización das tarefas de aprendizaxe.
Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos
clave da competencia para aprender a aprender:
–
A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e
o coñecemento de disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa.
–
A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento
de estratexias de planificación, revisión e avaliación.
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

a) A competencia social
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física
como mental, e ao estilo de vida saudable que a favorece.
Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a
través de:
–
Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de
conduta e os usos de distintas sociedades e redondas.
–
A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do
traballo, á igualdade e á non discriminación.
–
O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas.
A competencia cívica
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade,
cidadanía e dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez:
–
A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos
Fundamentais da UE e outras declaracións internacionais.
–
A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional,
europeo e internacional.
–
A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de
procesos sociais e culturais da sociedade actual.
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se
centran en:
–
A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade
e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade.
–
A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou
do ámbito mediato e inmediato.
–
A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o
exercicio do voto e da actividade social e cívica.
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as
ideas en actos, para o que se require:
–
Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver.
–
Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con
criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo previsto.
Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos
seguintes ámbitos:
–
A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o
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autocoñecemento, a autonomía, o esforzo e a iniciativa.
–
A capacidade proactiva para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación,
a xestión e toma de decisións ou a resolución de problemas.
–
A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e
situacións.
–
As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un
equipo.
–
O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias
responsabilidades se refire.
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos:
–
Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de
enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos pobos.
–
Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos e culturais.
Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo
a través de:
–
O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística.,
–
O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas.
–
A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación.
–
O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda.
–
A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística.
Indicadores e descritores das Competencias clave
Comunicación lingüística

INDICADORES
1. Expresar e comprender textos orais.

DESCRITORES
Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…
Expresar oralmente de forma ordenada e clara calquera tipo de información.
Desenvolver a dicción, a expresividade e a capacidade para representar textos literarios.

2. Ler e comprender textos.

Gozar coa lectura.
Entender textos nunha lectura comprensiva.
Utilizar estratexias para comprender.
Desenvovler a afición pola lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves.

Escribir textos a partir do coñecemento das tipoloxías textuais e da aplicación de pautas.
Utilizar estratexias para redactar correctamente un texto.
Empregar as Tecnoloxías da Información na redacción e presentación de textos.

4. Identificar e aplicar os aspectos básicos da lingua.

Coñecer os elementos da comunicación.
Asumir a importancia do coñecemento gramatical e a súa aplicación.
Familiarizarse coas estruturas sintácticas básicas da lingua.
Asumir a importancia de coñecer e empregar correctamente as normas ortográficas.

5. Desenvolver a capacidade e o interese Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
para expresarse en diversas linguas
Valorar positivamente a realidade plurilingüe.
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
a) A competencia matemática

INDICADORES
1. Coñecer e empregar elementos matemáticos básicos.

DESCRITORES
Aplicar as operacións que debe realizar con números enteiros.
Establecer relacións de proporcionalidade directa e inversa.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

2. Desenvolver o razoamento lóxicomatemático

Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxicomatemáticos.

3. Utilizar conceptos e procedementos
matemáticos para resolver problemas
cotiáns ou de diferentes áreas de coñecemento.

Utilizar técnicas de rexistro e de representación gráfica e numérica.

Seguir pasos lógixos e de operatividade matemática na resolución de problemas.

Empregar escalas e sistemas de representación.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Aplicar técnicas de orientación en mapas e planos.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

INDICADORES

DESCRITORES

1. Comprender e explicar o mundo natural Recoñecer os aspectos básicos dos ecosistemas e o medio natural.
e tecnolóxico
Desenvolver a propia conciencia medioambiental e pautas de consumo sostible.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
2. Recoñecer os trazos claves da ciencia
e da tecnoloxía

Familiarizarse cos criterios que debe cumprir unha disciplina para ser considerada científica.
Asimilar os aspectos e elementos básicos dunha ciencia e do coñeceme to científico.

3. Entender e empregar o pensamento, a Desenvolver a capacidade parar formular hipóteses e teorías de forma razoada.
metodoloxía e os coñecementos cientí- Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e aparatos para solucionar probleficos.
mas e comprender o que ocorre ao noso arredor.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en
diferentes áreas de coñecemento.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o
que ocorre ao noso arredor e responder preguntas.

Competencia dixital

INDICADORES

DESCRITORES

1. Interpretar a información obtida por diversos medios e transformala en coñecemento

Interpretar e utilizar correctamente a información obtida da Internet.

2. Utilizar correctamente as TIC e as
súas linguaxes

Empregar correctamente diferentes procesadores de texto.

Realizar pequenas investigacións ou procuras de información.

Editar información en follas de cálculo para organizar a información.
Redactar e enviar correos electrónicos.
Empregar presentacións dixitais como medio de apoio na transmisión de coñecementos.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
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3. Familiarizarse de forma crítica cos
medios de comunicación.

Utilizar os distintos canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Desenvolver o espírito crítico ante as mensaxes publicitarias.

Aprender a aprender

INDICADORES
1. Regular as propias capacidades académicas e de aprendizaxe.

DESCRITORES
Organizar os espazos e os tempos dedicados ao estudo e ao traballo de forma autónoma.
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Realizar unha autoavaliación dos procesos de aprendizaxe e dos seus resultados.

2. Identificar e estimular as propias capacidades intelectuais e persoais.

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional e interdependente.
Identificar as inclinacións vocacionais e as propias motivacións.
Desenvolver as distintas intelixencais múltiples.

Competencias sociais e cívicas
a) A competencia social

INDICADORES
1. Desenvolver as habilidades básicas de
relación social.

DESCRITORES
Realizar traballos e actividades de forma colaborativa e cooperativa.
Dialogar en grupo respectando as normas.
Desenvolver actitudes de respecto cara ás opinións e formas de ser alleas.

2. Asumir capacidades e sentimentos de
empatía e solidariedade.

Adoptar unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas.
Cumprir os acordos adoptados.
Amosar disposición de axuda e solidariedade en relación aos problemas doutras persoas.
Analizar as consecuencias do incumprimento das normas.
Desenvolver actitudes e estratexias de comunicación asertiva.
Recoñecer e potenciar as propias habilidades sociais e de empatía.

b) A competencia cívica

INDICADORES

DESCRITORES

1. Coñecer e interpretar a realidade social
en diferentes escalas: local, nacional e
internacional

Coñecer as actividades humanas e adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas
fontes.
Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito refrendado
por unha constitución
Valorar positivamente a democracia e coñecer o seu funcionamento e institucións básicas.

2. Desenvolver o exercicio activo da cidadanía.

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Asumir os valores e normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

INDICADORES
1. Desenvolver a propia autonomía per-

DESCRITORES
Tomar conciencia das propias capacidades e das estratexias para potencialas.
Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
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Dirimir a necesidade de axudas en función da dificultade da tarefa.

soal.

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
2. Entender e asumir en que consiste o
emprendemento

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

3. Asumir e potenciar a propia creatividade.

Adoptar unha actitude de curiosidade e procura de solucións imaxinativas ante problemas diversos.
Realizar investigacións e proxectos de forma autónoma e creativa.

Conciencia e expresións culturais

INDICADORES
1. Coñecer e apreciar diferentes manifestacións artísticas.

DESCRITORES
Coñecer e valorar as linguaxes artísticas.
Describir o contido ou a intencionalidade dunha obra artística.
Amosar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Gozar das manifestacións artísticas.

2. Realizar diferentes expresións culturais
e artísticas

Empregar correctamente diferentes linguaxes artísticas na elaboración das propias producións.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Contribución da Materia ao desenvolvemento das Competencias Clave para a Etapa e para o
Segundo Curso da ESO
Valores éticos: As Competencias Clave na ESO

A aprendizaxe dos Valores Éticos na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e das alum nas, das competencias clave, tal e como se recolle no Real Decreto 1105/2014 do Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Ba charelato.
A continuación indícanse tales competencias, en orde da importancia que teñen nelas os Valores Éticos:
1) Competencias sociais e cívicas. Esta materia reforza a preparación das persoas para actuar como cidadáns partici pativos e implicados na mellora da cohesión, na defensa e no desenvolvemento da sociedade democrática, o que per mite a adquisición de competencias sociais e cívicas –persoais, interpersoais e interculturais para participar dunha
forma eficaz e construtiva en sociedades cada vez máis diversificadas.
2) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Os Valores Éticos poden contribuír á adquisición desta competencia
mediante o desenvolvemento de actividades e investigacións en equipo, que obriguen os seus integrantes a planificar
as etapas de execución, a tomar decisións e, incluso, a elaborar propostas de solución para determinados problemas
do mundo actual. Ademais, a solución de conflitos interpersoais de forma non violenta promove no alumnado o inte rese por desenvolver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, re lixiosa ou de calquera outra natureza.
3) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Os Valores Éticos contribúen a desen volver las competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de problemas, para analizar, formular, argu mentar e darlles solucións fundamentadas aos problemas éticos.
4) Competencia en comunicación lingüística. Os Valores Éticos deben contribuír á adquisición desta competencia a
través da presentación de dilemas éticos e o debate sobre as súas posibles solucións, porque esixen exercitarse na es IES Campo San Alberto
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coita, a exposición de ideas e a comunicación de sentimentos, utilizando tanto a linguaxe oral como outros sistemas
de representación.
5) Aprender a aprender. Esta competencia promóvese mediante o exercicio dos procesos cognitivos, que se realizan
no desenvolvemento do currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argu mentar, etc. e favorecendo no alumnado o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade.
6) Conciencia e expresións culturais. Entender a cultura como o desenvolvemento realizado polas sociedades ao lon go da historia e os seus bens materiais e inmateriais como o testemuño do que nós mesmos somos na actualidade per mite desenvolver nas alumnas e alumnos estratexias de tolerancia e respectos cara aos demais, incluso cara a aqueles
que forman parte de sociedades moi distintas ás nosas.
7) Competencia dixital. A reflexión sobre o avance tecnolóxico na actualidade e a súa repercusión socioeconómica e
política axuda os estudantes a desenvolver as súas competencias dixitais e a facelo dunha forma crítica.

Valores éticos: As Competencias Clave no Segundo Curso da ESO
A aprendizaxe dos Valores Éticos no segundo Curso da ESO centrarase no desenvolvemento dos seguintes obxecti vos competenciais para cada unha das competencias:

1.

Competencias sociais e cívicas

1. Relacionarse de forma adecuada cos seus compañeiros e compañeiras.
2. Adquirir valores sociais e cívicos.
3. Identificar os valores da democracia.
4. Comprender a importancia da participación na democracia.
5. Propor solucións para mellorar a convivencia.
6. Implicarse nas actividades para o centro educativo.
2. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
7. Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas, tanto en grupo como de forma individual.
8. Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.
9. Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados.
10. Desenvolver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto na resolución de
conflitos.
3. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
11.

Desenvolver o pensamento crítico.

12.

Practicar a análise de conflitos e a resolución de problemas.

13.

Analizar distintas teorías éticas.
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14.

Darlles solucións fundamentadas aos problemas éticos.

4. Competencia en comunicación lingüística
15.

Utilizar adecuadamente o vocabulario para construír un discurso preciso.

16.

Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia.

17. Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación, na realización de debates.
18.

Ler e interpretar textos que fomentan a reflexión.

5. Aprender a aprender
19. Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.
20. Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.
21. Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados.
22. Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e realizar autoavaliacións do propio traballo.
6. Conciencia e expresións culturais
23.

Comprender a función que a cultura tivo e ten na vida dos seres humanos.

24.

Recoñecer os valores nas reflexións dos filósofos da historia.

25.

Analizar os valores nas reflexións das obras literarias e as películas.

26. Desenvolver actitudes de respecto e tolerancia cara a aqueles que forman parte de sociedades
moi distintas ás nosas.
7. Competencia dixital
27.

Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.

28. Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro formato ou
linguaxe.
29. Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación na
procura e o procesamento da información.
30.

Reflexionar sobre o avance tecnolóxico na actualidade.
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Concreción de obxectivos para 2 da ESO e Valores Éticos.
Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en seis bloques e ligados a eles propóñense os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan
mellorar a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no
principal axente do seu propio desenvolvemento.Contidos
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 1: A dignidade da persoa
CONTIDOS

B1.1. Conceptos de persoa
achegados pola filosofía.
B1.2. Visión kantiana: a persoa
como suxeito autónomo e como
un fin en si mesma.
B1.3. Noción aristotélica da
virtude: relación cos actos, os
hábitos e o carácter. Virtudes
éticas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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.
B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía,
mediante a concepción kantiana da persoa, coa finalidade
de valorar a súa importancia e aplicala na realización da
vida moral.
VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de
persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias normas morais.
VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a
persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade
de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar
fins alleos a ela.
B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás
virtudes éticas, pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos,
os hábitos e o carácter.
VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.

Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas
relacións interpersoais
CONTIDOS

B2.1. Diferenzas entre ética e
dereito.
IES Campo San Alberto
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da
vida pública, a primeira regulada pola ética e a segunda polo
Programación curso 2018-2019

B2.2. Posibles conflitos entre os
valores que regulan a vida
privada e os que regulan a vida
pública.

dereito, coa finalidade de identificar os límites da liberdade
persoal e social.
VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que
corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas
conclusións mediante unha presentación elaborada con
medios informática.
VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre
estes dous campos, o privado e o público, 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 solucións fundamentadas eticamente.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 3: A reflexión ética
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1. Diferenza entre ética e
moral.
B3.2. Reflexión ética como guía
racional de conduta.
B3.3. Estrutura moral da persoa.
B3.4. Etapas do
desenvolvemento moral en
Piaget e Köhlberg. Paso da
heteronomía á autonomía moral.
B3.5. A liberdade como raíz da
estrutura moral da persoa.
B3.6. Características distintivas
dos valores éticos.
B3.7. Valores éticos e dignidade
Humana
B3.8. Normas. Especificidade
das normas éticas.
B3.9. Relativismo moral dos
sofistas.
B3.10. Intelectualismo moral en
Sócrates e Platón.
B3.11. Relativismo moral fronte
a obxectivismo moral.
B3.12. Clasificación das teorías
éticas: éticas de fins e éticas
procedementais.
B3.13. A ética de Epicuro como
ética de fins.
B3.14. O eudemonismo
aristotélico como ética de fins.
B3.15. O ben supremo da persoa
en Aristóteles e as tres
tendencias da alma.
B3.16. O utilitarismo como ética
de fins: principio de utilidade;

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 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 conduta do ser humano á súa plena realización.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no
que se refire á súa orixe e á súa finalidade.
VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da
reflexión ética, como unha guía racional de conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.
B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando 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 conduta e das consecuencias desta.
VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral
na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como
se pasa da heteronomía á autonomía moral.
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 capacidade de
autodeterminación.
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na vida persoal e social do
ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos e
Programación curso 2018-2019

concepto de pracer;
compatibilidade do egoísmo
individual co altruísmo
universal; localización do valor
moral nas consecuencias da
acción.

respectados por todos.
VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores
éticos, utilizando exemplos concretos de les e apreciando a
súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria.
VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en
grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia de
respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na
social.
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 sofistas.
VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética,
distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.
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.
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 destacados do
hedonismo de Epicuro.
VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.
VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, destacando as características que a identifican como unha ética de
fins.
VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a
favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes.
B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.
VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e
o que para Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, e elabora e expresa conclusións.
VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no
ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el
considera como ben supremo da persoa.
VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de
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Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.
B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética
utilitarista e a súa relación co hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos
que apoien a súa valoración persoal arredor desta formulación ética.
VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruismo
universal e a localización do valor moral nas consecuencias da acción, entre outras.
VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo
e do epicureísmo unhas éticas de fins.
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre
a ética utilitarista.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 4: A xustiza e a política
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.1. Relación entre ética,
B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre
os conceptos de ética, política e xustiza, mediante a análise
política e xustiza no pensamento
e a definición destes termos, destacando o vínculo entre
aristotélico.
eles no pensamento de Aristóteles.
B4.2. Semellanzas, diferenzas e
relacións entre valores éticos e
VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para
valores cívicos.
establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiB4.3. A política de Aristóteles.
za.
B4.4. Concepto aristotélico de
VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores
xustiza e a súa relación co ben
éticos e cívicos, identificando e apreciando as semellanzas,
común e a felicidade.
as diferenzas e as relacións entre eles.
B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas
características esenciais, e entender o seu concepto de xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico sobre a perspectiva deste filósofo.
VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha
presentación con soporte informático, sobre a política aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.
VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co
grupo, para entender e apreciar a importancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta
a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o
ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.
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Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaracion
Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos
humanos
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza,
a través do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e
relacións.
VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web,
para identificar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos
entre a ética e o dereito.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a
tecnoloxía
B5.1. Relacións entre ética e dereito.

CONTIDOS

B6.1. Dimensión moral da
ciencia e da tecnoloxía polo seu
impacto en todos os ámbitos da
vida humana.
B6.2. Valores recollidos na
DUDH como criterio para fixar
límites á investigación
científicotecnolóxica.
B6.3. Problemas da tecnodependencia.
B6.4. Dilemas morais que
presentan os avances en
medicina e biotecnoloxía.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa
actividade consonte os valores defendidos pola DUDH
VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando
o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos
os ámbitos da vida humana (social, económico, político,
ético e ecolóxico, etc.).
VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade
humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como
criterio normativo.
VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as
súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.
B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e
a alienación 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 deshumanización.
B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo
científico e tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás
veces se presentan, nomeadamente no terreo da medicina e
a biotecnoloxía.
VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas
fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns
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dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de
prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
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 fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución
formuladas.
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Contidos mínmos esixibles para superar a materia
Coa fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa valorado conforme a
criterios de plena obxectividade, deberán facerse públicos os criterios xerais que se aplicaran para a
avaliación das aprendizaxes, promoción e titulación.
Informarase ao comezo do período lectivo sobre os contidos mínimos esixibles para a superación
das diferentes materias del dependentes, os procedementos de recuperación e de apoio previstos, e
os criterios de avaliación e procedementos de calificación aplicables.
A continuación, e para cada unha das unidades deste curso, indícanse os contidos mínimos esixibles
que o alumnado deberá ter adquirido para superar a materia de Valores Éticos no Segundo Curso da
ESO:
UNIDADE 1. EN BUSCA DA MIÑA IDENTIDADE

As características da etapa da adolescencia e os cambios que se producen durante este período.
As influencias sociais durante a adolescencia.
A formación da personalidade e o carácter na adolescencia.
A comprensión do concepto de virtude e do hábito en Aristóteles.
A definición da intelixencia emocional e a comprensión da importancia das habilidades emocionais e sociais.
UNIDADE 2. CRECER COMO PERSOAS

As características do proceso de socialización e os distintos axentes de socialización.
A necesidade do respecto á dignidade humana e a análise crítica das actitudes que atentan contra
dita dignidade.
A comprensión do concepto de asertividade e a práctica de condutas asertivas.
A importancia da escoita activa e a práctica das habilidades sociais para mellorar as relacións cos
demais.
UNIDADE 3. DA MORAL Á ÉTICA

As diferenzas entre a conduta dos animais e a conduta do ser humano: a liberdade e a responsabilidade.
Diferenciación entre normas morais e normas legais.
O desenvolvemento da conciencia moral segundo a teoría de Piaget e segundo a teoría de Kohlberg.
A orixe da moral segundo o relativismo moral e o obxectivismo moral.
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As características da teoría ética de Aristóteles.
UNIDADE 4. A DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA

O Estado de dereito, baseado no imperio da lei, a división do poder e a protección dos dereitos.
A división de poderes de Montesquieu.
A importancia da participación na democracia e distintas formas de participación.
Os riscos da democracia: a ditadura da maioría, a demagoxia e o desinterese polos asuntos públicos.
Identificación dos dereitos constitucionais e a súa clasificación.
UNIDADE 5. OS DEREITOS HUMANOS

As características dos dereitos humanos.
A orixe dos dereitos humanos segundo distintas teorías: o convencionalismo, o relativismo e o
iusnaturalismo.
A dobre clasificación dos dereitos humanos.
Os dereitos das mulleres e as violacións dos dereitos humanos que sofren as mulleres por razón
de sexo.
Toma de conciencia das vulneracións que existen en todo o mundo dos dereitos dos nenos.
UNIDADE 6. OS RETOS DA CIENCIA

A comprensión da investigación científica e tecnolóxica como un medio para mellorar a vida das
persoas.
A necesidade de establecer límites éticos e xurídicos na investigación científica e técnica.
A figura dos comités de ética para debater sobre os dilemas morais no campo da medicina.
Reflexión sobre os principais retos morais da medicina e a biomedicina: a reprodución asistida, a
investigación con células nai, a clonación e a euxenesia.

C. Obxectivos Didácticos. Concreción de obxectivos para 2 da ESO e Valores Éticos.
Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en seis bloques e ligados a eles propóñense os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan mellorar
a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no principal axente do seu
propio desenvolvemento.
 Coñecer as características da etapa da adolescencia, os cambios que se producen durante este período e os
obxectivos que debemos lograr durante esta etapa.
 Estudar a influencia que exerce o grupo sobre o individuo, os aspectos positivos e negativos desta influencia, os
elementos que comparten os membros dun mesmo grupo e a especial influencia do grupo durante a adolescenIES Campo San Alberto
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cia.
 Explicar o proceso de construción da nosa personalidade a partir do temperamento biolóxico, o ambiente sociocultural e o carácter.
 Describir como forxar un bo carácter a partir dos nosos hábitos, actos e decisións.
 Explicar o concepto de virtude en Aristóteles como un hábito que nos move a actuar ben e que consiste no termo medio entre dous extremos.
 Identificar as habilidades emocionais e apreciar a súa importancia para lograr os nosos obxectivos e poder
adaptarnos máis fácilmente a cada situación.
 Identificar as habilidades sociais e apreciar a súa importancia para mellorar as nosas relacións cos demais.
 Explicar en que consiste a intelixencia emocional.
 Practicar as habilidades sociais para mellorar as nosas relacións cos demais.
 Reflexionar sobre a importancia do autocoñecemento e desenvolver esta práctica.

Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques
BLOQUE 1
Contidos
Crit. de Avaliación
 A crise da adolescencia.
 Os grupos que se forman na adolescencia.
 A influencia que exercen os grupos sobre os seus membros.
 A autonomía personal do individuo e o control da súa
conduta.
 A personalidade e o seu desenvolvemento.
 A caracterización da personalidade en base aos factores
biolóxico, sociocultural e persoal.

1. Comprender a crise de identidade persoal
que xorde na adolescencia e as súas causas,
xunto coas características dos grupos que se
forman.

2. Entender a relación que existe entre
os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do concepto de virtude en
Aristóteles.

 As virtudes éticas.
 A importancia da intelixencia emocional.
 A importancia do autocoñecemento.

 As habilidades emocionais.
 A importancia do autocoñecemento.
 Identificación das emocións propias e alleas.

3. Analizar que é a intelixencia
emocional e valorar a súa importancia
no desenvolvemento moral do ser
humano.
4. Estimar a importancia do
desenvolvemento da intelixencia
emocional e a súa influencia na
construción da personalidade e o seu
carácter moral.

BLOQUE 2
Contidos

Crit. de Avaliación
 A importancia das habilidades da intelixencia emocional. 1. Relacionar e valorar a importancia
das habilidades da intelixencia
 Os valores éticos que enriquecen as relacións humanas.
emocional, sinaladas por Goleman.
Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares
BLOQUE 1
Desc
Estándares de Aprendizaxe
1.1 Coñece información, de fontes diversas, sobre os grupos de adolescentes. C. Sociais ritor

e cívicas.
R

E
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1.2 Valora a importancia que ten para o adolescente desenvolver a autonomía persoal.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.


Id

R

2.1 Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles. Sentido de
inic. e espírito emprendedor.


E

S

2.2 Enumera algúns beneficios que, segundo Aristóteles, lle achegan as virtudes éticas
ao ser humano. C. Sociais e cívicas.


Id

3.1 Define a intelixencia emocional e as súas características. C. Aprender a aprender.


C

3.2 Encontra a relación que existe, disertando en grupo, entre algunhas virtudes e valores éticos. C. Sociais…


D

3.3 Comprende en que consisten as habilidades emocionais que debe desenvolver o
ser humano.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.


Id

Id

El

4.1 Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas. C. Sociais…
BLOQUE 2
Estándares de Aprendizaxe
1.1 Valora a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de controlar as relacións
interpersoais. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.


E

Desc
ritor

El

Metodoloxía: Actividades e estratexias de ensinanza e aprendizaxe
 Centrarémonos na identidade da persoa, estreitamente vinculada coa adolescencia e a formación do carácter. Para
isto falaremos sobre a crise da adolescencia, a influencia que o grupo exerce sobre o individuo e os aspectos positivos e negativos desta influencia. Tamén comentaremos a formación do carácter e a personalidade.
 Coñeceremos que son as virtudes e aprenderemos a importancia das emocións intelixentes, é dicir, as habilidades
emocionais e as habilidades sociais, profundando na importancia do autocoñecemento, para poder adaptarnos máis
rapidamente a cada situación e mellorar as nosas relacións e a nosa comunicación cos demais. Practicaremos estas
habilidades para incorporalas á nosa vida académica e persoal.

Guía Didáctica e outros Recursos Didácticos
Esta Unidade está acompañada por unha completa Guía Didáctica na que se ofrecen amplos recursos para reforzar e
ampliar os contidos desta Unidade. Para cada apartado da Unidade disporemos:
 As solucións ás actividades formuladas en cada apartado da Unidade.
 Orientacións didácticas, nas que se ofrecen pautas para explicar e traballar os contidos da Unidade.
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

 Recursos na rede dispoñibles a través da plataforma Tiching.
 Actividades de reforzo e ampliación que favorecerán a atención á diversidade.
 Identificación e desenvolvemento de Competencias Clave traballados en cada apartado da Unidade.
Ademais da Guía tamén dispomos doutros recursos nesta Unidade:
 Recursos sinalados na propia Unidade, no libro de texto: Amplía na Rede, Indicadores das Competencias traballadas nas actividades, Indicadores dos Estándares.
 Táboas de Estándares. Con toda a información para o traballo e avaliación dos estándares de aprendizaxe (referenciados nos indicadores de Estándares na Unidade).
 Proposta curricular. Detállanse todos os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados en cada unidade.

Instrumentos de Avaliación
 Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos previos do
alumnado.
 Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das Avaliacións Pisa
e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres semipechadas e tres abertas.
 Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua.
 Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias traballados na
unidade.

Avaliación dos contidos mínimos do tema
Rúbrica de Avaliación do alumnado para valorar a adquisición dos contidos mínimos esixibles para superar a materia
especificados no apartado 3.3 da Programación Didáctica para o Segundo Curso de Valores éticos Vicens Vives.
Ver Rúbrica de Avaliación na páxina seguinte:
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D.Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de valores éticos:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
COMPET.
CLAVE

1. Com.
lingüíst.

CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, mediante a concepción
kantiana da persoa, coa finalidade de valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida moral.
Est. Apr. VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz
de ditar as súas propias normas morais.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, mediante a concepción
kantiana da persoa, coa finalidade de valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida moral.
Est. Apr. VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma,
rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa
influencia na vida persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos e respectados
por todos.
Est. Apr. VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a
difundir a importancia de respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 destacados do hedonismo de
Epicuro.
Est. Apr. VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos
que defende, destacando as características que a identifican como unha ética de fins.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 destacados do hedonismo de
Epicuro.
Est. Apr. VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo,
e expón as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación
co hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que apoien a súa
valoración persoal arredor desta formulación ética.
Est. Apr. VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade,
o concepto de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruismo universal e a localización do
valor moral nas consecuencias da acción, entre outras.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación
co hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que apoien a súa
valoración persoal arredor desta formulación ética.
Est. Apr. VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de
fins.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación
co hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos que apoien a súa
valoración persoal arredor desta formulación ética.
Est. Apr. VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética,
política e xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles no
pensamento de Aristóteles.
Est. Apr. VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario
entre ética, política e xustiza.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo
como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.
Est. Apr. VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a
felicidade como ben supremo, e elabora e expresa conclusións.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo
como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.
Est. Apr. VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a
felicidade como ben supremo, e elabora e expresa conclusións.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.5A. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución Española de 1978,
identificando os valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que establece.
Est. Apr. VEB4.5A.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis destacados nos que se fundamenta a
Constitución Española, sinalando a orixe da súa lexitimidade e a finalidade que persegue, mediante a
lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.5A. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución Española de 1978,
identificando os valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que establece.
Est. Apr. VEB4.5A.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución Española e a súa
dimensión ética, tales como: a nación española, a pluralidade ideolóxica, así como o papel e as funcións
atribuídas ás forzas armadas, a través da lectura comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a
tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana
(social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.).
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a
tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana
(social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.).
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á
investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos
recoñecidos na DUDH como criterio normativo.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á
investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos
recoñecidos na DUDH como criterio normativo.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que
consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de
células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto
á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que
consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de
células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto
á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que
consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de
células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto
á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que
consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de
células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto
á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á
investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos
recoñecidos na DUDH como criterio normativo.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, e
entender o seu concepto de xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico
sobre a perspectiva deste filósofo.
Est. Apr. VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte
informático, sobre a política aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a
función educativa ao Estado.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, e
entender o seu concepto de xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico
sobre a perspectiva deste filósofo.
Est. Apr. VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a
importancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do
Estado e a súa relación coa felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente
fundamentadas.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.6A. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do
coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións.
Est. Apr. VEB4.6A.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as
semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH.
Est. Apr. VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado,
utilizando medios informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así como
a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os
valores defendidos pola DUDH.
Est. Apr. VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado,
utilizando medios informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter,
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas,
pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa
relación cos actos, os hábitos e o carácter.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter,
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas,
pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
Est. Apr. VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao
ser humano, identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter,
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas,
pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa
relación cos actos, os hábitos e o carácter.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 2 Crit. Aval. B2.3A. Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia emocional,
sinaladas por Goleman, en relación coa vida interpersoal e establecer o seu vínculo con aqueles valores
éticos que enriquecen as relacións humanas.
Est. Apr. VEB2.3A.1. Comprende a importancia que, para Goleman, teñen a capacidade de recoñecer as
emocións alleas e a de controlar as relacións interpersoais, elaborando un resumo esquemático acerca do
tema.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a importancia da influencia da redonda social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
Est. Apr. VEB2.2A.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización
individual dos valores e normas morais que rexen a conduta da sociedade na que vive.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a importancia da influencia da redonda social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
Est. Apr. VEB2.2A.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización
individual dos valores e normas morais que rexen a conduta da sociedade na que vive.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar á súa
personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta
e enriquecedora.
Est. Apr. VEB2.4A.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co
comportamento agresivo ou inhibido e adopta como principio moral fundamental, nas relacións
interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Distinguir entre ética e moral, 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
conduta do ser humano á súa plena realización.
Est. Apr. VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía
racional de conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que
se fundamenta.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 capacidade de
autodeterminación.
Est. Apr. VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Distinguir entre ética e moral, 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
conduta do ser humano á súa plena realización.
Est. Apr. VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa
finalidade.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas,
relixiosas, etc.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas
éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget
ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía moral.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas
éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget
ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía moral.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías
éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.
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Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías
éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías
éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e
explica en que consiste e a postura de Platón ao respecto.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas
éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget
ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía moral.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter,
mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas,
pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade.
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa
relación cos actos, os hábitos e o carácter.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 destacados do hedonismo de
Epicuro.
Est. Apr. VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en
éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo
como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.
Est. Apr. VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da
ética de fins.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo
como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a vixencia actuais.
Est. Apr. VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a
súa relación co que el considera como ben supremo da persoa.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas
éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
Est. Apr. 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 conduta e das consecuencias desta.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas
éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget
ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía moral.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.3A. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos, contidos
na DUDH, como fundamento universal das democracias durante os s. XX e XXI, destacando as súas
características e a súa relación cos conceptos de “Estado de Dereito” e “división de poderes”.
Est. Apr. VEB4.3A.1. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan
o poder lexislativo, o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o
monopolio do poder político e como medio que permite aos cidadáns o control do Estado.
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.3A. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos, contidos
na DUDH, como fundamento universal das democracias durante os s. XX e XXI, destacando as súas
características e a súa relación cos conceptos de “Estado de Dereito” e “división de poderes”.
Est. Apr. VEB4.3A.1. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan
o poder lexislativo, o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o
monopolio do poder político e como medio que permite aos cidadáns o control do Estado.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.7A. Amosar respecto pola Constitución Española identificando nela, mediante unha
lectura explicativa e comentada, os dereitos e deberes que ten o individuo como persoa e cidadán,
apreciando a súa adecuación á DUDH, co fin de asumir de forma consciente e responsable os principios de
convivencia que deben rexer no Estado Español.
Est. Apr. VEB4.7A.1. Sinala e comenta a importancia de “os dereitos e liberdades públicas fundamentais da
persoa” establecidos na Constitución, tales como: a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; o carácter
aconfesional do Estado Español; o dereito á libre expresión de ideas e pensamentos; o dereito á reunión
pública e á libre asociación e os seus límites.
Bloque 2 Crit. Aval. 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
social.
Est. Apr. VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as
súas conclusións mediante unha presentación elaborada con medios informática.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.1. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, mediante a
análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico,
identificando a súa aplicación no pensamento xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir conformando unha
opinión argumentada acerca da fundamentación ética das leis.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos,
describindo a súa achega ao convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca
deste tema.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. 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.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.1. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, mediante a
análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico,
identificando a súa aplicación no pensamento xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir conformando unha
opinión argumentada acerca da fundamentación ética das leis.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos,
describindo a súa achega ao convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca
deste tema.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
Est. Apr. 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.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.1. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, mediante a
análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico,
identificando a súa aplicación no pensamento xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir conformando unha
opinión argumentada acerca da fundamentación ética das leis.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos,
describindo a súa achega ao convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca
deste tema.
Bloque 2 Crit. Aval. 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
social.
Est. Apr. VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o
público, 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 solucións fundamentadas eticamente.
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Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos
humanos, partindo da Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos,
sociais e culturais e os da Terceira: os dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos
humanos, partindo da Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos,
sociais e culturais e os da Terceira: os dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.3. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a
violencia e o abuso do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo
infantil, ou a súa utilización como soldados, etc.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.3. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a
violencia e o abuso do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo
infantil, ou a súa utilización como soldados, etc.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos
humanos, partindo da Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos,
sociais e culturais e os da Terceira: os dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.2. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da
DUDH e a creación da ONU, co fin de entendela como unha necesidade do seu tempo, cuxo valor continúa
vixente como fundamento ético universal da lexitimidade do Dereito e os Estados.
Est. Apr. VEB5A.2.1. Explica a función da DUDH como un “código ético” recoñecido polos países
integrantes da ONU, co fin promover a xustiza, a igualdade e a paz, en todo o mundo.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que
conduce.
Est. Apr. 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 deshumanización.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando
a dignidade que posúe polo feito de ser libre.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas
definicións achegadas por filósofos/as.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.4A. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa importancia
no desenvolvemento moral do ser humano.
Est. Apr. VEB1.4A.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia
na construción moral do ente humano.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a introspección
para recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe
desenvolver o ser humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
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Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a importancia da influencia da redonda social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
Est. Apr. VEB2.2A.2. Exemplifica, en colaboración grupal, a influencia que teñen na configuración da
personalidade humana os valores morais inculcados polos axentes sociais, entre eles: a familia, a escola, os
amigos e os medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes
informáticos.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando
a dignidade que posúe polo feito de ser libre.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas
definicións achegadas por filósofos/as.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar á súa
personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta
e enriquecedora.
Est. Apr. VEB2.4A.2. Amosa, na relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos que
todo ser humano ten a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e específicamente a ser valorado
de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar á súa
personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta
e enriquecedora.
Est. Apr. VEB2.4A.2. Amosa, na relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos que
todo ser humano ten a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e específicamente a ser valorado
de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar á súa
personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta
e enriquecedora.
Est. Apr. VEB2.4A.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co
comportamento agresivo ou inhibido e adopta como principio moral fundamental, nas relacións
interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa
influencia na vida persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos e respectados
por todos.
Est. Apr. VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos
de les e apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade
xusta e satisfactoria.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética,
política e xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles no
pensamento de Aristóteles.
Est. Apr. VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e
apreciando as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.4A. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns na vida política do
Estado co fin de evitar os riscos dunha democracia que viole os dereitos humanos.
Est. Apr. VEB4.4A.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos, cando
non se respectan os valores éticos da DUDH, tales como: a dexeneración en demagoxia, a ditadura das
maiorías e a escasa participación cidadá, entre outros, formulando posibles medidas para evitalos.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.4A. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns na vida política do
Estado co fin de evitar os riscos dunha democracia que viole os dereitos humanos.
Est. Apr. VEB4.4A.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos, cando
non se respectan os valores éticos da DUDH, tales como: a dexeneración en demagoxia, a ditadura das
maiorías e a escasa participación cidadá, entre outros, formulando posibles medidas para evitalos.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.8A. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución Española aos principios éticos
defendidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva de “os dereitos e deberes dos cidadáns”
(Artigos do 30 ao 38) e “os principios rectores da política social e económica” (Artigos do 39 ao 52).
Est. Apr. VEB4.8A.1. Coñece e aprecia, na Constitución Española a súa adecuación á DUDH, sinalando os
valores éticos nos que se fundamentan os dereitos e deberes dos cidadáns, así como os principios rectores
da política social e económica.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.1. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, mediante a
análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo xurídico,
identificando a súa aplicación no pensamento xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir conformando unha
opinión argumentada acerca da fundamentación ética das leis.
Est. Apr. VEB5A.1.1. Elabora en grupo, unha presentacióncon soporte dixital, acerca da teoría
“iusnaturalista do Dereito”, o seu obxectivo e características, identificando na teoría de Locke un exemplo
desta en canto á orixe das leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.4. Emprende, en colaboración grupal, a elaboración dunha campaña contra a
discriminación da muller e a violencia de xénero na súa redonda familiar, escolar e social, avaliando os
resultados obtidos.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo
os patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en gran parte do mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles
co fin de promover a súa solución.
Est. Apr. VEB5A.4.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo
os patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.3. 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 humanos.
Est. Apr. VEB5A.3.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración lle recoñece ao ser
humano como persoa, posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu
preámbulo.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.4A. Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación científica
non é neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante a análise da
idea de progreso e a súa interpretación equivocada, cando os obxectivos que se pretenden non respectan un
código ético fundamentado na DUDH.
Est. Apr. VEB6.4A.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborativo, dalgúns casos nos que a
investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando
impactos negativos no ámbito humano e medioambiental, sinalando as causas.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.4A. Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación científica
non é neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante a análise da
idea de progreso e a súa interpretación equivocada, cando os obxectivos que se pretenden non respectan un
código ético fundamentado na DUDH.
Est. Apr. VEB6.4A.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborativo, dalgúns casos nos que a
investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando
impactos negativos no ámbito humano e medioambiental, sinalando as causas.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e tecnolóxico,
coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás veces se
presentan, nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando
a dignidade que posúe polo feito de ser libre.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas
definicións achegadas por filósofos/as.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando
a dignidade que posúe polo feito de ser libre.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas
definicións achegadas por filósofos/as.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a introspección
para recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
Est. Apr. VEB1.5A.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das
virtudes éticas, tales como: a perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da
vontade, a honestidade consigo mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos seus propios principios
éticos, entre outros.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a introspección
para recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe
desenvolver o ser humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.7A. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír de forma
consciente e voluntaria na construción da súa propia identidade, conforme aos valores éticos e así mellorar
a súa autoestima.
Est. Apr. VEB1.7A.1. Deseña un proxecto de vida persoal conforme ao modelo de persoa que quere ser e os
valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a introspección
para recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe
desenvolver o ser humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a importancia da influencia da redonda social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
Est. Apr. VEB2.2A.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio indispensable para
adecuar os costumes, normas, valores, etc., da súa redonda, aos valores éticos universais establecidos na
DUDH, rexeitando todo aquilo que atente contra a dignidade humana e os seus dereitos fundamentais.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.6A. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír de forma
consciente e voluntaria na construción da súa propia identidade, conforme aos valores éticos e así mellorar
a súa autoestima.
Est. Apr. VEB1.6A.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia
identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa,
solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna de ser apreciada por ela mesma.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar á súa
personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta
e enriquecedora.
Est. Apr. VEB2.4A.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais, tales como: a
empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outros, co fin de que aprenda a utilizalos de forma
natural na súa relación cos demais.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a importancia da influencia da redonda social e cultural no
desenvolvemento moral da persoa, mediante a análise do papel que desempeñan os axentes sociais.
Est. Apr. VEB2.2A.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio indispensable para
adecuar os costumes, normas, valores, etc., da súa redonda, aos valores éticos universais establecidos na
DUDH, rexeitando todo aquilo que atente contra a dignidade humana e os seus dereitos fundamentais.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a introspección
para recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as súas habilidades emocionais.
Est. Apr. VEB1.5A.3. Utiliza a introspección como medio para recoñecer as súas propias emocións,
sentimentos e estados de ánimo, co fin de ter un maior autocontrol deles e ser capaz de automotivarse,
convertíndose no dono da súa propia conduta.
Bloque 3 Crit. Aval. 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 capacidade de
autodeterminación.
Est. Apr. VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.4A. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns na vida política do
Estado co fin de evitar os riscos dunha democracia que viole os dereitos humanos.
Est. Apr. VEB4.4A.1. Asume e explica o deber moral e civil, que teñen os cidadáns, de participar
activamente no exercicio da democracia, co fin de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do
Estado.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.5. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se
enfronta a aplicación da DUDH, na actualidade, apreciando o labor que realizan institucións e ONGs que
traballan pola defensa dos dereitos humanos, auxiliando aqueles que por natureza os posúen, pero que non
teñen a oportunidade de exercelos.
Est. Apr. VEB5A.5.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, acerca dos problemas e
retos que ten a aplicación da DUDH en canto ao exercicio de:
Os Dereitos civís, destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a discriminación da
muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como: a homofobia, o racismo, a xenofobia, o
acoso laboral e escolar, etc.
Os Dereitos políticos: guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados políticos, etc.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.5. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se
enfronta a aplicación da DUDH, na actualidade, apreciando o labor que realizan institucións e ONGs que
traballan pola defensa dos dereitos humanos, auxiliando aqueles que por natureza os posúen, pero que non
teñen a oportunidade de exercelos.
Est. Apr. VEB5A.5.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, acerca dos problemas e
retos que ten a aplicación da DUDH en canto ao exercicio de:
Os Dereitos civís, destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a discriminación da
muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como: a homofobia, o racismo, a xenofobia, o
acoso laboral e escolar, etc.
Os Dereitos políticos: guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados políticos, etc.

Temporalización
1 TRIMESTRE:
UNIDADE 1. NA BUSCA DA MIÑA IDENTIDADE

1. A crise da adolescencia.
2. A influencia do grupo.
3. Como forxar un bo carácter?
4. Que son as virtudes?
5. Emocións intelixentes.
Obradoiro de ética
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Síntese· Os valores a exame
1 TRIMESTRE:
UNIDADE 2. CRECER COMO PERSOAS

1. O proceso de socialización.
2. O respecto á dignidade humana.
Obradoiro de ética
3. A conduta asertiva.
4. As habilidades sociais.
Síntese· Os valores a exame
2 TRIMESTRE:
UNIDADE 3. DA MORAL Á ÉTICA

1. O instinto e a razón.
2. A lei e a moral.
3. O desenvolvemento da conciencia moral.
4. De onde vén a moral?
Obradoiro de ética
5. A ética da felicidade.
Síntese· Os valores a exame
2 TRIMESTRE:
UNIDADE 4. A DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA

1. O Estado de dereito.
2. Democracia é participación.
3. A democracia e os seus riscos.
Obradoiro de ética
4. Os nosos dereitos constitucionais.
Síntese· Os valores a exame
3 TRIMESTRE:
UNIDADE 5. OS DEREITOS HUMANOS

1. Todos temos dereitos.
IES Campo San Alberto
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2. De onde veñen os nosos dereitos? (I).
3. De onde veñen os nosos dereitos? (II).
Obradoiro de ética
4. Clasificando os nosos dereitos.
5. Os dereitos das mulleres.
6. Os dereitos da infancia.
Síntese· Os valores a exame
3 TRIMESTRE:
UNIDADE 6. OS RETOS DA CIENCIA

1. A dimensión moral da ciencia e da técnica.
2. O desafío dos dilemas morais.
3. Os retos morais da medicina e da biotecnoloxía.
4. O problema da clonación e da euxenesia.
Obradoiro de ética
Síntese· Os valores a exame
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Grao mínimo de consecución para superar a materia de valores éticos de 2 da ESO
Os mesmos sinalados nos apartados anteriores, adaptados as necesidades de cada alumnos
segundo a programación inicial e as adaptacións da mesma durante o desenvolvemento do curso.
Serán criterios mínimos de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento educado e respetuoso e participación activa nas clases (30%);
2. exames e entregados para traballar na casa (20%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (30%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Criterios de Avaliación e Estándares de Aprendizaxe
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Construír un concepto de
persoa, consciente de que esta é indefinible,
valorando a dignidade que posúe polo feito de ser
libre.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.
Est. Apr. VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Identificar os conceptos
de heteronomía e autonomía, mediante a concepción
kantiana da persoa, coa finalidade de valorar a súa
importancia e aplicala na realización da vida moral.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas
propias normas morais.
Est. Apr. VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade
de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Entender a relación entre
os actos, os hábitos e o desenvolvemento do
carácter, mediante a comprensión do concepto de
virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás
virtudes éticas, pola importancia que teñen no
desenvolvemento da personalidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos,
os hábitos e o carácter.
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos,
os hábitos e o carácter.
Est. Apr. VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos,
os hábitos e o carácter.
Est. Apr. VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano,
identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.4A. Analizar en que
consiste a intelixencia emocional e valorar a súa
importancia no desenvolvemento moral do ser
humano.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.4A.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na construción
moral do ente humano.
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TEMAS
T. 01
T. 01
T. 01
T. 02

TEMAS

TEMAS
T. 01
T. 01
T. 03
T. 01

TEMAS
T. 01

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5A. Estimar a importancia
do desenvolvemento da intelixencia emocional e a
súa influencia na construción da personalidade e o
seu carácter moral, sendo capaz de utilizar a
introspección para recoñecer emocións e
sentimentos no seu interior, co fin de mellorar as
súas habilidades emocionais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser
humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser
humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
Est. Apr. VEB1.5A.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser
humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca do tema.
Est. Apr. VEB1.5A.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas, tales como:
a perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade consigo mesmo, o
respecto á xustiza e a fidelidade aos seus propios principios éticos, entre outros.
Est. Apr. VEB1.5A.3. Utiliza a introspección como medio para recoñecer as súas propias emocións, sentimentos e estados de
ánimo, co fin de ter un maior autocontrol deles e ser capaz de automotivarse, convertíndose no dono da súa propia conduta.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.6A. Comprender e apreciar
a capacidade do ser humano, para influír de forma
consciente e voluntaria na construción da súa propia
identidade, conforme aos valores éticos e así
mellorar a súa autoestima.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.6A.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia identidade e facer de si
mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna
de ser apreciada por ela mesma.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.7A. Comprender e apreciar
a capacidade do ser humano, para influír de forma
consciente e voluntaria na construción da súa propia
identidade, conforme aos valores éticos e así
mellorar a súa autoestima.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB1.7A.1. Deseña un proxecto de vida persoal conforme ao modelo de persoa que quere ser e os valores éticos que
desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.

TEMAS
T. 01
T. 01
T. 01
T. 01

T. 03

TEMAS
T. 02

TEMAS
T. 01

Bloque 2 Crit. Aval. 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 social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
TEMAS
Est. Apr. VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións
T. 04
mediante unha presentación elaborada con medios informática.
Est. Apr. VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade
T. 05
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 solucións fundamentadas eticamente.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a
importancia da influencia da redonda social e
cultural no desenvolvemento moral da persoa,
mediante a análise do papel que desempeñan os
axentes sociais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB2.2A.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e
normas morais que rexen a conduta da sociedade na que vive.
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TEMAS
T. 02

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2A. Describir e valorar a
importancia da influencia da redonda social e
cultural no desenvolvemento moral da persoa,
mediante a análise do papel que desempeñan os
axentes sociais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB2.2A.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e
normas morais que rexen a conduta da sociedade na que vive.
Est. Apr. VEB2.2A.2. Exemplifica, en colaboración grupal, a influencia que teñen na configuración da personalidade humana os
valores morais inculcados polos axentes sociais, entre eles: a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos.
Est. Apr. VEB2.2A.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio indispensable para adecuar os costumes,
normas, valores, etc., da súa redonda, aos valores éticos universais establecidos na DUDH, rexeitando todo aquilo que atente
contra a dignidade humana e os seus dereitos fundamentais.
Est. Apr. VEB2.2A.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio indispensable para adecuar os costumes,
normas, valores, etc., da súa redonda, aos valores éticos universais establecidos na DUDH, rexeitando todo aquilo que atente
contra a dignidade humana e os seus dereitos fundamentais.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.3A. Relacionar e valorar a
importancia das habilidades da intelixencia
emocional, sinaladas por Goleman, en relación coa
vida interpersoal e establecer o seu vínculo con
aqueles valores éticos que enriquecen as relacións
humanas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB2.3A.1. Comprende a importancia que, para Goleman, teñen a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de
controlar as relacións interpersoais, elaborando un resumo esquemático acerca do tema.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.4A. Utilizar a conduta
asertiva e as habilidades sociais, co fin de incorporar
á súa personalidade algúns valores e virtudes éticas
necesarias no desenvolvemento dunha vida social
máis xusta e enriquecedora.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB2.4A.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co comportamento agresivo ou
inhibido e adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
Est. Apr. VEB2.4A.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co comportamento agresivo ou
inhibido e adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
Est. Apr. VEB2.4A.2. Amosa, na relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos que todo ser humano ten a
sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas
propias decisións, etc., e específicamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.
Est. Apr. VEB2.4A.2. Amosa, na relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos que todo ser humano ten a
sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas
propias decisións, etc., e específicamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.
Est. Apr. VEB2.4A.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais, tales como: a empatía, a escoita
activa, a interrogación asertiva, entre outros, co fin de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación cos demais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Distinguir entre ética e
moral, 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 conduta do ser humano á súa plena
realización.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.
Est. Apr. VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de conduta
necesaria na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.
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TEMAS
T. 02
T. 02

T. 02

T. 02

TEMAS
T. 01

TEMAS
T. 02
T. 02
T. 02

T. 02

T. 02

TEMAS
T. 03
T. 03

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Destacar o significado e
a importancia da natureza moral do ser humano,
analizando as súas etapas de desenvolvemento e
tomando conciencia da necesidade que ten de
normas éticas, libre e racionalmente asumidas, como
guía do seu comportamento.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. 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 conduta e das consecuencias desta.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
Est. Apr. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
Bloque 3 Crit. Aval. 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
capacidade de autodeterminación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
Est. Apr. VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Resaltar a importancia
dos valores éticos, as súas especificacións e a súa
influencia na vida persoal e social do ser humano,
destacando a necesidade de ser recoñecidos e
respectados por todos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos de les e apreciando
a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria.
Est. Apr. VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia
de respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social.

TEMAS
T. 03
T. 03
T. 03
T. 03
T. 03

TEMAS
T. 03
T. 03

TEMAS
T. 04

Bloque 3 Crit. Aval. 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 sofistas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
TEMAS
Est. Apr. VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.
T. 03
Est. Apr. VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista
T. 05
da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.
Est. Apr. VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista
T. 05
da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.
Est. Apr. VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste e a
T. 03
postura de Platón ao respecto.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e
T. 03
expresa opinións de forma argumentada.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e
T. 03
expresa opinións de forma argumentada.
Est. Apr. VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e
T. 03
expresa opinións de forma argumentada.
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Bloque 3 Crit. Aval. 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
destacados do hedonismo de Epicuro.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e
éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.
Est. Apr. VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende,
destacando as características que a identifican como unha ética de fins.
Est. Apr. VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas
conclusións cos argumentos racionais correspondentes.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Entender os principais
aspectos do eudemonismo aristotélico,
identificándoo como unha ética de fins e valorando a
súa importancia e a vixencia actuais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como ben
supremo, e elabora e expresa conclusións.
Est. Apr. VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como ben
supremo, e elabora e expresa conclusións.
Est. Apr. VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el
considera como ben supremo da persoa.
Est. Apr. VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.

TEMAS
T. 03

TEMAS
T. 03
T. 03
T. 03
T. 03

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Comprender os
elementos máis significativos da ética utilitarista e a
súa relación co hedonismo de Epicuro, clasificándoa
como unha ética de fins e elaborando argumentos
que apoien a súa valoración persoal arredor desta
formulación ética.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de
pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruismo universal e a localización do valor moral nas consecuencias da
acción, entre outras.
Est. Apr. VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.
Est. Apr. VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.

TEMAS

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Comprender e valorar a
importancia da relación entre os conceptos de ética,
política e xustiza, mediante a análise e a definición
destes termos, destacando o vínculo entre eles no
pensamento de Aristóteles.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política e
xustiza.
Est. Apr. VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as
semellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles.

TEMAS

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Coñecer e apreciar a
política de Aristóteles e as súas características
esenciais, e entender o seu concepto de xustiza e a
súa relación co ben común e a felicidade, elaborando
un xuízo crítico sobre a perspectiva deste filósofo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático, sobre a política
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.
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T. 04

TEMAS
T. 03

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Coñecer e apreciar a
política de Aristóteles e as súas características
esenciais, e entender o seu concepto de xustiza e a
súa relación co ben común e a felicidade, elaborando
un xuízo crítico sobre a perspectiva deste filósofo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a importancia que
Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o
ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.3A. Xustificar
racionalmente a necesidade dos valores e principios
éticos, contidos na DUDH, como fundamento
universal das democracias durante os s. XX e XXI,
destacando as súas características e a súa relación
cos conceptos de “Estado de Dereito” e “división de
poderes”.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.3A.1. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo,
o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do poder político e como medio que
permite aos cidadáns o control do Estado.
Est. Apr. VEB4.3A.1. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo,
o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do poder político e como medio que
permite aos cidadáns o control do Estado.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.4A. Recoñecer a
necesidade da participación activa dos cidadáns na
vida política do Estado co fin de evitar os riscos
dunha democracia que viole os dereitos humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.4A.1. Asume e explica o deber moral e civil, que teñen os cidadáns, de participar activamente no exercicio da
democracia, co fin de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.
Est. Apr. VEB4.4A.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos, cando non se respectan os
valores éticos da DUDH, tales como: a dexeneración en demagoxia, a ditadura das maiorías e a escasa participación cidadá,
entre outros, formulando posibles medidas para evitalos.
Est. Apr. VEB4.4A.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos, cando non se respectan os
valores éticos da DUDH, tales como: a dexeneración en demagoxia, a ditadura das maiorías e a escasa participación cidadá,
entre outros, formulando posibles medidas para evitalos.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.5A. Coñecer e valorar os
fundamentos da Constitución Española de 1978,
identificando os valores éticos dos que parte e os
conceptos preliminares que establece.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.5A.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis destacados nos que se fundamenta a Constitución Española,
sinalando a orixe da súa lexitimidade e a finalidade que persegue, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu
preámbulo.
Est. Apr. VEB4.5A.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución Española e a súa dimensión ética, tales
como: a nación española, a pluralidade ideolóxica, así como o papel e as funcións atribuídas ás forzas armadas, a través da
lectura comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.6A. Sinalar a vinculación
entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do
coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e
relacións.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.6A.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os
vínculos entre a ética e o dereito.
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.7A. Amosar respecto pola
Constitución Española identificando nela, mediante
unha lectura explicativa e comentada, os dereitos e
deberes que ten o individuo como persoa e cidadán,
apreciando a súa adecuación á DUDH, co fin de
asumir de forma consciente e responsable os
principios de convivencia que deben rexer no Estado
Español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
TEMAS
Est. Apr. VEB4.7A.1. Sinala e comenta a importancia de “os dereitos e liberdades públicas fundamentais da persoa”
T. 04
establecidos na Constitución, tales como: a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; o carácter aconfesional do Estado Español;
o dereito á libre expresión de ideas e pensamentos; o dereito á reunión pública e á libre asociación e os seus límites.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.8A. Sinalar e apreciar a
adecuación da Constitución Española aos principios
éticos defendidos pola DUDH, mediante a lectura
comentada e reflexiva de “os dereitos e deberes dos
cidadáns” (Artigos do 30 ao 38) e “os principios
rectores da política social e económica” (Artigos do
39 ao 52).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB4.8A.1. Coñece e aprecia, na Constitución Española a súa adecuación á DUDH, sinalando os valores éticos nos
que se fundamentan os dereitos e deberes dos cidadáns, así como os principios rectores da política social e económica.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Sinalar a vinculación
entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do
coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e
relacións.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os
vínculos entre a ética e o dereito.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.1. Explicar o problema
da xustificación das normas xurídicas, mediante a
análise das teorías do dereito natural ou
iusnaturalismo, o convencionalismo e o positivismo
xurídico, identificando a súa aplicación no
pensamento xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir
conformando unha opinión argumentada acerca da
fundamentación ética das leis.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5A.1.1. Elabora en grupo, unha presentacióncon soporte dixital, acerca da teoría “iusnaturalista do Dereito”, o seu
obxectivo e características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta en canto á orixe das leis xurídicas, a súa validez e
as funcións que lle atribúe ao Estado.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos, describindo a súa achega ao
convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca deste tema.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos, describindo a súa achega ao
convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca deste tema.
Est. Apr. VEB5A.1.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre physis e nomos, describindo a súa achega ao
convencionalismo xurídico e elaborando conclusións argumentadas acerca deste tema.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.2. Analizar o momento
histórico e político que impulsou a elaboración da
DUDH e a creación da ONU, co fin de entendela
como unha necesidade do seu tempo, cuxo valor
continúa vixente como fundamento ético universal
da lexitimidade do Dereito e os Estados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5A.2.1. Explica a función da DUDH como un “código ético” recoñecido polos países integrantes da ONU, co fin
promover a xustiza, a igualdade e a paz, en todo o mundo.
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Bloque 5A Crit. Aval. B5A.3. 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
humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5A.3.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración lle recoñece ao ser humano como
persoa, posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.4. Comprender o
desenvolvemento histórico dos dereitos humanos,
como unha conquista da humanidade e estimar a
importancia do problema que formula na actualidade
o exercicio dos dereitos da muller e do neno en gran
parte do mundo, coñecendo as súas causas e
tomando conciencia deles co fin de promover a súa
solución.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, partindo da
Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos, sociais e culturais e os da Terceira: os
dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, partindo da
Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos, sociais e culturais e os da Terceira: os
dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Est. Apr. VEB5A.4.1. Describe os feitos máis influíntes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, partindo da
Primeira xeración: os dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos, sociais e culturais e os da Terceira: os
dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz.
Est. Apr. VEB5A.4.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns
económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
Est. Apr. VEB5A.4.2. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns
económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
Est. Apr. VEB5A.4.3. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e o abuso
do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, ou a súa utilización como
soldados, etc.
Est. Apr. VEB5A.4.3. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e o abuso
do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, ou a súa utilización como
soldados, etc.
Est. Apr. VEB5A.4.4. Emprende, en colaboración grupal, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da muller e a
violencia de xénero na súa redonda familiar, escolar e social, avaliando os resultados obtidos.
Bloque 5A Crit. Aval. B5A.5. Avaliar, utilizando o
xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se
enfronta a aplicación da DUDH, na actualidade,
apreciando o labor que realizan institucións e ONGs
que traballan pola defensa dos dereitos humanos,
auxiliando aqueles que por natureza os posúen, pero
que non teñen a oportunidade de exercelos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5A.5.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, acerca dos problemas e retos que ten a
aplicación da DUDH en canto ao exercicio de:
Os Dereitos civís, destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a discriminación da muller, a violencia
de xénero e a existencia de actitudes como: a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.
Os Dereitos políticos: guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados políticos, etc.
Est. Apr. VEB5A.5.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, acerca dos problemas e retos que ten a
aplicación da DUDH en canto ao exercicio de:
Os Dereitos civís, destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a discriminación da muller, a violencia
de xénero e a existencia de actitudes como: a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.
Os Dereitos políticos: guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados políticos, etc.
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Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Recoñecer a importancia
da dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, así
como a necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade
consonte os valores defendidos pola DUDH
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando
o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e
ecolóxico, etc.).
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando
o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e
ecolóxico, etc.).
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación
práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como
criterio normativo.
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación
práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como
criterio normativo.
Est. Apr. VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación
práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como
criterio normativo.
Est. Apr. VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.
Est. Apr. VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Entender e valorar o
problema da tecnodependencia e a alienación
humana á que conduce.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. 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 deshumanización.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos
contidos na DUDH no campo científico e
tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación
inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás
veces se presentan, nomeadamente no terreo da
medicina e a biotecnoloxía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Est. Apr. VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e
ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e
ética de todas as alternativas de solución formuladas.
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Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Utilizar os valores éticos
contidos na DUDH no campo científico e
tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación
inadecuada e solucionar os dilemas morais que ás
veces se presentan, nomeadamente no terreo da
medicina e a biotecnoloxía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. 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 fundamentación racional e
ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Est. Apr. 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 fundamentación racional e
ética de todas as alternativas de solución formuladas.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.4A. Recoñecer que, na
actualidade, existen casos nos que a investigación
científica non é neutral, senón que está determinada
por intereses políticos, económicos, etc. mediante a
análise da idea de progreso e a súa interpretación
equivocada, cando os obxectivos que se pretenden
non respectan un código ético fundamentado na
DUDH.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB6.4A.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborativo, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos no ámbito humano e
medioambiental, sinalando as causas.
Est. Apr. VEB6.4A.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborativo, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos no ámbito humano e
medioambiental, sinalando as causas.
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E. Concreciones metodolóxicas da materia.
No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo como
un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas áreas e materias e por iso require unha
coordinación de actuacións docentes onde o traballo en equipo debe ser unha constante.
Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de formación
e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas formas de
traballo cooperativo. Estas formas deben ser respectuosas coa diversidade dos profesores e
profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega o
seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e
compañeiras.
O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. No currículo
haberá competencias clave fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada alumno poida
desenvolver ao máximo as súas potencialidades a partir dos Estándares de aprendizaxe propios de
cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola é garantir uns mínimos para
todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno.
O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto
para o alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na
aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas
explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar
en situacións variadas e continuar aprendendo.
Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan
desenvolver os Estándares de aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das
Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que
as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas,
isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten
relevantes na consecución de competencias concretas.
O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en
diferentes contextos os contidos dos catro saberes que forman cada unha das competencias (saber,
saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que representen retos
para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen ampliar a
súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, a xustificar e a
interpretar con rigor, etc.
Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais
terán un especial protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que
favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións.
A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos coñecementos
e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio completo da
actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean presentes. Polo tanto,
ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos.
No marco da súa Programación Didáctica os centros teñen que precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.

F. Materias e recursos da materia

RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS
Recursos Didácticos
Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes:
1. Libro do Alumno e da Alumna
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O Libro do Alumno e da Alumna consta de 6 temas para o Segundo Curso da Educación Secundaria
Obrigatoria da materia de Valores éticos.
2. Cadernos de Actividades
Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da
Alumna. Por outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para
atender as necesidades invididuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos
que secuencian os distintos temas.
3. Recursos Didácticos
Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e
complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.
Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os
coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.
Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación
permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes.
Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico
para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos
Estándares de Aprendizaxe acadados polos alumnos.
Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar
Avaliacións de conxunto cando o docente o considere conveniente como dispor de Probas de
Recuperación para o alumnado que non superara a Avaliación continua.
Recursos Organizativos
A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o
desenvolvemento do proceso de aprendizaxeensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso
dos recursos didácticos e organizativos serán:

Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os
instrumentos, os espazos e tempos de dita coordinación). Estableceranse as responsabilidades da
comisión de coordinación pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en
todas as medidas de atención á diversidade.

Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica para a atención á diversidade
(tal como vimos na sección anterior).

Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na
organización das medidas de atención á diversidade.
En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que
favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles que son máis socializadores. Primeiro,
en relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples,
laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias
de calquera tipo... Segundo, o interior da aula habitual deberá facilitar a realización dunha
diversidade de actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional..
En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda
respectando as normas impostas desde a administración educativa, a atención á diversidade esixe
certa flexibilidade para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo,
profundizacións...etc. En relación co horario dos profesores, deben establecerse uns tempos para a
coordinación entre profesores de áreas distintas, e entre profesores de cursos diferentes. A
coordinación do profesorado é un dos factores clave na organización e a eficacia da atención á
diversidade.

Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros
recursos didácticos necesarios para a atención á diversidade.
En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros cartografías,
material de laboratorio, instrumentos musicais, material para educación física...) deben terse en
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conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan discriminatorios,
que sexan seguros e adaptados á idade dos alumnos, que non sexan prexudiciais para o medio
ambiente...
En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e
prácticos para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto curricular, e para a elaboración das
programacións de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións
didácticas que pode seguir o profesorado

G. Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será
continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous
procedementos básicos de Avaliación.
A Avaliación continua.
A Avaliación a través de Probas escritas.
No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación
e seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que
desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, exposicións orais e debates,
actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión,
autoavaliación...
No que respecta á Avaliación a través de probas escritas, o Proxecto Didáctico Vicens Vives
incorpora un amplo abano de Probas que facilita a Avaliación do alumnado en diferentes momentos
do curso:
As Avaliacións Iniciais, nas que valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un
dos aspectos avaliados antes de iniciar un tema ou unidade didáctica valorando se: son suficientes,
se deben mellorar ou se descoñecen.
As Avaliacións Trimestrais para realizar ao final de cada trimestre e que facilitará a avaliación de
grandes bloques de contidos, estándares e competencias.
As Avaliacións Finais que permitirán realizar unha avaliación final ou habilitar unha proba de recuperación para o alumnado que non superara previamente o curso.
En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á
flexibilidade que esixe a propia avaliación.
A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de
Aprendizaxe que o docente poderá avaliar a través da Rúbrica de Avaliación que este Proxecto
Educativo facilita no apartado 6. 1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Igualmente
poderemos levar a cabo unha Avaliación Competencial a partir da rúbrica proposta no apartado 4.4
Avaliación das Competencias Clave.
O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de
Aprendizaxe como das Competencias Clave valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro:
LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado.
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LOGRO – NIVEL 2: Logro básico.
LOGRO – NIVEL 3: Logro medio.
LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado.

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres
avaliacións trimestrais e na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que
as probas escritas ponderen un 30%, os traballos tamén un 30% e as actividades diarias da clase un
40%. É dicir, teranse sempre en conta as cualificaciones das actividades realizadas polo alumno ao
longo de todo o curso escolar: a avaliación continua.
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Recuperacións e probas extraordinarias
Recuperación de Avaliacións Pendentes
A gran diversidade de instrumentos de Avaliación permítenlle ao docente realizar unha Avaliación
tema por tema e empregar a Proba de Avaliación Trimestral como sistema de Recuperación de
Avaliacións Pendentes. Realizarase polo tanto unha proba de recuperación por cada avaliación
suspensa:
se o alumno suspendeu a primeira avaliación, terá a oportunidade de realizar un exame de recuperación na segunda avaliación.
se o alumno suspendeu a segunda avaliación, terá a oportunidade de realizar un exame de recuperación na terceira avaliación.
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura no exame
final de xuño ou a proba extraordinaria de setembro.
Probas extraordinarias de setembro
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superaran na
avaliación continua. Esta proba, que se celebrará nos primeiros días de setembro, será elaborada
polos departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén
establecerán os criterios de calificación
Comunicación coas familias e co alumnado: obxectivos, contidos e criterios de avaliación
Os profesores do departamento informarán os alumnos da programación durante a primeira semana
de curso. Manterase unha programación completa do Departamento na Dirección do Centro que
poderá ser utilizada e coñecida polo alumnado e as súas familias.
Os alumnos e as alumnas recibirán por parte do docente que lle vai impartir a materia unha
información verbal na que se debe indicar como mínimo:
Número de avaliacións, que serán tres.
Procedeento de avaliación en cada unha delas: probas escritas, avaliación continua, etc.
Criterios de calificación.
Recuperación de cada avaliación e datas aproximadas.
Materiais necesarios para o curso
Procedementos para recuperación de materias pendentes do curso anterior.
Contidos mínimos esixibles les en cada avaliación
Recuperacións: probas e actividades de aprendizaxe.
Temporalización dos contidos.
Comunicación de que toda esta información está á súa disposición e á das súas familias tanto no
Departamento da materia como na Xefatura de Estudos do Centro.
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Ademais, tamén se poderá facer pública toda esta información publicándoa nos taboleiros de
anuncios do Centro Educativo ou na súa páxina web.
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H. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe,
vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos
portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas unidades
didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución
do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso.
O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta recollida
pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias quere
mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as
dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode
realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa
realización.
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares
definidos na unidade.
Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.
Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto
real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras
xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.
Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe.
Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento
lóxico.
Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.

I. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias
pendentes

Tal e como establece o apartado 22.2 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro; aqueles
alumnos e alumnas que, excepcionalmente, sexan promocionados de curso polo equipo docente con
materias pendentes, deberán facelo cun plan personalizado de recuperación destas materias nas que
se terán presentes:
os aspectos relacionados coas expectativas de recuperación das materias pendentes por parte do
alumnado.
os Criterios de Avaliación establecidos polo centro e o docente da materia.
os Estándares de Aprendizaxe que desenvolven estes Criterios de Avaliación.
os recursos e o equipo docente para realizar as actividades de recuperación para os alumnos con materias pendentes doutros cursos.
Aínda que a planificación das actividades de recuperación de alumnos con materias pendentes de
cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente, aconséllase que estes alumnos e alumnas
reciban ensinanzas de recuperación desas materias, a razón dunha hora de clase semanal, sempre
que a dispoñibilidade horaria do profesorado o permita.
Os departamentos de coordinación didáctica correspondentes encargaranse de programar as
actividades e, se é o caso, as probas parciais que preparen os alumnos para lograr unha avaliación
positiva; da avaliación será responsable o correspondente departamento.
Non temos alumnos coa materia pendente.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO
CASO DO BACHARELATO.
Véanse apartados anteriores
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K. Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados
Cada profesor do departamento fara unha avaliación inicial propia.
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).
Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se van adoptar, así como sobre os
recursos que se van empregar.
Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
Fixar a maneira en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co
resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

L. Medidas de atención á diversidade

Descrición do grupo despois da avaliación inicial
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a
relativa a:
O número de alumnos e alumnas.
O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos
curriculares.
As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden
abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da
eficacia de medidas, etc.).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos
cooperativos.
Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do
grupo.
Necesidades individuais
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).
Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se van adoptar, así como sobre os
recursos que se van empregar.
Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
Fixar a maneira en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co
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resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.
Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos:
En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais.
En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao
Sistema Educativo.
En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan
dunhas altas capacidades intelectuais.
Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).
Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio
educativo non debe desvirtuar o que debe ser a intención fundamental do centro educativo en xeral
e de cada curso en particular, que persegue a educación integral de todos os alumnos e que se
materializa na necesaria integración de todo o alumnado.
A orientación é unha actividade educativa con diferentes ámbitos ou dimensións. Por un lado,
diríxese á mellora dos procesos de ensino e, en particular á adaptación da resposta escolar á
diversidade de necesidades do alumnado; por outro, diríxese a garantir o desenvolvemento das
capacidades que facilitan a madurez dos nenos e das nenas, e que lles permitan adquirir unha
progresiva autonomía cognitiva, persoal e social ao longo da Educación Secundaria Obrigatoria.
Nos instrumentos de planificación institucional deberán establecerse os mecanismos necesarios para
facilitar unha resposta adecuada ás necesidades educativas do alumnado. Estas respostas poden ser
de dous tipos:
– As respostas de tipo curricular, que se concretan na elaboración, desenvolvemento e avaliación
das adaptacións curriculares con distintos graos de significatividade.
– As respostas organizativas, que teñen que ver coa organización dos recursos humanos e materiais
do centro para atender este alumnado e coa planificación das medidas educativas máis
adecuadas.
A Orientación Educativa organízase en tres niveis que van desde a acción titorial, desenvolta na
aula, e as tarefas orientadoras que realizan os Departamentos de Orientación, ata as actuacións
complementarias dos equipos de apoio externo. Aínda que cada un destes niveis ten funcións
específicas, compleméntanse entre si, dado que comparten a mesma finalidade e obxectivos xerais
comúns: a personalización da educación e a contribución ao desenvolvemento dos obxectivos
establecidos nesta etapa educativa.
A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo
que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada
en función das necesidades de cada un.
Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao que se refire o artigo 71 da
Lei Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio e as modificacións que incorpora a LOMCE (Lei
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) con respecto a dito artigo
nos seus apartados 1 e 2, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais
e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que
aseguren o seu adecuado progreso.
Poderanse tomar medidas de reforzo como o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles
ou as adaptacións do currículo. Ditas adaptacións realizaranse buscando o máximo
desenvolvemento posible das competencias clave.
A escolarización do alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo realizarase
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atendendo as súas circunstancias, coñecementos, idade e historial académico.
Cando os alumnos presenten graves carencias na lingua de escolarización do centro, recibirán unha
atención específica que será, en todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos ordinarios,
cos que compartirán o maior tempo posible do horario semanal.
A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal polo persoal
coa debida cualificación e nos termos que determinen as administracións educativas, flexibilizarase
de forma que poida anticiparse un curso ao inicio da escolarización na etapa ou reducirse a súa
duración, cando se prevexa que son estas as medidas máis adecuadas para o desenvolvemento do
seu equilibrio persoal e da súa socialización.
A acción titorial está ligada a unha visión integral da educación, cuxo fin é a formación de persoas
que, ademais de dispor de coñecementos, desenvolvan o conxunto das súas potencialidades e saiban
desenvolverse no mundo actual.
O Plan de Acción Titorial tenderá a favorecer o seguemento personalizado do proceso de
aprendizaxe do alumnado e establecerá medidas que permitan manter unha comunicación fluída
coas familias, tanto co fin de intercambiar informacións sobre aqueles aspectos que poidan resultar
relevantes para mellorar o proceso de aprendizaxe dos alumnos, como para orientalos e promover a
súa cooperación.
Así mesmo, asegurará a coherencia educativa no desenvolvemento das programacións mediante
procedementos de coordinación do equipo educativo que permitan adoptar acordos sobre a
avaliación e sobre as medidas que deben poñerse en marcha para responder as necesidades
detectadas.
Os principios que rexen a orientación e a acción titorial concrétanse nos seguintes obxectivos:
a) Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica do colexio.
b) Potenciar o esforzo individual e o traballo en equipo.
c) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade e sistema
de valores; e a progresiva toma de decisións.
d) Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, conforme ás súas aptitudes,
necesidades e intereses, a través dunha actuación titorial individualizada e planificada.
e) Efectuar un seguemento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar dificultades e
necesidades especiais e recorrer aos apoios ou actividades adecuadas.
f) Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando actividades de
cooperación e solidariedade cos demais e aprendendo a resolver pacificamente os conflitos entre
iguais.
g) Favorecer procesos de mellora educativa a través da programación de actividades formativas
por parte dos equipos docentes, e a coordinación co equipo de apoio, realizando as adaptacións
curriculares necesarias.
h) Contribuír á adecuada interacción entre os integrantes da comunidade educativa e establecer os
cauces de colaboración, apoio e asesoramento coas familias para o logro dun desenvolvemento
integral dos seus fillos e fillas.
M. Concreción dos elementos transversais en 2 ESO e Valores éticos
1.
Expresar o significado da personalidade, describindo as virtudes e os valores éticos que
fortalecen o carácter e axudan a actuar sobre a base da razón e da liberdade.
2.
Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e o control da
conduta no crecemento moral da persoa cara á vida adulta.
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3.
Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para dominar formas e
xestos habituais que favorezan tanto as relacións interpersoais como o respecto á dignidade e aos
dereitos das persoas.
4.
Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un autoconcepto positivo e
potenciar a súa autoestima.
5.
Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a
personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais positivas
e respectuosas, asegurando así unha vida en sociedade máis xusta e enriquecedora.
6.
Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento respectuoso e
comprensivo de relacións interpersoais, así como no exercicio da liberdade individual e social.
7.
Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia, a vontade e
as normas éticas como medios que rexen a súa conduta.
8.
Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os dereitos
humanos.
9.
Recoñecer a vida privada e pública das persoas para trazar os límites da liberdade individual
e social.
10.
Asumir que a liberdade e a xustiza conforman a base moral do ser humano, valorando a
vontade e a razón como elementos que incrementan a súa independencia e autonomía na sociedade.
11.
Coñecer diversas teorías éticas, así como os elementos comúns e diferenciadores que as
compoñen.
12.
Comprender os elementos máis significativos de teorías éticas, como o hedonismo de
Epicuro, o eudemonismo aristotélico e a ética utilitarista.
13.
Aproximarse aos aspectos básicos do eudemonismo aristotélico, apreciando a súa validez na
actualidade.
14.
Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a ética, o dereito e a xustiza.
15.
Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en
gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de
promover a súa solución.
16.
Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas actuais, cuxos
obxectivos non respectan un código ético fundamentado na Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, en prol dun falso progreso e prexudicando as persoas ou o ambiente.
17.
Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.
18.
Aplicar os valores éticos da Declaración Universal dos Dereitos Humanos como criterio
para establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e tecnolóxica, evitando así unha
aplicación indebida e facilitando a resolución dos dilemas morais que adoitan presentarse nos
campos da medicina e da biotecnoloxía.
19.
Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía provoca ao ser humano.
20.
Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético
fundamentado na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

N. Actividades complementarias e extraescolares do departamento
Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén
reflexionar sobre estas cuestións:
Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?
Cal foi o resultado da realización das actividades?
Cales delas gustaron máis?
Que propostas de mellora podemos sinalar?
Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen de
forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un campo
específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro.
As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións
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complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que trascendan o ámbito puramente
académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo se
ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, polo que
non deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos
específicos asignados ás determinadas materias, senón como un complemento da acción instrutiva e
formativa destas.
Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares son:

Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural,
sen discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social.

Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos.

Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.

Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no
favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.

Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e
profesionais propias da existencia adulta.
Considéranse actividades extraescolares nos centros públicos de ensino, sinalando algúns aspectos
que as caracterizan:

Completan a formación mínima que deben recibir todos os cidadáns e cidadás.

Son actividades que non poden formar parte do horario lectivo, é dicir, do horario que
comprende a xornada escolar, incluídos os períodos de descanso que se establecen entre dúas clases
consecutivas.

Teñen carácter voluntario, polo que ningún alumno pode ser obrigado a asistir a ditas
actividades.

Non forman parte do proceso de avaliación individual polo que pasa o alumnado para a
superación das distintas ensinanzas que integran os plans de estudos, aínda que o proxecto debe ser
avaliado como parte do plan anual de actuación do centro educativo.

Non poden constituír motivo nin medio de discriminación ningún para ningún membro da
comunidade educativa.

Non poden ter carácter lucrativo.

Ñ. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en
función dos resultados académicos e procesos de mellora
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual maneira, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica
no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras
no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:
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ASPECTOS `QUE AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA
PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos
didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores
e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios
de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias
dos estándares de aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

O. Taboa coa lexislación galega de Valores Éticos para 2º da ESO:
Valores éticos. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. A dignidade da persoa
a
d

B1.1. Conceptos de persoa
achegados pola filosofía.

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.

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

B1.2. Identificar os conceptos de
heteronomía e autonomía, mediante a
concepción kantiana da persoa, coa
finalidade de valorar a súa
importancia e aplicala na realización
da vida moral.

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

B1.3. Entender a relación entre os actos,
os hábitos e o desenvolvemento do
carácter, mediante a comprensión do
concepto de virtude en Aristóteles e,
en especial, o relativo ás virtudes
éticas, pola importancia que teñen no
desenvolvemento da personalidade.

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

h
l
a
c
d
h
l

a
b
d

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

h
l

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant
ao concibir a persoa como un fin en si
mesma, rexeitando a posibilidade de ser
tratada por outros como instrumento para
alcanzar fins alleos a ela.

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

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

B2.1. Diferenzas entre ética e
dereito.

h

B2.2. Posibles conflitos entre os
valores que regulan a vida
privada e os que regulan a vida
pública.

a

B3.1. Diferenza entre ética e moral.

d

B3.2. Reflexión ética como guía
racional de conduta.

e
g

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 social.

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de
acción que corresponden á ética e ao
dereito, e expón as súas conclusións
mediante unha presentación elaborada con
medios informática.
VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da
relación entre estes dous campos, o privado
e o público, 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 solucións fundamentadas
eticamente.

Bloque 3. A reflexión ética

h
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B3.1. Distinguir entre ética e moral,
sinalando as semellanzas e as
diferenzas entre elas, e estimando a
importancia da reflexión ética como
un saber práctico necesario para guiar
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VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a
ética e a moral, no que se refire á súa orixe
e á súa finalidade.
VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a
importancia da reflexión ética, como unha

de xeito racional a conduta do ser
humano á súa plena realización.

a

B3.3. Estrutura moral da persoa.

b

B3.4. Etapas do desenvolvemento
moral en Piaget e Köhlberg. Paso
da heteronomía á autonomía
moral.

d
g

B3.2. Destacar o significado e a
importancia da natureza moral do ser
humano, analizando as súas etapas de
desenvolvemento e tomando
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
conduta e das consecuencias desta.

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
capacidade de autodeterminación.

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

B3.6. Características distintivas dos
valores éticos.

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

VEB3.4.1. Describe as características
distintivas dos valores éticos, utilizando
exemplos concretos deles e apreciando a
súa relación esencial coa dignidade humana
e a conformación dunha personalidade
xusta e satisfactoria.

h

a
g
h

a
b
c
d

B3.7. Valores éticos e dignidade
humana.

e
h

b
h
l

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do
desenvolvemento moral na persoa, segundo
a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as
características propias de cada unha,
destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía moral.

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

g

a

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

B3.8. Normas. Especificidade das
normas éticas.

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
sofistas.

B3.9. Relativismo moral dos
sofistas.
B3.10. Intelectualismo moral en
Sócrates e Platón.
B3.11. Relativismo moral fronte a
obxectivismo moral.

VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de
norma ética, distinguíndoa das normas
xurídicas, relixiosas, etc.
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.
VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a
Sócrates a afirmar o "intelectualismo
moral", e explica en que consiste e a
postura de Platón ao respecto.
VEB3.5.4. Compara o relativismo e o
obxectivismo moral apreciando a vixencia
destas teorías éticas na actualidade, e
expresa opinións de forma argumentada.

b
e
g
h

B3.12. Clasificación das teorías
éticas: éticas de fins e éticas
procedementais.

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 destacados do
hedonismo de Epicuro.

B3.13. A ética de Epicuro como
ética de fins.

l

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos
das "teorías éticas" e argumenta a súa
clasificación en éticas de fins e éticas
procedementais, e elabora un esquema coas
súas características máis destacadas.
VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais
da teoría hedonista de Epicuro e os valores
éticos que defende, destacando as
características que a identifican como unha
ética de fins.
VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo,
argumentos a favor e/ou en contra do
epicureísmo, e expón as súas conclusións
cos argumentos racionais correspondentes.

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.
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B3.7. Entender os principais aspectos
do eudemonismo aristotélico,
identificándoo como unha ética de
fins e valorando a súa importancia e a
vixencia actuais.
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VEB3.7.1. Explica o significado do termo
"eudemonismo" e o que para Aristóteles
significa a felicidade como ben supremo, e
elabora e expresa conclusións.
VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de
tendencias que hai no ser humano, segundo
Aristóteles, e a súa relación co que el

considera como ben supremo da persoa.
VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o
eudemonismo de Aristóteles dentro da
categoría da ética de fins.
b
g
h
l

B3.16. O utilitarismo como ética de
fins: principio de utilidade;
concepto de pracer;
compatibilidade do egoísmo
individual co altruísmo universal;
localización do valor moral nas
consecuencias da acción.

B3.8. Comprender os elementos máis
significativos da ética utilitarista e a
súa relación co hedonismo de
Epicuro, clasificándoa como unha
ética de fins e elaborando argumentos
que apoien a súa valoración persoal
arredor desta formulación ética.

VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas
fundamentais da ética utilitarista: o
principio de utilidade, o concepto de pracer,
a compatibilidade do egoísmo individual co
altruísmo universal e a localización do
valor moral nas consecuencias da acción,
entre outras.
VEB3.8.2. Enumera as características que fan
do utilitarismo e do epicureísmo unhas
éticas de fins.
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas
opinións sobre a ética utilitarista.

Bloque 4. A xustiza e a política
a
b
e

B4.1. Relación entre ética, política e
xustiza no pensamento
aristotélico.

l

B4.2. Semellanzas, diferenzas e
relacións entre valores éticos e
valores cívicos.

b

B4.3. A política de Aristóteles.

e

B4.4. Concepto aristotélico de
xustiza e a súa relación co ben
común e a felicidade.

h

g
h
l

B4.1. Comprender e valorar a
importancia da relación entre os
conceptos de ética, política e xustiza,
mediante a análise e a definición
destes termos, destacando o vínculo
entre eles no pensamento de
Aristóteles.

VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá
Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre ética, política e xustiza.

B4.2. Coñecer e apreciar a política de
Aristóteles e as súas características
esenciais, e entender o seu concepto
de xustiza e a súa relación co ben
común e a felicidade, elaborando un
xuízo crítico sobre a perspectiva
deste filósofo.

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa
iniciativa persoal, unha presentación con
soporte informático, sobre a política
aristotélica como unha teoría organicista,
cunha finalidade ética e que atribúe a
función educativa ao Estado.

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información
sobre os valores éticos e cívicos,
identificando e apreciando as semellanzas,
as diferenzas e as relacións entre eles.

VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en
colaboración co grupo, para entender e
apreciar a importancia que Aristóteles lle
dá á xustiza como valor ético no que se
fundamenta a lexitimidade do Estado e a
súa relación coa felicidade e o ben común,
e expón as súas conclusións persoais
debidamente fundamentadas.

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

B5.1. Relacións entre ética e
dereito.

B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética,
o dereito e a xustiza, a través do
coñecemento das súas semellanzas,
diferenzas e relacións.

h

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

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía
a
b
d
e
f
g

B6.1. Dimensión moral da ciencia e
da tecnoloxía polo seu impacto
en todos os ámbitos da vida
humana.
B6.2. Valores recollidos na DUDH
como criterio para fixar límites á
investigación
científicotecnolóxica.

B6.1. Recoñecer a importancia da
dimensión moral da ciencia e a
tecnoloxía, así como a necesidade de
establecer límites éticos e xurídicos,
coa finalidade de orientar a súa
actividade consonte os valores
defendidos pola DUDH.

VEB6.1.1. Utiliza información de distintas
fontes para analizar a dimensión moral da
ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto
positivo e negativo que estas poden ter en
todos os ámbitos da vida humana (social,
económico, político, ético e ecolóxico,
etc.).
VEB6.1.2. Achega argumentos que
fundamenten a necesidade de pór límites
éticos e xurídicos á investigación práctica,
tanto científica como tecnolóxica, tomando
a dignidade humana e os valores éticos
recoñecidos na DUDH como criterio
normativo.

h
m

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal
para expor as súas conclusións sobre o
tema tratado, utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito
argumentado e ordenado racionalmente.
a
d

B6.3. Problemas da
tecnodependencia.
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tecnodependencia e a alienación
humana á que conduce.
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VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que
representa para o ser humano a
tecnodependencia, sinalando os seus

g

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 deshumanización.

m

a
b
d

B6.4. Dilemas morais que presentan
os avances en medicina e
biotecnoloxía.

e
f
g

B6.3. Utilizar os valores éticos contidos
na DUDH no campo científico e
tecnolóxico, coa finalidade de evitar
a súa aplicación inadecuada e
solucionar os dilemas morais que ás
veces se presentan, nomeadamente
no terreo da medicina e a
biotecnoloxía.

h

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de
tolerancia e respecto ante as opinións que
se expresan na confrontación de ideas, coa
finalidade de solucionar os dilemas éticos,
sen esquecer a necesidade de empregar o
rigor na fundamentación racional e ética de
todas as alternativas de solución
formuladas.

m
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VEB6.3.1. Analiza información seleccionada
de diversas fontes, coa finalidade de
coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que
formulan dilemas morais (utilización de
células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando algúns perigos que estes encerran
de prescindir do respecto á dignidade
humana e os seus valores fundamentais.
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3 ESO: VALORES ÉTICOS.3 ESO VALORES ÉTICOS.
A.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
Utilizaremos como libro de texto o de Valores Éticos para 3º da ESO da Editorial Vicens Vives.
A Programación Didáctica Valores Éticos VICENS VIVES para o Terceiro Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria está fundamentado no establecido no Real Decreto 126/2014 do Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da
Educación Secundaria Obrigatoria, e no Decreto 86/2015, da Consellería de Educación de Galicia
pola que se establece o Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria para esta Comunidade.
O noso Proxecto propón un modelo de ensinoaprendizaxe comprensivo que se enmarca dentro
do paradigma da educación universal (global ou integral) que debe preparar todos os cidadáns para
ter éxito na vida, a través da adquisición e o desenvolvemento das Competencias Clave. Este
modelo segue as directrices dos distintos estudos promovidos por instancias nacionais e
internacionais, entre os cales destaca o proxecto DeSeCo da OCDE, o informe Eurydice e o
programa PISA.
Entendemos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas,
axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as Competencias Clave que lles permitan integrarse
na sociedade do coñecemento e enfrontar os continuos cambios que impoñen en todas as ordes da
nosa vida os rápidos avances científicos e a nova economía global.
Por competencias enténdese, nun sentido amplo, a concatenación de saberes que artellan unha
concepción do ser, do saber, saber facer e saber convivir, tal e como se indica no informe da Unesco
da Comisión Internacional sobre a educación para o século XXI (Delors, 1996).
A inclusión das competencias clave no currículo ten como finalidade que os alumnos e as
alumnas a) poidan facer posible o pleno exercicio da cidadanía no marco da sociedade de
referencia; b) constrúan un proxecto de vida satisfactorio; c) acaden un desenvolvemento persoal
emocional e afectivo equilibrado; e d) accedan a outros procesos educativos e formativos
posteriores con garantías de éxito.
Nunha sociedade en constante cambio as demandas que ten un individuo varían dunha situación
a outra e dun momento a outro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico,
dinámico e funcional que xorde da combinación de habilidades prácticas, coñecementos (incluíndo
o coñecemento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outras compoñentes sociais
e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar e utilizar ante un problema o
coñecemento que o alumno ou a alumna ten. Esta concepción está alineada cos principios da
aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas (p.e. Ausubel et al.,1978).
Só a partir destas premisas pensamos que é posible a aplicación dun dos eixes fundamentais da
Programación Didáctica Valores Éticos VICENS VIVES para o Terceiro Curso de Educación
Secundaria Obrigatoria: a funcionalidade das aprendizaxes. Por aprendizaxe funcional entendemos
que as competencias poidan ser aplicadas e transferidas a situacións e contextos diferentes para
lograr diversos obxectivos, resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes tipos de
tarefas.
A esta funcionalidade cabe darlle outra dimensión: que os alumnos e alumnas aprendan a
aprender. Un aprendiz competente é aquel que coñece e regula os seus procesos de construción do
coñecemento, tanto desde o punto de vista cognitivo como emocional, e pode facer un uso
estratéxico dos seus coñecementos, axustándoos ás circunstancias específicas do problema ao que
se enfronta (Bruer, 1993).
A eficacia destes principios quedaría incompleta se non foramos capaces de presentar os contidos
das diferentes materias de forma articulada para facilitar o proceso de aprendizaxe e o
desenvolvemento das Competencias Clave a través dos Estándares de aprendizaxe fixados para cada
materia.
IES Campo San Alberto
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Tendo en conta que cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes
competencias e, ao mesmo tempo, cada unha das competencias se alcanzará como consecuencia do
traballo en varias áreas ou materias, a Programación Didáctica Valores Éticos VICENS VIVES
adopta unha perspectiva globalizadora á vez que pon a atención naquelas aprendizaxes que se
consideran imprescindibles desde unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes
adquiridos.
Así, a aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligada ás áreas de coñecemento e aos
estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa contextualización en
situacións reais e próximas ao alumno para que poida integrar diferentes aprendizaxes, tanto as
formais, como as informais e non formais, e utilizalas de forma efectiva cando lle resulten
necesarias en diferentes situacións e contextos.
Nesta liña quixemos incidir con especial énfase na relación dos contidos e materiais tratados ao
longo da nosa Programación Didáctica Valores Éticos VICENS VIVES para o Terceiro Curso da
Educación Secundaria Obrigatoria coas novas realidades tecnolóxicas tan próximas e atractivas para
o alumnado.
A aplicación ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro de ámbitos como
a Internet, o uso de soportes informáticos ou a análise da información transmitida por medios
audiovisuais... constitúense como un elemento gratificante e motivador á vez que nunha
aprendizaxe imprescindible para a adaptación do alumnado a futuras incorporacións a distintos
ámbitos académicos ou laborais.
Se ao que antecede lle engadimos a presenza duns contidos que por especial importancia na nosa
sociedade deben impregnar moitas das actividades de aprendizaxe así como o interese por fomentar
a capacidade do alumno para regular o seu propio proceso de aprendizaxe e seguir aprendendo ao
longo da vida, teremos os piares sobre os cales elaboramos a presente Programación Didáctica
Valores Éticos VICENS VIVES para o Terceiro Curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na
escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto
se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto, por
racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o
apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado
vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel
global.
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o
nonestancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as
que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como
os valores de respecto, nonviolencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e
pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É
desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se
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traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde
unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científicotecnolóxica como
actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos
resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que
lles permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos
cunha innegable capacidade para a comunicación.
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías
didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos
cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o
traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente
activo da súa propia formación.
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de
Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte
nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na
expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos
de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero,
ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de
persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é
a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta.
Obxectivos da área de valores éticos.
1. Argumentar os valores e os principios éticos da DUDH como base das democracias dos séculos XX e
XXI.
2. Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado para asegurar unha
democracia que defenda os dereitos humanos.
3. Resaltar o deber ético e cívico dos cidadáns para asumir a democracia como unha forma de vida, sendo
conscientes dos riscos aos que está sometida para poder tomar as medidas oportunas.
4. Apreciar o valor do «Estado de dereito» e da «división de poderes» como eixes vertebradores do Estado
democrático.
5. Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando os valores nos que
se asenta e os deberes e os dereitos que ten o individuo para asumir os principios de convivencia
recoñecidos polo Estado español.
6. Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da Constitución española relativos aos dereitos e aos
deberes cidadáns e aos seus principios reitores.
7. Valorar a adecuación dos dereitos e dos deberes da Constitución española á Declaración Universal dos
Dereitos Humanos para asumir de forma consciente e responsable os principios de convivencia que
deben rexer no Estado español.
8. Identificar os principios fundamentais da política social e económica do Estado español, e a súa
fundamentación ética.
9. Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as cousas que se están a
conseguir.
10. Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través da reflexión sobre
diversas teorías, para poder opinar de forma razoada sobre a base éticas das leis.
11. Estudar as teorías do dereito natural ou iusnaturalismo e o convencionalismo, sinalando a súa
interpretación no pensamento xurídico dalgúns filósofos.
12. Adquirir unha opinión coherente sobre a fundamentación ética das leis a través da comprensión da teoría
positivista do dereito de Kelsen, así como da súa comparación co convencionalismo e o iusnaturalismo.
13. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da DUDH,
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14.
15.
16.
17.

18.

17.

18.

19.
20.
21.

destacando o seu valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.
Entender o contexto histórico e político no que se elaborou a DUDH e recoñecer tanto a súa estrutura e o
seu contido como os retos actuais que supoñen a súa aplicación.
Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade humana como
base de todos os dereitos humanos.
Valorar as características dos «dereitos humanos», considerando o seu desenvolvemento histórico como
unha conquista da humanidade.
Analizar os problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH na actualidade, resaltando as
iniciativas que realizan institucións e ONG para defender os dereitos humanos dos que non teñen a
oportunidade de exercelos.
Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do
mundo, coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa
solución.
Utilizar os valores éticos da DUDH como criterio para establecer límites éticos e xurídicos á actividade
científica e tecnolóxica, evitando así unha aplicación indebida e facilitando a resolución dos dilemas
morais que adoitan presentarse nos campos da medicina e da biotecnoloxía.
Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas actuais, cuxos obxectivos
non respectan un código ético fundamentado na DUDH, en prol dun falso progreso e prexudicando as
persoas ou o ambiente.
Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético fundamentado na DUDH.
Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.
Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía lle provoca ao ser humano.

B. Contribución desenvolvemento competencias clave: Descriptores clave, indicadores e
competencias clave.
COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

DESCRITORES

Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía

Coidado do contorno
ambiental e dos seres vivos

Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un
desenvolvemento sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno
natural e as repercusións para a vida futura.

Vida saudable

Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e
ao exercicio físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano
fronte ao seu coidado saudable.

A ciencia no día a día

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da
realidade circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar
problemas, comprender o que acontece arredor nosa e responder
preguntas.

Manexo de elementos
matemáticos
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Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de
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medición e codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
Razoamento lóxico e
resolución de problemas

Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita

Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.

Expresión: oral e escrita

Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación

Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de
palabra, escoita atenta ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros,
nas diversas situacións comunicativas.

Comunicación noutras
linguas

Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un
mellor uso desta.
Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos
en calquera situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións
cotiás ou en materias diversas.

Competencia dixital

Tecnoloxías da información

Empregar distintas fontes para a busca de información.
Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a
través de medios tecnolóxicos.

Comunicación audiovisual

Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

Utilización de ferramentas
dixitais

Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a
vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións
culturais
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Respecto polas
manifestacións culturais
propias e alleas

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas
vertentes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica...), e cara ás
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
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Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.
Expresión cultural e
artística

Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Educación cívica e
constitucional

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a
partir de distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun
Estado social e democrático de dereito referendado por unha constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

Relación cos demais

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia
e traballo e para a resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Compromiso social

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos
ritmos e potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Autonomía persoal

Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Ser constante no traballo, superando as dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

Liderado

Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.
Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.

Creatividade

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun
tema.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.

Emprendemento

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de
obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender
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intelixencias múltiples, funcións executivas...
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Ferramentas para estimular
o pensamento

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

Planificación e avaliación da
aprendizaxe

Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deberán realizar no
proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en
función dos resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

A LOMCE diferencia 7 competencias clave: Competencia en Comunicación Lingüística (CCL),
Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía (CM), Competencia dixital (CD),
Competencia de Aprender a Aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Competencia
do sentido da iniciativa e o espíritu emprendedor (CSIEE) e Competencia da conciencia e
expresions culturais (CCEC). No cuadro que acompaña a lexislación e que nos reproducimos aqui
se sinalan como cada competencia se adecúa e correspondendo cos contidos, obxectivos e
estándares de aprendizaxe.
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria
a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permitan ao alumnado a aplicación do coñecemento
mediante metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso,
cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia),
grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda
moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa
vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao
competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro
descritores, cos verbos en infinitivo.
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais,
redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto
específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e
obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais
definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa.
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensinanzaaprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de
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conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas
súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.
Na área de Valores Éticos.
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos debullar o eixe no que xira todo o
currículo básico e o carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica
unha demostración racional. Así mesmo, esta competencia ofrece a oportunidade de realizar
argumentacións propias ou baseadas en teorías éticas e filosóficas. Ademais, permite considerar e
realizar xuízos morais ou aplicar estratexias de resolución de problemas.
Os descritores que podemos traballar son:
Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento
sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as
repercusións para a vida futura.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender
o que acontece arredor nosa e responder preguntas.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comunicación lingüística

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura e a análise e a
reflexión sobre libros e textos relacionados cos contidos curriculares Deste xeito, desenvolverase a
comprensión lectora e a expresión oral e escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os
valores e as teorías éticos, a moral, a xustiza, os dereitos humanos e a vida en sociedade.
Así mesmo, contribuirase, xunto á comunicación lingüística, á transmisión de valores a través de,
por un lado, a reflexión individual e grupal sobre situacións pasadas e actuais, e por outro, da busca
de información, a elaboración e a exposición de traballos en colaboración, que esixen poñer en
práctica habilidades como a escoita activa, a empatía e a expresión de ideas e sentimentos,
utilizando a linguaxe verbal e a non verbal.
Os descritores que podemos utilizar son:
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta
ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas
situacións comunicativas.
Nas nosas alulas CLIL:
Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera
situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en
materias diversas.
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Competencia dixital

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que
posibiliten o acceso ao coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos, de teorías éticas e
científicas, e de tratados internacionais, que poñan de relevo a contribución dos valores éticos á
sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de entender a relación que existe
entre a tecnoloxía, os valores éticos e a sociedade, para que aprenda a facer un bo uso da tecnoloxía
ao longo da súa vida.
Os descritores que podemos utilizar son:
Empregar distintas fontes para a busca de información.
Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións
diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Conciencia e expresións culturais

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita
a adquisición de pautas persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma
eficaz e construtiva en calquera sociedade democrática, respectando os valores e os dereitos
socialmente recoñecidos.
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.
Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e mostrar
gusto pola estética no contorno cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
Competencias sociais e cívicas

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa
as competencias sociais e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración
increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da sociedade e se toma conciencia da
importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a posibilidade de resolver conflitos
interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa identidade persoal,
senón que desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á
pluralidade cultural, política, relixiosa ou de calquera outra natureza, favorecendo a socialización e
a adquisición de comportamentos morais significativos.
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:
Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas
fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito,
referendado por unha constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e
para a resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.
Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas.
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e
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potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e a xustiza, e
emprender accións que beneficien a sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas
desenvolvan aspectos como a autonomía, o liderado, a capacidade de innovación, a creatividade ou
a iniciativa persoal.
Desde esta área consideran tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento
das devanditas habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións
novas, investigue, asuma responsabilidades ou xestione os recursos materiais, dixitais e persoais
que ten ao seu alcance.
Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían:
Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.
Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
Aprender a aprender

A competencia de aprender a aprender implica a conciencia das necesidades e dos procesos de
aprendizaxe, o recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder
aprender con éxito. Esta promóvese na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos
cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou argumentar, así como favorecendo o
interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa vida cotiá.
Os descritores que se poden utilizar son:
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos
resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

C.Obxectivos concretos para 3 ESO en Valores éticos.
A educación secundaria obrigatoria contribuirá, como indica a LOMCE, a desenvolver nos
alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
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.
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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) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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.
m) 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.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando
diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara
ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.
Cada un destes obxectivos do “a” ao “o” está relacionado no cuadro que incluimos a
continuación cos temas, competencias e estándares de aprendizaxe.
OBXECTIVOS POR TEMAS: TERCEIRO CURSO
TEMA 1
– Comprender e definir en que consiste a identidade persoal.
– Reflexionar sobre a propia identidade persoal.
– Definir e diferenciar o temperamento e o carácter.
– Razoar sobre a posibilidade de incidir ou transformar a propia identidade.
– Establecer os ámbitos da vida pública e a vida privada.
– Reflexionar sobre os límites da liberdade persoal e a responsabilidade das nosas accións.
– Definir a ética, o dereito e os seus ámbitos de actuación.
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– Analizar situacións en que a moral e a lei entran en conflito.
– Reflexionar en grupo sobre un dilema moral.
– Identificar valores e virtudes que favorecen a convivencia.
– Entender en que consiste e asumir o deber de auxilio a outras persoas.
TEMA 2
– Establecer o carácter moral dos seres humanos e relacionalo coa súa capacidade de actuar
libremente.
– Explicar en que consiste a liberdade e as accións libres.
– Relacionar a liberdade e a responsabilidade.
– Reflexionar sobre a propia responsabilidade nas accións que realizamos libremente.
– Concibir a liberdade e a moral como elementos inherentes á natureza humana.
– Coñecer a figura do filósofo Jean Paul Sartre e algunhas das súas reflexións sobre a
liberdade.
– Identificar e diferenciar comportamentos morais, inmorais e amorais.
– Caracterizar a complexidade da acción humana.
– Reflexionar sobre os condicionamentos da conduta humana.
– Comprender e asumir a importancia das normas e mais os valores para a convivencia e a
vida social.
– Coñecer o principio de utilidade formulado por John Stuart Mill.
– Familiarizarse coas intelixencias múltiples e reflexionar sobre un dilema moral.
TEMA 3
– Valorar positivamente a política como instrumento necesario para vivir en sociedade.
– Coñecer a caracterización aristotélica do ser humano como animal social.
– Definir en que consiste a xustiza e identificar diferentes tipos de xustiza: legal, conmutativa,
distributiva.
– Relacionar diferentes situacións da vida cotiá coa aplicación de diversas clases de xustiza.
– Identificar os diferentes tipos de goberno establecidos por Aristóteles, as súas características
e as súas finalidades.
– Reflexionar sobre a caracterización da políticas como busca do ben común.
– Caracterizar a democracia como goberno do pobo.
– Valorar a democracia como sistema político que vela polo respecto dos dereitos humanos.
– Identificar formas de goberno que non respectan os dereitos humanos.
– Identificar e describir os valores propios dunha sociedade democrática.
– Identificar os elementos chave no funcionamento dun sistema democrático: sufraxio
universal, vontade popular e pluralismo político.
TEMA 4
– Establecer a importancia da Constitución como lei fundamental dos sistemas democráticos.
– Explicar a orixe da Constitución española e a súa importancia como lei fundamental do
sistema democrático español.
– Determinar a defensa dos dereitos humanos que se realiza na Constitución española.
– Analizar detalladamente o artigo 10 da Constitución española.
– Identificar e describir os dereitos e deberes recoñecidos na Constitución española.
– Coñecer e reflexionar sobre as obrigas cívicas recollidas na Constitución española.
– Entender e asumir a importancia e a obrigatoriedade do pagamento de impostos como
contribución ao mantemento dunha sociedade xusta e democrática.
– Explicar polo miúdo en que consiste o Estado do benestar.
– Identificar os artigos da Constitución española en que se establece o Estado do benestar.
– Reflexionar en grupo sobre diferentes dilemas ou conflitos morais.
– Valorar positivamente a UE e recoñecer as vantaxes de vivirmos na Unión Europea.
– Coñecer a orixe e mais a historia do proceso de formación da UE.
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

TEMA 5
– Describir diferentes teorías sobre a orixe da lei: iusnaturalismo, convencionalismo,
positivismo xurídico.
– Reflexionar sobre a legalidade ou ilegalidade de determinadas accións ou situacións segundo
se considere desde a visión do iusnaturalismo, o convencionalismo ou o positivismo xurídico.
– Coñecer a orixe e os antecedentes históricos dos actuais dereitos humanos.
– Explicar o contexto histórico e os factores que favoreceron a promulgación da Declaración
Universal dos Dereitos Humanos de 1948.
– Caracterizar o contido básico e a estrutura do documento da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos de 1948.
– Caracterizar as tipoloxías de dereitos que se recollen na DUDH e os artigos en que se
recollen.
– Sinalar os valores en que se asentan os diferentes tipos de dereitos postulados na DUDH.
– Analizar situacións en que se vulneran os dereitos humanos tanto na historia como na
actualidade.
– Explicar en que consisten os Obxectivos do Milenio.
– Identificar os organismos e institucións que velan polo respecto aos dereitos humanos no
mundo.
TEMA 6
– Definir o concepto de progreso e identificar a contribución da tecnoloxía á mellora das
condicións de vida.
– Reflexionar a contribución da técnica e a ciencia á mellora das condicións de vida en
diferentes períodos históricos.
– Recoñecer e razoar sobre os aspectos e repercusións negativos do desenvolvemento
científico, tecnolóxico e industrial.
– Analizar de forma razoada cando unha innovación tecnocientífica ou un invento poden ser
considerados positivos ou negativos.
– Valorar e opinar sobre a relación existente entre o progreso tecnocientífico e o progreso da
humanidade.
– Coñecer os criterios e mais os valores éticos a partir dos cales podemos xulgar como
positivo ou negativo un avance tecnocientífico.
– Entender a existencia de límites éticos ao avance tecnocientífico.
– Analizar criticamente os modelos de crecemento económico baseado na sobreexplotación
dos recursos naturais.
– Coñecer e asumir modelos de crecemento económico sostibles e respectuosos co contorno.

D. Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable
Os estándares estan, como indica a LOMCE, pormenorizados e concretizados no cuadro que
incluimos neste mesmo apartado máis adiante nesta programación
Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en tres bloques e ligados a eles propóñense os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan
mellorar a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no principal
axente do seu propio desenvolvemento.
A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano.
Iníciase na etapa académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son
fundamentais para o posterior desenvolvemento persoal, social e profesional.
Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete
competencias, que, polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave:
– Competencia lingüística
– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía
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– Competencia dixital
– Aprender a aprender
– Competencias sociais e cívicas
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
– Conciencia e expresións culturais
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto
social e cultural determinado.
É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais,
culturais e prácticos.
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de
aplicación ou dimensións:
– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical,
semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica.
– O compoñente pragmáticodiscursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación
da linguaxe e os discursos en contextos comunicativos concretos.
– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a
dimensión intercultural.
– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias
comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación.
– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a
través da interacción comunicativa.
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA
a) A competencia matemática.
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta
competencia require de coñecementos sobre:
– Os números, as medidas e as estruturas.
– As operacións e as representacións matemáticas.
– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de
destrezas que se centran en:
– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais,
sociais, profesionais ou científicos.
– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos.
– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións
alxébricas.
Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos
números, á álxebra, á xeometría e á estatística:
– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións
e as entidades do mundo.
– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e
posicións de obxectos ou decodificación de información visual.
– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que
ditos obxectos se interrelacionan.
– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos
momentos do proceso de resolución de problemas.
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico
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favorecendo:
– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación
do medio natural.
– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas.
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía
son:
– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito
fisicoquímico.
– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é
preciso coñecer para preservalos e evitar o seu deterioro.
– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na
orixe do Universo e da Terra.
– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos
cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas.
COMPETENCIA DIXITAL
A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e
da comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o
tempo libre e contribuír á participación na sociedade.
Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes
ámbitos:
– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a
través dos cales se difunde e o uso de motores de procura.
– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a
utilización de paquetes de software de comunicación
– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes)
e programas/aplicacións para crear contidos.
– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos
online e as estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos
– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas
e a identificación de fontes para buscar axuda teórica ou práctica.
APRENDER A APRENDER
A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e
persistir na aprendizaxe.
É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase
arredor de:
– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da
necesidade de aprender do alumnado.
– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios
procesos de aprendizaxe na realización das tarefas de aprendizaxe.
Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous
aspectos clave da competencia para aprender a aprender:
– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e
o coñecemento de disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa.
– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento
de estratexias de planificación, revisión e avaliación.
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS
a) A competencia social
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física
como mental, e ao estilo de vida saudable que a favorece.
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Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e
artéllase a través de:
– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de
conduta e os usos de distintas sociedades e redondas.
– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do
traballo, á igualdade e á non discriminación.
– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas.
A competencia cívica
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade,
cidadanía e dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez:
– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos
Fundamentais da UE e outras declaracións internacionais.
– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional,
europeo e internacional.
– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de
procesos sociais e culturais da sociedade actual.
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que
se centran en:
– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade
e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade.
– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou
do ámbito mediato e inmediato.
– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o
exercicio do voto e da actividade social e cívica.
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar
as ideas en actos, para o que se require:
– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver.
– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con
criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo previsto.
Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos
seguintes ámbitos:
– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o
autocoñecemento, a autonomía, o esforzo e a iniciativa.
– A capacidade proactiva para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación,
a xestión e toma de decisións ou a resolución de problemas.
– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e
situacións.
– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un
equipo.
– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias
responsabilidades se refire.
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos:
– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de
enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos pobos.
– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos e culturais.
Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo
tempo a través de:
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– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística.,
– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas.
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación.
– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda.
– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística.
CONTIDOS
TEMA 1.SER PERSOA E SABER CONVIVIR
1. Como se constrúe a nosa identidade
2. O público e o privado
3. Elixir o correcto: ética e dereito
Taller de ética
4. Valores e virtudes para a convivencia
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME

TEMA 2. LIBERTADE PARA ELIXIR
1. A conquista da libertade
2. A estrutura moral da persoa
3. Ética, intelixencia e libertade
4. A utilidade ao ervizo da sociedade
5. A ética de John Stuart Mill
Taller de ética
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME

TEMA 3.

ÉTICA E POLÍTICA: A DEMOCRACIA

1. Por que necesitamos a política?
2. A importancia da xustiza
3. Quen debe gobernar?
Taller de ética
4. O goberno do pobo
5. Os valores da democracia
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SÍNTESE · OS VALORES A EXAME

TEMA 4. A DEMOCRACIA ESPAÑOLA E A UNIÓN

EUROPEA

1. A Constitución Española e os dereitos
Humanos
2. Dereitos e deberes na Constitución
3. As principais obrigas cívicas
4. O Estado do benestar
Taller de ética
5. A nosa casa común: Europa
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME

TEMA 5. O DEREITO E OS DEREITOS
1. De onde xorde a lei?
2. A orixe dos dereitos humanos actuais
3. En que consiste a Declaración de 1948?
Taller de ética
4. O incumprimento dos dereitos humanos
5. Quen vela polos nosos dereitos?
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME

TEMA 6. CIENCIA, ÉTICA E AMBIENTE
1. Luces e sombras do progreso
2. Unha busca interesada
3. Ciencia, tecnoloxía e ética
Taller de ética
4. Os límites do desenvolvemento
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
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Distribución temporal das unidades didácticas. TERCEIRO CURSO
1 Trimestre Tema 1.Ser persoa e saber convivir
1. Como se constrúe a nosa identidade
2. O público e o privado
3. Elixir o correcto: ética e dereito
Taller de ética
4. Valores e virtudes para a convivencia
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
1 Trimestre Tema 2. libertade para elixir
1. A conquista da libertade
2. A estrutura moral da persoa
3. Ética, intelixencia e libertade
4. A utilidade ao ervizo da sociedade
5. A ética de John Stuart Mill
Taller de ética
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
2 Trimestre tema 3. Ética e política: a democracia
1. Por que necesitamos a política?
2. A importancia da xustiza
3. Quen debe gobernar?
Taller de ética
4. O goberno do pobo
5. Os valores da democracia
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
2 Trimestre tema 4. A democracia española e a Unión Europea
1. A Constitución Española e os dereitos
Humanos
2. Dereitos e deberes na Constitución
3. As principais obrigas cívicas
4. O Estado do benestar
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Taller de ética
5. A nosa casa común: Europa
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
3 Trimestre TEMA 5. O dereito e os dereitos
1. De onde xorde a lei?
2. A orixe dos dereitos humanos actuais
3. En que consiste a Declaración de 1948?
Taller de ética
4. O incumprimento dos dereitos humanos
5. Quen vela polos nosos dereitos?
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME
3 Trimestre TEMA 6. Ciencia, ética e ambiente
1. Luces e sombras do progreso
2. Unha busca interesada
3. Ciencia, tecnoloxía e ética
Taller de ética
4. Os límites do desenvolvemento
Síntese · Os valores a exame
Grao mínimo de consecución para superala materia.
Os mesmos sinalados nos apartados anteriores, adaptados as necesidades de cada alumnos
segundo a programación inicial e as adaptacións da mesma durante o desenvolvemento do curso.
Serán criterios mínimos de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento educado e respetuoso e participación activa nas clases (30%);
2. exames e entregados para traballar na casa (20%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (30%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).

E. Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais da área.

METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA
No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo
como un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas áreas e materias e por iso require
unha coordinación de actuacións docentes onde o traballo en equipo debe ser unha constante.
Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de
formación e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas
formas de traballo cooperativo. Estas formas deben ser respectuosas coa diversidade dos profesores
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e profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega o
seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e
compañeiras.
O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. No
currículo haberá competencias clave fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada
alumno poida desenvolver ao máximo as súas potencialidades a partir dos Estándares de
aprendizaxe propios de cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola é
garantir uns mínimos para todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno.
O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto
para o alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na
aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas
explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar
en situacións variadas e continuar aprendendo.
Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan
desenvolver os Estándares de aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das
Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que
as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas,
isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten
relevantes na consecución de competencias concretas.
O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en
diferentes contextos os contidos dos catro saberes que forman cada unha das competencias (saber,
saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que representen retos
para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen ampliar a
súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, a xustificar e a
interpretar con rigor, etc.
Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais
terán un especial protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que
favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións.
A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos
coñecementos e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio
completo da actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean
presentes. Polo tanto, ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos
cognitivos.
No marco da súa Programación Didáctica os centros teñen que precisar en cada Curso os
obxectivos que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de
centro e determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das
competencias.
ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE:
TEMA 1
– O tema céntrase fundamentalmente en dúas cuestións estreitamente relacionadas: a
construción da propia personalidade e a convivencia cos demais a partir dunha personalidade, uns
valores e unhas virtudes sociais e persoais que o favorezan.
– Iniciaremos a nosa tarefa definindo en que consiste a identidade persoal e describindo
brevemente como se constrúe a identidade persoal. A partir destes coñecementos reflexionaremos
sobre a propia identidade persoal.
– Proseguiremos coa análise do carácter e do temperamento. Diferenciaremos ambos e
explicaremos como podemos incidir no noso carácter e, por tanto, somos responsables da
conformación da nosa propia responsabilidade.
– A continuación, diferenciaremos e delimitaremos o ámbito do público e do privado para,
acto seguido, establecer os límites da propia liberdade e da responsabilidade das nosas propias
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accións ou condutas, especialmente cando afectan a terceiras persoas.
– Despois, explicaremos en que consisten o dereito e a ética, delimitaremos os ámbitos de
aplicación de ambos e analizaremos de forma razoada situacións en que a lei e a moral entran en
conflito.
– Finalmente, concluiremos coa identificación, descrición e asunción dos valores e as virtudes
que favorecen a convivencia.
TEMA 2
– A liberdade é o fío condutor deste tema. Iniciamos o tema explicando como por natureza o
ser humano é un ser moral e un ser libre. Acto seguido, estableceremos con claridade a relación que
existe entre liberdade e responsabilidade, insistindo en que todos nós somos responsables das
accións que realizamos libremente e das súas consecuencias.
– Tamén analizaremos con detemento unha serie de situacións e condutas para determinar ou
non se as accións que se relatan nos ditos casos son ou non verdadeiramente libres.
– Despois proseguiremos coa análise da estrutura moral da persoa. Para iso axudarémonos da
análise das teses do filósofo Jean Paul Sartre segundo as cales "estamos condenados a ser libres",
non podemos deixar de elixir e de actuar libremente e iso conforma a nosa propia estrutura moral
como seres humanos.
– A partir destes coñecementos previos, analizaremos unha serie de comportamentos para
determinar se se trata de condutas morais, inmorais ou amorais.
– Seguidamente proporemos ao alumnado unha análise da complexidade da acción humana
sinalando os elementos que a compoñen: intelixencia, liberdade e vontade. Tamén reflexionaremos
sobre os condicionamentos da conduta humana e como, a pesar deles, as persoas somos seres libres.
– Proseguiremos coa análise da importancia das normas e os valores como elementos
imprescindibles para unha boa convivencia social. Por último, concluiremos o tema co estudo
detallado do utilitarismo proposto polo filósofo John Stuart Mill.
TEMA 3
– O tema presta unha especial atención á política como instrumento imprescindible para o
desenvolvemento da vida democrática e do papel que xoga a ética como elemento de control da
política.
– O tema iníciase, por iso, coa descrición dos motivos polos que é imprescindible a política,
insistindo en todo momento en que os seres humanos somos sociais por natureza e que tal
convivencia social require da política. Neste punto, prestaremos especial atención á caracterización
aristotélica do ser humano como animal social.
– Tras establecer a importancia da política como medio para alcanzar o ben común,
sinalaremos a importancia da xustiza como medio para lograr o dito ben común.
– Para analizar o concepto de xustiza novamente axudarémonos de Aristóteles e das tipoloxías
de xustiza que establece o filósofo: xustiza legal, xustiza conmutativa e xustiza distributiva.
Seguidamente, analizaremos situacións da vida cotiá e relacionarémola cos tres tipos de xustiza que
acabamos de estudar.
– Seguidamente, proseguiremos coa clasificación dos diferentes tipos de goberno, xustos e
inxustos, que describe Aristóteles. Aproveitaremos esta clasificación para reflexionar sobre os
excesos que se cometen en determinadas formas de goberno e para identificar as bondades do
sistema democrático.
– Despois estudaremos con detalle a democracia caracterizándoa como goberno do pobo e
establecendo as diferenzas existentes entre o cidadán dunha sociedade democrática e o súbdito
sometido por unha forma de goberno totalitaria. Igualmente, analizaremos con detalle como a
democracia preserva e preocúpase polo respecto aos dereitos humanos.
– Finalizaremos o tema coa descrición dos valores dunha sociedade democrática e os
elementos que sustentan o funcionamento dun sistema político democrático: sufraxio universal,
vontade popular e pluralismo político.
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TEMA 4
– Neste tema abordaremos as características básicas da democracia española e as vantaxes que
comporta a nosa pertenza á Unión Europea.
– Iniciaremos este labor establecendo con claridade o papel clave que xoga a Constitución nas
democracias modernas. Enlazaremos esta idea cunha breve descrición da orixe histórica da
Constitución española e coa defensa dos dereitos humanos que realiza a nosa carta magna. Para iso,
analizaremos con detalle o artigo 10 da Constitución.
– Seguidamente identificaremos os dereitos e deberes recollidos na Constitución,
identificando o artigo en que que se postula cada dereito e cada deber.
– Despois analizaremos polo miúdo as principais obrigas cívicas recollidas na Constitución: o
deber de defensa e protección, e o pagamento de impostos como contribución ao mantemento do
sistema democrático e do Estado do benestar. Seguidamente detallaremos en que consiste o noso
actual Estado do benestar e os artigos da Constitución española en que queda recollido.
– Por último, aproximarémonos á historia e evolución recente da Unión Europea e
analizaremos as vantaxes que comporta o ser membro da UE.
TEMA 5
– O tema persegue unha dupla finalidade: reflexionar sobre as diferentes teorías e propostas
sobre a orixe do dereito ou da lei, e analizar a Declaración dos Dereitos Humanos e a súa
implantación no mundo actual
– Iniciamos, por tanto, este tema analizando as diferentes teorías acerca da orixe e as
atribucións do dereito: iusnaturalismo, convencionalismo e positivismo xurídico. Despois
analizaremos unha serie de conflitos ou situacións legais e analizamos as medidas que se han tomar
en función da aplicación de cada unha das tres formas de concibir o dereito antes citadas.
– Seguidamente proseguimos cunha detallada descrición das orixes e os antecedentes dos
actuais dereitos humanos ao longo da historia. Acto seguido, analizamos con detalle o texto da
Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948.
– Esta análise da DUDH prestará unha especial atención á estrutura do articulado do devandito
texto, aos tipos de dereitos que recolle e aos valores en que se fundamenta.
– Despois, analizaremos unha serie de situacións de incumprimento dos dereitos humanos e
aproximámonos aos Obxectivos do Milenio. Finalmente, identificaremos e describiremos
brevemente diversas institucións e organismos que velan polo respecto aos dereitos humanos.
TEMA 6
– Como fío condutor, o tema analiza o desenvolvemento tecnocientífico no mundo actual e as
súas repercusións tanto positivas como negativas desde diferentes puntos de vista.
– Comezamos o tema realizando un breve percorrido polas melloras na vida das persoas que
comportou o avance das ciencias e a tecnoloxía ao longo da historia. Particularmente, realizamos un
percorrido en como vivía a xente na Prehistoria, o Imperio romano, a Idade Media e o século XX.
– A continuación, identificaremos e reflexionaremos sobre diferentes situacións en que, pola
contra, unha serie de avances técnicos tiveron repercusións negativas. Enlazaremos esta última
cuestión cunha reflexión sobre as motivacións intelectuais, económicas, sociais e políticas de
diferentes inventos ao longo da historia.
– Logo reflexionaremos sobre a relación existente entre o progreso científico e o progreso da
humanidade. Analizaremos tanto opinións que relacionan de xeito directo o progreso tecnolóxico e
o progreso da humanidade como opinións que sinala que o progreso tecnolóxico non beneficiou o
da humanidade.
– Seguidamente, analizaremos os valores e os criterios éticos a partir dos cales podemos
identificar se un determinado avance técnico é moralmente aceptable ou non. Insistiremos, neste
sentido, en que o criterio básico para xulgar un avance tecnocientífico debe ser o respecto á
dignidade da persoa e aos dereitos humanos.
– Finalmente, reflexionaremos sobre o crecemento económico sen control e as súas
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consecuencias establecendo con claridade a posibilidade dun modelo de sociedade baseado no
crecemento sostible, o respecto ao contorno e á dignidade das persoas.

F.Materiais e RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS

Recursos Didácticos
Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes:
1. Libro do Alumno e da Alumna
O Libro do Alumno e da Alumna consta de 6 temas para o Terceiro Curso da Materia Valores
Éticos da Educación Secundaria Obrigatoria.
2. Cadernos de Actividades
Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da
Alumna. Por outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para
atender as necesidades individuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos
que secuencian os distintos temas.
3. Recursos Didácticos
Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e
complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.
Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os
coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.
Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de
ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos
importantes.
Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de
diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un
dos Estándares de Aprendizaxe acadado polos alumnos.
4. Xerador de Avaliacións
Programa informático que permite elaborar de forma automática un amplo abano de probas de
avaliación en función do nivel de coñecementos do alumnado. Propóñense 10 actividades distintas
para cada tema o libro do alumno e da alumna e para cada unha destas actividades programáronse 3
opcións de avaliación de dificultade crecente: nival baixo, nivel medio, nivel alto. Cada opción de
avaliación permite avaliar tanto os contidos como as competencias clave.
Recursos Organizativos
A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o
desenvolvemento do proceso de aprendizaxeensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso
dos recursos didácticos e organizativos serán:
 Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os
instrumentos, os espazos e tempos de dita coordinación). Estableceranse as responsabilidades da
comisión de coordinación pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en
todas as medidas de atención á diversidade.
 Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica para a atención á diversidade
(tal como vimos na sección anterior).
 Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na
organización das medidas de atención á diversidade.
En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que
favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles que son máis socializadores. Primeiro,
en relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples,
laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias
de calquera tipo... Segundo, o interior da aula habitual deberá facilitar a realización dunha
diversidade de actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional..
En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda
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respectando as normas impostas desde a administración educativa, a atención á diversidade esixe
certa flexibilidade para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo,
profundizacións...etc. En relación co horario dos profesores, deben establecerse uns tempos para a
coordinación entre profesores de áreas distintas, e entre profesores de cursos diferentes. A
coordinación do profesorado é un dos factores clave na organización e a eficacia da atención á
diversidade.
 Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros
recursos didácticos necesarios para a atención á diversidade.
En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros cartografías,
material de laboratorio, instrumentos musicais, material para educación física...) deben terse en
conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan discriminatorios,
que sexan seguros e adaptados á idade dos alumnos, que non sexan prexudiciais para o medio
ambiente...
En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e
prácticos para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto curricular, e para a elaboración das
programacións de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións
didácticas que pode seguir o profesorado...

G. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Avaliación Inicial:
Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos avaliados
establecendo se:

Son suficientes.

Se deben mellorar.

Se se descoñecen.
Avaliación Continua:
O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto e nos Fotocopiables de Actividades de
Reforzo e Ampliación a través dos estándares de aprendizaxe especificados no Documento
Estándares de Aprendizaxe Adxunto.
A avaliación de cada un dos estándares realizarase a partir dunha serie dos Subestándares de
Aprendizaxe, concrecións dos Estándares de Aprendizaxe, que se avaliarán a través dos Indicadores
de logro. Ditos indicadores avaliarán a adquisición de coñecementos e competencias en cinco
niveis.
Avaliación Final:
Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de Avaliación Final,
Proposta Curricular e Estándares de Aprendizaxe Anexos.
A Avaliación realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os Indicadores de
logro. O docente disporá dunha táboa na que se reúnen os Estándares de Aprendizaxe máis
relevantes a avaliar en cada tema nas táboas Avaliación dos Estándares de Avaliación do documento
anexo Estándares de Avaliación.
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente
pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo.
En concreto, na área de Valores Éticos:
Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude
críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso farase fincapé na
necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético.
Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área
desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente
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participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo.
A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino
socializadores, cognitivos e creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa
conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común.
Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe,
mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas
aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e un proxecto de vida
propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control
acerca da súa propia existencia.
Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal
farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a
través das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento dos diversos estilos
de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a discusión guiada con
técnicas de visualización, de role play.
Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores
éticos de forma holística, comprensiva e significativa.
Precedementos e instrumentos de avaliación
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase alúmenos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Materiais e recursos didácticos.
Libro de texto.
Recursos didácticos:
Aula virtual da materia na paxina web do centro ou en diversos recursos TICs empregados polo
profesorado.
Criterios de avaliación, promoción e cualificación do alumnado.
Avaliación inicial dos alumnos, e adaptacións dos contidos segundo os mínimos sinalados ao
traballo dos alumnos pendentes ao longo do curso.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademáis realizarase alo menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
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das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
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Estándares por temas e avaliación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Construir un
concepto de persona, consciente
de que ésta es indefinible,
valorando la dignidad que posee
por el hecho de ser libre.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 21
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 02
A.01,
03

Est. Apr. 1.1. Señala las dificultades
para definir el concepto de
persona analizando su significado
etimológico y algunas definiciones
aportadas por filósofos.
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Construir un
concepto de persona, consciente
de que ésta es indefinible,
valorando la dignidad que posee
por el hecho de ser libre.
Est. Apr. 1.2. Describe las
características principales de la
persona: sustancia independiente,
racional y libre.
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Construir un
concepto de persona, consciente
de que ésta es indefinible,
valorando la dignidad que posee
por el hecho de ser libre.
Est. Apr. 1.3. Explica y valora la
dignidad de la persona que, como
ente autónomo, se convierte en
un “ser moral”.
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender
la crisis de la identidad personal
que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las
características de los grupos que
forman y la influencia que ejercen
sobre sus miembros, con el fin de
tomar conciencia de la necesidad
que tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida
adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control
de su conducta.
Est. Apr. 2.1. Conoce información,
de fuentes diversas, acerca de los
grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que
ejercen sobre sus miembros en la
determinación de su conducta,
realizando un resumen con la
información obtenida.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender
la crisis de la identidad personal
que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las
características de los grupos que
forman y la influencia que ejercen
sobre sus miembros, con el fin de
tomar conciencia de la necesidad
que tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida
adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control
de su conducta.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 33
A. 03

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 78
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 2.2. Elabora conclusiones,
acerca de la importancia que tiene
para el adolescente desarrollar la
autonomía personal y tener el
control de su propia conducta
conforme a los valores éticos
libremente elegidos.
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender
la crisis de la identidad personal
que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las
características de los grupos que
forman y la influencia que ejercen
sobre sus miembros, con el fin de
tomar conciencia de la necesidad
que tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida
adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control
de su conducta.
Est. Apr. 2.2. Elabora conclusiones,
acerca de la importancia que tiene
para el adolescente desarrollar la
autonomía personal y tener el
control de su propia conducta
conforme a los valores éticos
libremente elegidos.
Bloque 1 Crit. Eval. 3. Identificar
los conceptos de heteronomía y
autonomía, mediante la
concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su
importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral.
Est. Apr. 3.1. Explica la concepción
kantiana del concepto de
“persona”, como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas
morales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Identificar
los conceptos de heteronomía y
autonomía, mediante la
concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su
importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Describir en Logro no
qué consiste la personalidad y
alcanzado
valorar la importancia de
enriquecerla con valores y virtudes
éticas, mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 02
A. a)

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 15
A. 01

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 21
A. 08

Est. Apr. 3.2. Comenta y valora la
idea de Kant al concebir a la
persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser
tratada por otros como
instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.

Est. Apr. 4.1. Identifica en qué
consiste la personalidad, los
factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales
que influyen en su construcción y
aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser
humano.
Bloque 1 Crit. Eval. 4. Describir en Logro no
qué consiste la personalidad y
alcanzado
valorar la importancia de
enriquecerla con valores y virtudes
éticas, mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.
Est. Apr. 4.1. Identifica en qué
consiste la personalidad, los
factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales
que influyen en su construcción y
aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser
humano.
Bloque 1 Crit. Eval. 5. Justificar la
importancia que tiene el uso de la
razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo
quiere ser”, eligiendo los valores
éticos que desea incorporar a su
personalidad.

Logro no
alcanzado

Est. Apr. 5.1. Describe y estima el
papel relevante de la razón y la
libertad para configurar con sus
propios actos la estructura de su
personalidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Justificar la
importancia que tiene el uso de la
razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo
quiere ser”, eligiendo los valores
éticos que desea incorporar a su
personalidad.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 31
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 05
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 5.1. Describe y estima el
papel relevante de la razón y la
libertad para configurar con sus
propios actos la estructura de su
personalidad.
Bloque 1 Crit. Eval. 5. Justificar la
importancia que tiene el uso de la
razón y la libertad en el ser
humano para determinar “cómo
quiere ser”, eligiendo los valores
éticos que desea incorporar a su
personalidad.
Est. Apr. 5.2. Realiza una lista de
aquellos valores éticos que estima
como deseables para integrarlos
en su personalidad, explicando las
razones de su elección.
Bloque 1 Crit. Eval. 6. Entender la
relación que existe entre los actos,
los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión
del concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.
Est. Apr. 6.1. Señala en qué
consiste la virtud y sus
características en Aristóteles,
indicando la relación que tiene con
los actos, los hábitos y el carácter.
Bloque 1 Crit. Eval. 6. Entender la
relación que existe entre los actos,
los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión
del concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.
Est. Apr. 6.2. Enumera algunos de
los beneficios que, según
Aristóteles, aportan las virtudes
éticas al ser humano identificando
algunas de éstas y ordenándolas,
de acuerdo con un criterio
racional.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Analizar en
qué consiste la inteligencia
emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 13
A. 19

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 7.1. Define la inteligencia
emocional y sus características,
valorando su importancia en la
construcción moral del ente
humano.
Bloque 1 Crit. Eval. 7. Analizar en
qué consiste la inteligencia
emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.
Est. Apr. 7.2. Explica en qué
consisten las emociones y los
sentimientos y cómo se relacionan
con la vida moral.
Bloque 1 Crit. Eval. 7. Analizar en
qué consiste la inteligencia
emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.
Est. Apr. 7.3. Encuentra la relación
que existe, disertando en grupo,
entre algunas virtudes y valores
éticos y el desarrollo de las
capacidades de autocontrol
emocional y automotivación, tales
como: la sinceridad, el respeto, la
prudencia, la templanza, la justicia
y la perseverancia, entre otros.
Bloque 1 Crit. Eval. 8. Estimar la
importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales.
Est. Apr. 8.1. Comprende en qué
consisten las habilidades
emocionales que, según Goleman,
debe desarrollar el ser humano y
elabora, en colaboración grupal,
un esquema explicativo acerca del
tema.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 8. Estimar la
importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 04
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P.28
A. 01

Est. Apr. 8.2. Relaciona el
desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de
las virtudes éticas, tales como: la
perseverancia, la prudencia, la
autonomía personal, la templanza,
la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el
respeto a la justicia y la fidelidad a
sus propios principios éticos, entre
otros.
Bloque 1 Crit. Eval. 8. Estimar la
importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales.
Est. Apr. 8.3. Utiliza la
introspección como medio para
reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo,
con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de
automotivarse, convirtiéndose en
el dueño de su propia conducta.
Bloque 1 Crit. Eval. 8. Estimar la
importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales.
Est. Apr. 8.3. Utiliza la
introspección como medio para
reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo,
con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de
automotivarse, convirtiéndose en
el dueño de su propia conducta.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 1 Crit. Eval. 9. Comprender
y apreciar la capacidad del ser
humano, para influir de manera
consciente y voluntaria en la
construcción de su propia
identidad, conforme a los valores
éticos y así mejorar su autoestima.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 05
A. 06

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 05
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 39
A. 12

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 9.1. Toma conciencia y
aprecia la capacidad que posee
para modelar su propia identidad
y hacer de sí mismo una persona
justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria,
honesta, libre, etc., en una
palabra, digna de ser apreciada
por ella misma.
Bloque 1 Crit. Eval. 9. Comprender
y apreciar la capacidad del ser
humano, para influir de manera
consciente y voluntaria en la
construcción de su propia
identidad, conforme a los valores
éticos y así mejorar su autoestima.
Est. Apr. 9.2. Diseña un proyecto
de vida personal conforme al
modelo de persona que quiere ser
y los valores éticos que desea
adquirir, haciendo que su propia
vida tenga un sentido.
Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer los
fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre
éste y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.
Est. Apr. 1.1. Explica por qué el ser
humano es social por naturaleza y
valora las consecuencias que tiene
este hecho en su vida personal y
moral.
Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer los
fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre
éste y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.
Est. Apr. 1.2. Discierne y expresa,
en pequeños grupos, acerca de la
influencia mutua que se establece
entre el individuo y la sociedad.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Conocer los
fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre
éste y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 12
A. 15

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 1.3. Aporta razones que
fundamenten la necesidad de
establecer unos valores éticos que
guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su
iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos,
una presentación gráfica de sus
conclusiones, acerca de este tema.

Est. Apr. 2.1. Describe el proceso
de socialización y valora su
importancia en la interiorización
individual de los valores y normas
morales que rigen la conducta de
la sociedad en la que vive.
Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.
Est. Apr. 2.2. Ejemplifica, en
colaboración grupal, la influencia
que tienen en la configuración de
la personalidad humana los
valores morales inculcados por los
agentes sociales, entre ellos: la
familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema y
conclusiones, utilizando soportes
informáticos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 10
A. 01

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 29
A. 02

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 41
A. 05

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.
Est. Apr. 2.3. Justifica y aprecia la
necesidad de la crítica racional,
como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales
establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que
atente contra la dignidad humana
y sus derechos fundamentales.
Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.
Est. Apr. 2.3. Justifica y aprecia la
necesidad de la crítica racional,
como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales
establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que
atente contra la dignidad humana
y sus derechos fundamentales.
Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.
Est. Apr. 2.3. Justifica y aprecia la
necesidad de la crítica racional,
como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales
establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que
atente contra la dignidad humana
y sus derechos fundamentales.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 86
A. 13

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 06
A. 07

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 08
A. 10

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 09
A. 13

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Describir y
Logro no
valorar la importancia de la
alcanzado
influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de
la persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los
agentes sociales.
Est. Apr. 2.3. Justifica y aprecia la
necesidad de la crítica racional,
como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales
establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que
atente contra la dignidad humana
y sus derechos fundamentales.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.1. Define los ámbitos de
la vida privada y la pública, así
como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.1. Define los ámbitos de
la vida privada y la pública, así
como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.1. Define los ámbitos de
la vida privada y la pública, así
como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 17
A. a)

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 09
A. 11

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 14
A. 01

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.1. Define los ámbitos de
la vida privada y la pública, así
como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.2. Distingue entre los
ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al
Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una
presentación elaborada con
medios informáticos.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.2. Distingue entre los
ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al
Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una
presentación elaborada con
medios informáticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 07
A. 08,
09

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 09
A. 14

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 11
A. 03

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 17
A. 01,
02

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 54
A. 08

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 58
A. 01

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.
Bloque 2 Crit. Eval. 3. Distinguir, en Logro no
la persona, los ámbitos de la vida
alcanzado
privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la
libertad personal y social.
Est. Apr. 3.3. Reflexiona acerca del
problema de la relación entre
estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera
concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Relacionar y
valorar la importancia de las
habilidades de la inteligencia
emocional, señaladas por
Goleman, en relación con la vida
interpersonal y establecer su
vínculo con aquellos valores éticos
que enriquecen las relaciones
humanas.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 81
A. a)

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 29
A. 03

Est. Apr. 4.1. Comprende la
importancia que, para Goleman,
tienen la capacidad de reconocer
las emociones ajenas y la de
controlar las relaciones
interpersonales, elaborando un
resumen esquemático acerca del
tema.
Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.
Est. Apr. 5.1. Explica en qué
consiste la conducta asertiva,
haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o
inhibido y adopta como principio
moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el
respeto a la dignidad de las
personas.
Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.
Est. Apr. 5.2. Muestra, en la
relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los
derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de
forma diferente, a equivocarse, a
disfrutar del tiempo de descanso,
a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho
de ser persona, sin discriminar ni
menospreciar a nadie, etc.

IES Campo San Alberto
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 40
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 81
A. c)

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 28
A.01

Est. Apr. 5.2. Muestra, en la
relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los
derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de
forma diferente, a equivocarse, a
disfrutar del tiempo de descanso,
a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho
de ser persona, sin discriminar ni
menospreciar a nadie, etc.
Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.
Est. Apr. 5.2. Muestra, en la
relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los
derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de
forma diferente, a equivocarse, a
disfrutar del tiempo de descanso,
a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho
de ser persona, sin discriminar ni
menospreciar a nadie, etc.
Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.
Est. Apr. 5.3. Emplea, en diálogos
cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales como: la
empatía, la escucha activa, la
interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a
utilizarlos de forma natural en su
relación con los demás.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 59
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 78
A. 01

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Justificar la
Logro no
importancia que tienen los valores alcanzado
y virtudes éticas para conseguir
unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 12
A. 16

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 15
A. 04

Est. Apr. 5.3. Emplea, en diálogos
cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales como: la
empatía, la escucha activa, la
interrogación asertiva, entre otros,
con el fin de que aprenda a
utilizarlos de forma natural en su
relación con los demás.
Bloque 2 Crit. Eval. 5. Utilizar la
conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a
su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más
justa y enriquecedora.
Est. Apr. 5.4. Ejercita algunas
técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la
realización de diálogos orales,
tales como: la forma adecuada de
decir no, el disco rayado, el banco
de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el
momento adecuado.

Est. Apr. 6.1. Identifica la
adquisición de las virtudes éticas
como una condición necesaria
para lograr unas buenas relaciones
interpersonales, entre ellas: la
prudencia, la lealtad, la sinceridad,
la generosidad, etc.
Bloque 2 Crit. Eval. 6. Justificar la
Logro no
importancia que tienen los valores alcanzado
y virtudes éticas para conseguir
unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.
Est. Apr. 6.1. Identifica la
adquisición de las virtudes éticas
como una condición necesaria
para lograr unas buenas relaciones
interpersonales, entre ellas: la
prudencia, la lealtad, la sinceridad,
la generosidad, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P.13
A. 18

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 13
A. 21

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Justificar la
Logro no
importancia que tienen los valores alcanzado
y virtudes éticas para conseguir
unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.
Est. Apr. 6.2. Elabora una lista con
algunos valores éticos que deben
estar presentes en las relaciones
entre el individuo y la sociedad,
tales como: responsabilidad,
compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto mutuo y
justicia, entre otros.
Bloque 2 Crit. Eval. 6. Justificar la
Logro no
importancia que tienen los valores alcanzado
y virtudes éticas para conseguir
unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.
Est. Apr. 6.3. Destaca el deber
moral y cívico que toda persona
tiene de prestar auxilio y socorro a
todo aquél cuya vida, libertad y
seguridad estén en peligro de
forma inminente, colaborando en
la medida de sus posibilidades, a
prestar primeros auxilios, en casos
de emergencia.
Bloque 3 Crit. Eval. 1. Distinguir
Logro no
entre ética y moral, señalando las alcanzado
semejanzas y diferencias
existentes entre ellas y estimando
la importancia de la reflexión
ética, como un saber práctico
necesario para guiar de forma
racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.
Est. Apr. 1.1. Reconoce las
diferencias que hay entre la ética y
la moral, en cuanto a su origen y
su finalidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 19
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 30
A. 01

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Distinguir
Logro no
entre ética y moral, señalando las alcanzado
semejanzas y diferencias
existentes entre ellas y estimando
la importancia de la reflexión
ética, como un saber práctico
necesario para guiar de forma
racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.
Est. Apr. 1.2. Aporta razones que
justifiquen la importancia de la
reflexión ética, como una guía
racional de conducta necesaria en
la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada
los argumentos en los que se
fundamenta.
Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.
Est. Apr. 2.1. Distingue entre la
conducta instintiva del animal y el
comportamiento racional y libre
del ser humano, destacando la
magnitud de sus diferencias y
apreciando las consecuencias que
éstas tienen en la vida de las
personas.
Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.
Est. Apr. 2.1. Distingue entre la
conducta instintiva del animal y el
comportamiento racional y libre
del ser humano, destacando la
magnitud de sus diferencias y
apreciando las consecuencias que
éstas tienen en la vida de las
personas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 19
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 21
A. 10

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 31
A. 01

Est. Apr. 2.2. Señala en qué
consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre,
razón por la cual ésta es
responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.
Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.
Est. Apr. 2.2. Señala en qué
consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre,
razón por la cual ésta es
responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.
Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.
Est. Apr. 2.2. Señala en qué
consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre,
razón por la cual ésta es
responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Destacar el
significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de
desarrollo y tomando conciencia
de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Bloque 3 Crit. Eval 3. Reconocer
Logro no
que la libertad constituye la raíz de alcanzado
la estructura moral en la persona y
apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la
capacidad de autodeterminación.

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 21
A. 09

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 20
A. 04

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 23
A. 11

Est. Apr. 2.3. Explica las tres etapas
del desarrollo moral en el hombre,
según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg y las características
propias de cada una de ellas,
destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

Est. Apr. 3.1. Describe la relación
existente entre la libertad y los
conceptos de persona y estructura
moral.
Bloque 3 Crit. Eval 3. Reconocer
Logro no
que la libertad constituye la raíz de alcanzado
la estructura moral en la persona y
apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la
capacidad de autodeterminación.
Est. Apr. 3.2. Analiza y valora la
influencia que tienen en la libertad
personal la inteligencia, que nos
permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos
da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido
hacer.
Bloque 3 Crit. Eval 3. Reconocer
Logro no
que la libertad constituye la raíz de alcanzado
la estructura moral en la persona y
apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la
capacidad de autodeterminación.
Est. Apr. 3.2. Analiza y valora la
influencia que tienen en la libertad
personal la inteligencia, que nos
permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos
da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido
hacer.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 24
A. 12

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 40
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Bloque 3 Crit. Eval 3. Reconocer
Logro no
que la libertad constituye la raíz de alcanzado
la estructura moral en la persona y
apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan la
capacidad de autodeterminación.
Est. Apr. 3.3. Analiza algunos
factores biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y ambientales,
que influyen en el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad,
especialmente el papel de la
educación, exponiendo sus
conclusiones de forma clara,
mediante una presentación
realizada con soportes
informáticos y audiovisuales.
Bloque 3 Crit. Eval. 4. Justificar y
apreciar el papel de los valores en
la vida personal y social,
resaltando sus características,
clasificación y jerarquía, con el fin
de comprender su naturaleza y su
importancia.
Est. Apr. 4.1. Explica qué son los
valores, sus principales
características y aprecia su
importancia en la vida individual y
colectiva de las personas.
Bloque 3 Crit. Eval. 4. Justificar y
apreciar el papel de los valores en
la vida personal y social,
resaltando sus características,
clasificación y jerarquía, con el fin
de comprender su naturaleza y su
importancia.
Est. Apr. 4.2. Busca y selecciona
información, acerca de la
existencia de diferentes clases de
valores, tales como: religiosos,
afectivos, intelectuales, vitales,
etc.
Bloque 3 Crit. Eval. 4. Justificar y
apreciar el papel de los valores en
la vida personal y social,
resaltando sus características,
clasificación y jerarquía, con el fin
de comprender su naturaleza y su
importancia.
Est. Apr. 4.3. Realiza, en trabajo
grupal, una jerarquía de valores,
explicando su fundamentación
racional, mediante una exposición
con el uso de medios informáticos
o audiovisuales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 71
A. 14

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 11
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Resaltar la
Logro no
importancia de los valores éticos,
alcanzado
sus especificaciones y su influencia
en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad
de ser reconocidos y respetados
por todos.
Est. Apr. 5.1. Describe las
características distintivas de los
valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su
relación esencial con la dignidad
humana y la conformación de una
personalidad justa y satisfactoria.
Bloque 3 Crit. Eval. 5. Resaltar la
Logro no
importancia de los valores éticos,
alcanzado
sus especificaciones y su influencia
en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad
de ser reconocidos y respetados
por todos.
Est. Apr. 5.2. Utiliza su espíritu
emprendedor para realizar, en
grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar
los valores éticos tanto en la vida
personal como social.
Bloque 3 Crit. Eval. 6. Establecer el
concepto de normas éticas y
apreciar su importancia,
identificando sus características y
la naturaleza de su origen y
validez, mediante el conocimiento
del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas.
Est. Apr. 6.1. Define el concepto de
norma y de norma ética
distinguiéndola de las normas
morales, jurídicas, religiosas, etc.
Bloque 3 Crit. Eval. 6. Establecer el
concepto de normas éticas y
apreciar su importancia,
identificando sus características y
la naturaleza de su origen y
validez, mediante el conocimiento
del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas.
Est. Apr. 6.2. Señala quiénes
fueron los sofistas y algunos de los
hechos y razones en los que se
fundamentaba su teoría relativista
de la moral, señalando las
consecuencias que ésta tiene en la
vida de las personas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Establecer el
concepto de normas éticas y
apreciar su importancia,
identificando sus características y
la naturaleza de su origen y
validez, mediante el conocimiento
del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 17
A. c)

Est. Apr. 6.3. Conoce los motivos
que llevaron a Sócrates a afirmar
el “intelectualismo moral”,
explicando en qué consiste y la
crítica que le hace Platón.
Bloque 3 Crit. Eval. 6. Establecer el
concepto de normas éticas y
apreciar su importancia,
identificando sus características y
la naturaleza de su origen y
validez, mediante el conocimiento
del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas.
Est. Apr. 6.4. Compara el
relativismo y el objetivismo moral,
apreciando la vigencia de éstas
teorías éticas en la actualidad y
expresando sus opiniones de
forma argumentada.
Bloque 3 Crit. Eval. 7. Tomar
conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas, como
guía de la conducta individual y
social, asumiendo la
responsabilidad de difundirlos y
promoverlos por los beneficios
que aportan a la persona y a la
comunidad.
Est. Apr. 7.1. Destaca algunas de
las consecuencias negativas que, a
nivel individual y comunitario,
tiene la ausencia de valores y
normas éticas, tales como: el
egoísmo, la corrupción, la mentira,
el abuso de poder, la intolerancia,
la insolidaridad, la violación de los
derechos humanos, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Tomar
conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas, como
guía de la conducta individual y
social, asumiendo la
responsabilidad de difundirlos y
promoverlos por los beneficios
que aportan a la persona y a la
comunidad.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 46
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 27
A. 20

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 7.2. Emprende, utilizando
su iniciativa personal y la
colaboración en grupo, la
organización y desarrollo de una
campaña en su entorno, con el fin
de promover el reconocimiento de
los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.
Bloque 3 Crit. Eval. 8. Explicar las
características y objetivos de las
teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales, señalando los
principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.
Est. Apr. 8.1. Enuncia los
elementos distintivos de las
“teorías éticas” y argumenta su
clasificación como una ética de
fines, elaborando un esquema con
sus características más destacadas.
Bloque 3 Crit. Eval. 8. Explicar las
características y objetivos de las
teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales, señalando los
principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.
Est. Apr. 8.2. Enuncia los aspectos
fundamentales de la teoría
hedonista de Epicuro y los valores
éticos que defiende, destacando
las características que la
identifican como una ética de
fines.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Explicar las
características y objetivos de las
teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales, señalando los
principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

Est. Apr. 8.3. Elabora, en
colaboración grupal, argumentos a
favor y/o en contra del
epicureísmo, exponiendo sus
conclusiones con los argumentos
racionales correspondientes.
Bloque 3 Crit. Eval. 9. Entender los
principales aspectos del
eudemonismo aristotélico,
identificándolo como una ética de
fines y valorando su importancia y
vigencia actual.
Est. Apr. 9.1. Explica el significado
del término “eudemonismo” y lo
que para Aristóteles significa la
felicidad como bien supremo,
elaborando y expresando
conclusiones.
Bloque 3 Crit. Eval. 9. Entender los
principales aspectos del
eudemonismo aristotélico,
identificándolo como una ética de
fines y valorando su importancia y
vigencia actual.
Est. Apr. 9.2. Distingue los tres
tipos de tendencias que hay en el
ser humano, según Aristóteles, y
su relación con lo que él considera
como bien supremo de la persona.
Bloque 3 Crit. Eval. 9. Entender los
principales aspectos del
eudemonismo aristotélico,
identificándolo como una ética de
fines y valorando su importancia y
vigencia actual.
Est. Apr. 9.3. Aporta razones para
clasificar el eudemonismo de
Aristóteles dentro de la categoría
de la ética de fines.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 25
A. 13

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 27
A. 18,
19

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 31
A. 04

Est. Apr. 10.1. Reseña las ideas
fundamentales de la ética
utilitarista: el principio de utilidad,
el concepto de placer, la
compatibilidad del egoísmo
individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor
moral en las consecuencias de la
acción, entre otras.
Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.
Est. Apr. 10.1. Reseña las ideas
fundamentales de la ética
utilitarista: el principio de utilidad,
el concepto de placer, la
compatibilidad del egoísmo
individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor
moral en las consecuencias de la
acción, entre otras.
Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.
Est. Apr. 10.1. Reseña las ideas
fundamentales de la ética
utilitarista: el principio de utilidad,
el concepto de placer, la
compatibilidad del egoísmo
individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor
moral en las consecuencias de la
acción, entre otras.
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INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 27
A. 17,
20

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 27
A. 16

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 29
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 02

P. 27
A. 15

Est. Apr. 10.2. Enumera las
características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas
éticas de fines.
Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.
Est. Apr. 10.2. Enumera las
características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas
éticas de fines.
Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.
Est. Apr. 10.2. Enumera las
características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas
éticas de fines.
Bloque 3 Crit. Eval. 10.
Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista
y su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su
valoración personal acerca de este
planeamiento ético.
Est. Apr. 10.3. Argumenta
racionalmente sus opiniones
acerca de la ética utilitarista.
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INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 35
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 47
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 38
A. 09

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 36
A. 07

Est. Apr. 1.1. Explica y aprecia las
razones que da Aristóteles para
establecer un vínculo necesario
entre Ética, Política y Justicia.
Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.
Est. Apr. 1.1. Explica y aprecia las
razones que da Aristóteles para
establecer un vínculo necesario
entre Ética, Política y Justicia.
Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.
Est. Apr. 1.1. Explica y aprecia las
razones que da Aristóteles para
establecer un vínculo necesario
entre Ética, Política y Justicia.
Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.
Est. Apr. 1.2. Utiliza y selecciona
información acerca de los valores
éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay
entre ellos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 47
A. 02,
03

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 39
A. 13

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 37
A. 08

Est. Apr. 1.2. Utiliza y selecciona
información acerca de los valores
éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay
entre ellos.
Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.
Est. Apr. 1.2. Utiliza y selecciona
información acerca de los valores
éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay
entre ellos.
Bloque 4 Crit. Eval. 1. Comprender
y valorar la importancia de la
relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición de estos términos,
destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.
Est. Apr. 1.2. Utiliza y selecciona
información acerca de los valores
éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay
entre ellos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y
apreciar la política de Aristóteles y
sus características esenciales, así
como entender su concepto
acerca de la justicia y su relación
con el bien común y la felicidad,
elaborando un juicio crítico acerca
de la perspectiva de este filósofo.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 39
A. 14

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 39
A. 11

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 43
A. 18

Est. Apr. 2.1. Elabora, recurriendo
a su iniciativa personal, una
presentación con soporte
informático, acerca de la política
aristotélica como una teoría
organicista, con una finalidad ética
y que atribuye la función
educativa del Estado.
Bloque 4 Crit. Eval. 2. Conocer y
apreciar la política de Aristóteles y
sus características esenciales, así
como entender su concepto
acerca de la justicia y su relación
con el bien común y la felicidad,
elaborando un juicio crítico acerca
de la perspectiva de este filósofo.
Est. Apr. 2.2. Selecciona y usa
información, en colaboración
grupal, para entender y apreciar la
importancia que Aristóteles le da a
la “Justicia” como el valor ético en
el que se fundamenta la
legitimidad del Estado y su
relación con la felicidad y el bien
común, exponiendo sus
conclusiones personales
debidamente fundamentadas.

Est. Apr. 3.1. Fundamenta racional
y éticamente, la elección de la
democracia como un sistema que
está por encima de otras formas
de gobierno, por el hecho de
incorporar en sus principios, los
valores éticos señalados en la
DUDH.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 45
A. 23

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 41
A. 04

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 44
A. 20

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.1. Fundamenta racional
y éticamente, la elección de la
democracia como un sistema que
está por encima de otras formas
de gobierno, por el hecho de
incorporar en sus principios, los
valores éticos señalados en la
DUDH.
Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.1. Fundamenta racional
y éticamente, la elección de la
democracia como un sistema que
está por encima de otras formas
de gobierno, por el hecho de
incorporar en sus principios, los
valores éticos señalados en la
DUDH.
Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.2. Define el concepto de
“Estado de Derecho” y establece
su relación con la defensa de los
valores éticos y cívicos en la
sociedad democrática.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 45.
A. 21,
22

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 45
A. 25

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 45
A. 22

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.2. Define el concepto de
“Estado de Derecho” y establece
su relación con la defensa de los
valores éticos y cívicos en la
sociedad democrática.
Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.3. Describe el
significado y relación existente
entre los siguientes conceptos:
democracia, ciudadano, soberanía,
autonomía personal, igualdad,
justicia, representatividad, etc.
Bloque 4 Crit. Eval. 3. Justificar
Logro no
racionalmente la necesidad de los alcanzado
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y
XXI, destacando sus características
y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de
poderes”.
Est. Apr. 3.4. Explica la división de
poderes propuesta por
Montesquieu y la función que
desempeñan el poder legislativo,
el ejecutivo y el judicial en el
Estado democrático, como
instrumento para evitar el
monopolio del poder político y
como medio que permite a los
ciudadanos el control del Estado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Reconocer la
necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida
política del Estado con el fin de
evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 42
A. 16

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 34
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 43
@Am
plía
en la
red

Est. Apr. 4.1. Asume y explica el
deber moral y civil, que tienen los
ciudadanos, de participar
activamente en el ejercicio de la
democracia, con el fin de que se
respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del Estado.
Bloque 4 Crit. Eval. 4. Reconocer la
necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida
política del Estado con el fin de
evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.
Est. Apr. 4.1. Asume y explica el
deber moral y civil, que tienen los
ciudadanos, de participar
activamente en el ejercicio de la
democracia, con el fin de que se
respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del Estado.
Bloque 4 Crit. Eval. 4. Reconocer la
necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida
política del Estado con el fin de
evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.
Est. Apr. 4.2. Define la magnitud
de algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos
democráticos, cuando no se
respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la
degeneración en demagogia, la
dictadura de las mayorías y la
escasa participación ciudadana,
entre otros, formulando posibles
medidas para evitarlos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Reconocer la
necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida
política del Estado con el fin de
evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P. 47
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 57
A. 18

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 56
A. 12

Est. Apr. 4.2. Define la magnitud
de algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos
democráticos, cuando no se
respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la
degeneración en demagogia, la
dictadura de las mayorías y la
escasa participación ciudadana,
entre otros, formulando posibles
medidas para evitarlos.
Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer y
valorar los fundamentos de la
Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de
los que parte y los conceptos
preliminares que establece.
Est. Apr. 5.1. Identifica y aprecia
los valores éticos más destacados
en los que se fundamenta la
Constitución Española, señalando
el origen de su legitimidad y la
finalidad que persigue, mediante
la lectura comprensiva y
comentada de su preámbulo.
Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer y
valorar los fundamentos de la
Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de
los que parte y los conceptos
preliminares que establece.
Est. Apr. 5.1. Identifica y aprecia
los valores éticos más destacados
en los que se fundamenta la
Constitución Española, señalando
el origen de su legitimidad y la
finalidad que persigue, mediante
la lectura comprensiva y
comentada de su preámbulo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer y
valorar los fundamentos de la
Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de
los que parte y los conceptos
preliminares que establece.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 51
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 52
A. 04

Est. Apr. 5.2. Describe los
conceptos preliminares
delimitados en la Constitución
Española y su dimensión ética,
tales como: la nación española, la
pluralidad ideológica, así como el
papel y las funciones atribuidas a
las fuerzas armadas, a través de la
lectura comprensiva y comentada
de los artículos 1 al 9.
Bloque 4 Crit. Eval. 6. Mostrar
respeto por la Constitución
Española identificando en ella,
mediante una lectura explicativa y
comentada, los derechos y
deberes que tiene el individuo
como persona y ciudadano,
apreciando su adecuación a la
DUDH, con el fin de asumir de
forma consciente y responsable
los principios de convivencia que
deben regir en el Estado Español.
Est. Apr. 6.1. Señala y comenta la
importancia de “los derechos y
libertades públicas fundamentales
de la persona” establecidos en la
Constitución, tales como: la
libertad ideológica, religiosa y de
culto; el carácter aconfesional del
Estado Español; el derecho a la
libre expresión de ideas y
pensamientos; el derecho a la
reunión pública y a la libre
asociación y sus límites.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 51
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P.63
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 51
A. 03

Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 53
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 57
A. 14

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 63
A. 03

Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.

IES Campo San Alberto
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 53
A. 06

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 57
A. 17

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 55
A. 11

Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española su
adecuación a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así
como los principios rectores de la
política social y económica.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.2. Explica y asume los
deberes ciudadanos que establece
la Constitución y los ordena según
su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 54
A. 07

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 55
A. 09

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 55
A. 10

Est. Apr. 7.3. Aporta razones para
justificar la importancia que tiene,
para el buen funcionamiento de la
democracia, el hecho de que los
ciudadanos sean conscientes no
sólo de sus derechos, sino también
de sus obligaciones como un
deber cívico, jurídico y ético.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.4. Reconoce la
responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los
presupuestos generales del Estado
como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien
común.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.4. Reconoce la
responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los
presupuestos generales del Estado
como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien
común.

IES Campo San Alberto
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Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 57
A. 15,
16

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 59
A. 03

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 60
A. 21

Est. Apr. 7.4. Reconoce la
responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los
presupuestos generales del Estado
como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien
común.
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Señalar y
apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de “los
derechos y deberes de los
ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la
política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).
Est. Apr. 7.4. Reconoce la
responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los
presupuestos generales del Estado
como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien
común.
Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.
Est. Apr. 8.1. Describe, acerca de la
UE, la integración económica y
política, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se
fundamenta de acuerdo con la
DUDH.

IES Campo San Alberto
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Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 63
A. 06

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 62
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 49
A. e)

Est. Apr. 8.1. Describe, acerca de la
UE, la integración económica y
política, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se
fundamenta de acuerdo con la
DUDH.
Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.
Est. Apr. 8.1. Describe, acerca de la
UE, la integración económica y
política, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se
fundamenta de acuerdo con la
DUDH.
Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.
Est. Apr. 8.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros
alcanzados por la UE y el beneficio
que éstos han aportado para la
vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y
capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico,
político, de la seguridad y paz, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 63
A. 07

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 61
@Am
plía
en la
red, A.
26

Est. Apr. 8.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros
alcanzados por la UE y el beneficio
que éstos han aportado para la
vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y
capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico,
político, de la seguridad y paz, etc.
Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.
Est. Apr. 8.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros
alcanzados por la UE y el beneficio
que éstos han aportado para la
vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y
capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico,
político, de la seguridad y paz, etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Conocer los
elementos esenciales de la UE,
analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 61
A. 23

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 72
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 73
A. 06

Est. Apr. 8.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros
alcanzados por la UE y el beneficio
que éstos han aportado para la
vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y
capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico,
político, de la seguridad y paz, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 1. Señalar la
vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y
relaciones, analizando el
significado de los términos de
legalidad y legitimidad.
Est. Apr. 1.1. Busca y selecciona
información en páginas web, para
identificar las diferencias,
semejanzas y vínculos existentes
entre la Ética y el Derecho, y entre
la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas.
Bloque 5 Crit. Eval. 1. Señalar la
vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y
relaciones, analizando el
significado de los términos de
legalidad y legitimidad.
Est. Apr. 1.1. Busca y selecciona
información en páginas web, para
identificar las diferencias,
semejanzas y vínculos existentes
entre la Ética y el Derecho, y entre
la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 67
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 67
A. 02

Est. Apr. 2.1. Elabora en grupo, una
presentacióncon soporte digital,
acerca de la teoría “iusnaturalista
del Derecho”, su objetivo y
características, identificando en la
teoría de Locke un ejemplo de ésta
en cuanto al origen de las leyes
jurídicas, su validez y las funciones
que le atribuye al Estado.
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.
Est. Apr. 2.2. Destaca y valora, en
el pensamiento sofista, la
distinción entre physis y nomos,
describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y
elaborando conclusiones
argumentadas acerca de este
tema.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 69
A. 07

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 67
A. 02

Est. Apr. 2.2. Destaca y valora, en
el pensamiento sofista, la
distinción entre physis y nomos,
describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y
elaborando conclusiones
argumentadas acerca de este
tema.
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.
Est. Apr. 2.3. Analiza información
acerca del positivismo jurídico de
Kelsen, principalmente lo relativo
a la validez de las normas y los
criterios que utiliza, especialmente
el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el
Derecho.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 69
A. 08

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 79
A.01,
03

Est. Apr. 2.3. Analiza información
acerca del positivismo jurídico de
Kelsen, principalmente lo relativo
a la validez de las normas y los
criterios que utiliza, especialmente
el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el
Derecho.
Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.
Est. Apr. 2.3. Analiza información
acerca del positivismo jurídico de
Kelsen, principalmente lo relativo
a la validez de las normas y los
criterios que utiliza, especialmente
el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el
Derecho.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Explicar el
problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con
el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P.67
A. 02

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 77
A. 23

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 79
A. 05

Est. Apr. 2.4. Recurre a su espíritu
emprendedor e iniciativa personal
para elaborar una presentación
con medios informáticos, en
colaboración grupal, comparando
las tres teorías del Derecho y
explicando sus conclusiones.
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
Est. Apr. 3.1. Explica la función de
la DUDH como un “código ético”
reconocido por los países
integrantes de la ONU, con el fin
promover la justicia, la igualdad y
la paz, en todo el mundo.
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
Est. Apr. 3.1. Explica la función de
la DUDH como un “código ético”
reconocido por los países
integrantes de la ONU, con el fin
promover la justicia, la igualdad y
la paz, en todo el mundo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 69
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 68
A. 03

Est. Apr. 3.2. Contrasta
información de los
acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la
DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas
que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de
todos aquéllos que no
pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas
políticas, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
Est. Apr. 3.2. Contrasta
información de los
acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la
DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas
que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de
todos aquéllos que no
pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas
políticas, etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 72
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 69
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 70
A. 12

Est. Apr. 3.2. Contrasta
información de los
acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la
DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas
que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de
todos aquéllos que no
pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas
políticas, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
Est. Apr. 3.3. Señala los objetivos
que tuvo la creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este
hecho para la historia de la
humanidad.
Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar el
momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH
y la creación de la ONU, con el fin
de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
Est. Apr. 3.3. Señala los objetivos
que tuvo la creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este
hecho para la historia de la
humanidad.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 70
A. 11

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 71
A. 14

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Identificar,
Logro no
en el preámbulo de la DUDH, el
alcanzado
respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales
como el fundamento del que
derivan todos los derechos
humanos.
Est. Apr. 4.1. Explica y aprecia en
qué consiste la dignidad que esta
declaración reconoce al ser
humano como persona, poseedora
de unos derechos universales,
inalienables e innatos, mediante la
lectura de su preámbulo.
Bloque 5 Crit. Eval. 5. Interpretar y
apreciar el contenido y estructura
interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.

Logro no
alcanzado

Est. Apr. 5.1. Construye un
esquema acerca de la estructura
de la DUDH, la cual se compone de
un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente
manera: Los artículos 1 y 2 se
refieren a los derechos inherentes
a toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la no
discriminación. Los artículos del 3
al 11 se refieren a los derechos
individuales. Los artículos del 12
al 17 establecen a los derechos del
individuo en relación con la
comunidad. Los artículos del 18 al
21 señalan los derechos y
libertades políticas. Los artículos
del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y
culturales. Finalmente los
artículos del 28 al 30 se refieren a
la interpretación de todos ellos, a
las condiciones necesarias para su
ejercicio y los límites que tienen.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Interpretar y
apreciar el contenido y estructura
interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 77
A. 22

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 72
A. 03

Est. Apr. 5.1. Construye un
esquema acerca de la estructura
de la DUDH, la cual se compone de
un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente
manera: Los artículos 1 y 2 se
refieren a los derechos inherentes
a toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la no
discriminación. Los artículos del 3
al 11 se refieren a los derechos
individuales. Los artículos del 12
al 17 establecen a los derechos del
individuo en relación con la
comunidad. Los artículos del 18 al
21 señalan los derechos y
libertades políticas. Los artículos
del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y
culturales. Finalmente los
artículos del 28 al 30 se refieren a
la interpretación de todos ellos, a
las condiciones necesarias para su
ejercicio y los límites que tienen.
Bloque 5 Crit. Eval. 5. Interpretar y
apreciar el contenido y estructura
interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.
Est. Apr. 5.2. Elabora una
campaña, en colaboración grupal,
con el fin de difundir la DUDH
como fundamento del Derecho y
la democracia, en su entorno
escolar, familiar y social.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comprender
el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y
estimar la importancia del
problema que plantea en la
actualidad el ejercicio de los
derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia
de ellos con el fin de promover su
solución.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 03

P.43
A. 19

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 75
A. 17

Est. Apr. 6.1. Describe los hechos
más influyentes en el desarrollo
histórico de los derechos
humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y
políticos; los de la Segunda
generación: económicos, sociales y
culturales y los de la Tercera: los
derechos de los pueblos a la
solidaridad, el desarrollo y la paz.
Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comprender
el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y
estimar la importancia del
problema que plantea en la
actualidad el ejercicio de los
derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia
de ellos con el fin de promover su
solución.
Est. Apr. 6.2. Da razones acerca del
origen histórico del problema de
los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones
económicos y socioculturales que
han fomentado la violencia y la
desigualdad de género.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comprender
el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y
estimar la importancia del
problema que plantea en la
actualidad el ejercicio de los
derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia
de ellos con el fin de promover su
solución.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 75
A. 17

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 77
A. 20

Est. Apr. 6.3. Justifica la necesidad
de actuar en defensa de los
derechos de la infancia, luchando
contra la violencia y el abuso del
que niños y niñas son víctimas en
el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su
utilización como soldados, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 6. Comprender
el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y
estimar la importancia del
problema que plantea en la
actualidad el ejercicio de los
derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia
de ellos con el fin de promover su
solución.
Est. Apr. 6.4. Emprende, en
colaboración grupal, la
elaboración de una campaña
contra la discriminación de la
mujer y la violencia de género en
su entorno familiar, escolar y
social, evaluando los resultados
obtenidos.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 81
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 75
A. 18

Est. Apr. 7.1.Investiga mediante
información obtenida en distintas
fuentes, acerca de los problemas y
retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de:
Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la
intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la
violencia de género y la existencia
de actitudes como: la homofobia,
el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc. Los
Derechos políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.
Est. Apr. 7.1.Investiga mediante
información obtenida en distintas
fuentes, acerca de los problemas y
retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de:
Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la
intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la
violencia de género y la existencia
de actitudes como: la homofobia,
el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc. Los
Derechos políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 73
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 76
@Am
plía
en la
Red

Est. Apr. 7.1.Investiga mediante
información obtenida en distintas
fuentes, acerca de los problemas y
retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de:
Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la
intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la
violencia de género y la existencia
de actitudes como: la homofobia,
el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc. Los
Derechos políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.
Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.
Est. Apr. 7.2. Indaga, en trabajo
colaborativo, acerca del trabajo de
instituciones y voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos
Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos
Unidas, Médicos sin Frontera y
Caritas, entre otros, elaborando y
expresando sus conclusiones.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 77
A. 19

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 05

P. 79
A. 07

Est. Apr. 7.2. Indaga, en trabajo
colaborativo, acerca del trabajo de
instituciones y voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos
Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos
Unidas, Médicos sin Frontera y
Caritas, entre otros, elaborando y
expresando sus conclusiones.
Bloque 5 Crit. Eval. 7. Evaluar,
utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los
que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la oportunidad
de ejercerlos.
Est. Apr. 7.2. Indaga, en trabajo
colaborativo, acerca del trabajo de
instituciones y voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos
Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos
Unidas, Médicos sin Frontera y
Caritas, entre otros, elaborando y
expresando sus conclusiones.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 83
Aforis
mo b)
A. 02

Est. Apr. 1.1. Utiliza información de
distintas fuentes para analizar la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas
pueden tener en todos los ámbitos
de la vida humana, por ejemplo:
social, económica, política, ética y
ecológica, entre otros.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 89
A. 03

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 84
A. 03

Est. Apr. 1.1. Utiliza información de
distintas fuentes para analizar la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas
pueden tener en todos los ámbitos
de la vida humana, por ejemplo:
social, económica, política, ética y
ecológica, entre otros.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.1. Utiliza información de
distintas fuentes para analizar la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas
pueden tener en todos los ámbitos
de la vida humana, por ejemplo:
social, económica, política, ética y
ecológica, entre otros.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 85
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 90
A. 17

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 91
A. 22

Est. Apr. 1.2. Aporta argumentos
que fundamenten la necesidad de
poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto
científica como tecnológica,
tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.2. Aporta argumentos
que fundamenten la necesidad de
poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto
científica como tecnológica,
tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.2. Aporta argumentos
que fundamenten la necesidad de
poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto
científica como tecnológica,
tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 93
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 86
@Am
plía
en la
red

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 88
A. 02

Est. Apr. 1.2. Aporta argumentos
que fundamenten la necesidad de
poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto
científica como tecnológica,
tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.3. Recurre a su iniciativa
personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de
forma argumentada y ordenada
racionalmente.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.3. Recurre a su iniciativa
personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de
forma argumentada y ordenada
racionalmente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 91
A. 21

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 93
A. 05

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 10
A. 02

Est. Apr. 1.3. Recurre a su iniciativa
personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de
forma argumentada y ordenada
racionalmente.
Bloque 6 Crit. Eval. 1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.
Est. Apr. 1.3. Recurre a su iniciativa
personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de
forma argumentada y ordenada
racionalmente.
Bloque 6 Crit. Eval. 2. Entender y
valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.
Est. Apr. 2.1. Destaca el problema
y el peligro que representa para el
ser humano la tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y
estimando sus consecuencias
negativas, como una adicción
incontrolada a los dispositivos
electrónicos, los videojuegos y las
redes sociales, conduciendo a las
personas hacia una progresiva
deshumanización.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 86
A. 12

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 87
A. 14

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Utilizar los
Logro no
valores éticos contenidos en la
alcanzado
DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar
los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.
Est. Apr. 3.1. Analiza información
seleccionada de diversas fuentes,
con el fin de conocer en qué
consisten algunos de los avances
en medicina y biotecnología, que
plantean dilemas morales, tales
como: la utilización de células
madre, la clonación y la eugenesia,
entre otros, señalando algunos
peligros que éstos encierran si se
prescinde del respeto a la dignidad
humana y sus valores
fundamentales.
Bloque 6 Crit. Eval. 3. Utilizar los
Logro no
valores éticos contenidos en la
alcanzado
DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar
los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.
Est. Apr. 3.1. Analiza información
seleccionada de diversas fuentes,
con el fin de conocer en qué
consisten algunos de los avances
en medicina y biotecnología, que
plantean dilemas morales, tales
como: la utilización de células
madre, la clonación y la eugenesia,
entre otros, señalando algunos
peligros que éstos encierran si se
prescinde del respeto a la dignidad
humana y sus valores
fundamentales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 91
A. 18

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 01

P. 10
A. 01

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Utilizar los
Logro no
valores éticos contenidos en la
alcanzado
DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar
los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.
Est. Apr. 3.1. Analiza información
seleccionada de diversas fuentes,
con el fin de conocer en qué
consisten algunos de los avances
en medicina y biotecnología, que
plantean dilemas morales, tales
como: la utilización de células
madre, la clonación y la eugenesia,
entre otros, señalando algunos
peligros que éstos encierran si se
prescinde del respeto a la dignidad
humana y sus valores
fundamentales.
Bloque 6 Crit. Eval. 3. Utilizar los
Logro no
valores éticos contenidos en la
alcanzado
DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar
los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.
Est. Apr. 3.2. Presenta una actitud
de tolerancia y respeto ante las
diferentes opiniones que se
expresan en la confrontación de
ideas, con el fin de solucionar los
dilemas éticos, sin olvidar la
necesidad de utilizar el rigor en la
fundamentación racional y ética
de todas las alternativas de
solución planteadas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 04

P. 56
A. 13

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 84
A. 04

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Utilizar los
Logro no
valores éticos contenidos en la
alcanzado
DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar
los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.
Est. Apr. 3.2. Presenta una actitud
de tolerancia y respeto ante las
diferentes opiniones que se
expresan en la confrontación de
ideas, con el fin de solucionar los
dilemas éticos, sin olvidar la
necesidad de utilizar el rigor en la
fundamentación racional y ética
de todas las alternativas de
solución planteadas.
Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Logro no
alcanzado

Est. Apr. 4.1. Obtiene y selecciona
información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en
los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es
compatible con los valores éticos
de la DUDH, generando impactos
negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las
causas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 85
A. 10

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 93
A. 03

Est. Apr. 4.1. Obtiene y selecciona
información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en
los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es
compatible con los valores éticos
de la DUDH, generando impactos
negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las
causas.
Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.
Est. Apr. 4.1. Obtiene y selecciona
información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en
los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es
compatible con los valores éticos
de la DUDH, generando impactos
negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las
causas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 82
A. 01

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 85
A. 07,
09

Est. Apr. 4.2. Diserta, en
colaboración grupal, acerca de la
idea de “progreso” en la ciencia y
su relación con los valores éticos,
el respeto a la dignidad humana y
su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.
Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.
Est. Apr. 4.2. Diserta, en
colaboración grupal, acerca de la
idea de “progreso” en la ciencia y
su relación con los valores éticos,
el respeto a la dignidad humana y
su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 89
A. 04

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 90
A. 16

Est. Apr. 4.3. Selecciona y
contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de
algunas de las amenazas que, para
el medio ambiente y la vida, está
teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la
tecnología, tales como: la
explotación descontrolada de los
recursos naturales, la destrucción
de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida,
el cambio climático, la
desertificación, etc.
Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.
Est. Apr. 4.3. Selecciona y
contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de
algunas de las amenazas que, para
el medio ambiente y la vida, está
teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la
tecnología, tales como: la
explotación descontrolada de los
recursos naturales, la destrucción
de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida,
el cambio climático, la
desertificación, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

INDICADOR DE

TE

ACTIVI

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO – NIVEL 1

LOGRO – NIVEL 2

LOGRO – NIVEL 3

LOGRO – NIVEL 4

MAS

DADES

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Reconocer
que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación
científica no es neutral, sino que
está determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Logro no
alcanzado

Logro básico

Logro medio

Logro avanzado

T. 06

P. 92
A. 01

Est. Apr. 4.3. Selecciona y
contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de
algunas de las amenazas que, para
el medio ambiente y la vida, está
teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la
tecnología, tales como: la
explotación descontrolada de los
recursos naturales, la destrucción
de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida,
el cambio climático, la
desertificación, etc.
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H. Indicadores logro práctica docente
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe,
vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos
portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas unidades
didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución
do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso.
O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta recollida
pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias quere
mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as
dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode
realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa
realización.
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares
definidos na unidade.
Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.
Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto
real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras
xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.
Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe.
Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento
lóxico.
Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.

I. Organización de actividades seguimento de materias pendentes.
Non é necesario programar nada neste sentido ao non ter alumnos pendentes de anos anteriores.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS
Véase apartados anteriores e lexislación
K. Deseño avaliación inicial e medidas a adoptar segundo resultados.
Avaliación inicial dacordo co departamento de orientación e cos criterios sinalados nos
documentos definidores do noso centro. Datas e criterios establecidos e discutidos nas reunións de
coordinación pedagóxica.
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa
propia práctica docente, a través dos indicadores de logro incorporados na programación docente.
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do
Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro
permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos
obxectivos marcados en cada Estándar.
Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e
medidas educativas que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado
acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente
será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias
educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.
Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades,
competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupoclase deben ser
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para
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que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.
En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar:
 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…
 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para
conseguilo.
 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.
 Se se está progresando na liña definida no obxectivo.
 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados
Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos
de ensino e a súa propia práctica docente.
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas
medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan
solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.

L. Medidas de atención á diversidade.

Descrición do grupo despois da avaliación inicial
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe
coñecerse a relativa a:
O número de alumnos e alumnas.
O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.
As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia
de medidas, etc.).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos
cooperativos.
Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do
grupo.
Necesidades individuais
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.).
Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os
recursos que se van empregar.
Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

M. Elementos traversais: concreción.
Como elementos trasnversais sinalanse os seguintes:
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
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información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento especí fico nalgunhas das
materias de cada etapa.
2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da
igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas
con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a
aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos
homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e
a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. A programación docente debe abranguer
en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade,
da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do
Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os
estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e
intersexual.
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o
alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as
coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e
condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
Evidentemente toda a nosa actividade programadora concreta estos compoñentes trasversais tal e
como se pode apreciar no cadro que sigue a continuación.
Fomento da Lectura. Comprensión Lectora.
Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria:
–
Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades
reflexivas inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe.
–
Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer
posíbel os citados propósitos.
–
Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado
para realizar unha lectura en valores.
–
Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para
iniciar postas en común das propias motivacións, valores ou opinións.
–
Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e
desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade.
–
Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas
combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous.
–
Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos
tipos de texto neste idioma.
–
Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así
como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais.
–
Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que
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sirvan para definir olladas persoais que respecten unha base textual.
–
Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.
–
Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos
privilexiados de aprendizaxe e goce.
–
Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos
de complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras.
–
Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións
de maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de
comunicación e de acceso á lectura.
Metodoloxía para a ensinanza e a aprendizaxe da lectura
1. O desenvolvemento e a consolidación de hábitos lectores
Un bo plan lector debe asentarse sobre uns postulados que vertebren o seu deseño e posta en
marcha: como orientamos o fomento da lectura na ESO, que peculiaridades e actitudes dos
mediadores cabe potenciar nestes cursos, que tipo de inconvenientes podemos encontrarnos, que
lecturas seleccionamos para encauzar os nosos obxectivos, que liñas mestras definen un programa
de actuación viable e que outras iniciativas poden entorpecelo.
O fomento da lectura na ESO
Partimos da base de que ao longo da Educación Primaria se foi transmitiendo o gusto por ler e que
os alumnos empezan a nova etapa dominando competencias funcionais asociadas a operacións
cognitivas e automatismos elementais ou ineludibles á hora de descodificar sen grandes problemas
textos que respondan ao seu nivel formativo. Naturalmente, é unha presunción que engloba a
xeralidade dos alumnos e que non implica desatender aqueles cuxas habilidades lectoras estean por
debaixo da media a través de accións específicas encamiñadas a superar carencias. Como é lóxico,
un gran esforzo contraría a curiosidade por abrir calquera libro, por fascinante que nos pareza, e
gozar das súas páxinas. Neste sentido, podemos valernos de lecturas titeladas que permitan
comentar e afrontar as dificultades más apremantes.
A grandes trazos, móvenos o propósito de estimular ou consolidar a motivación por ler en
estudantes da ESO mediante procedementos creativos e lúdicos que os inviten a unha participación
activa para que entendan a lectura como unha vivencia, como un acicate para compartir os seus
gustos e inclinacións, as súas experiencias cos libros; e se acheguen a outras realidades distintas á
súa reflexionando conxuntamente sobre os interrogantes e as inquietudes que lles susciten. A
intención última é colaborar na formación de lectores autónomos e previr que dita tarefa se acolla
como unha obriga escolar, como un antollo de profesores benintencionados que á vez negan e
recoñecen os puntos de vista e as preferencias dos seus alumnos. Por isto nos decantamos por
estratexias abertas e variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras e consideran a diversidade
dos grupos.
Así mesmo, traballar con rapaces que xa dominan a mecánica lectora obríganos a incidir na vertente
comprensiva, na capacidade de analizar e extraer informacións, de xerarquizalas e relacionalas
segundo o aspecto que se queira salientar, de argumentar opinións, de saber matizalas considerando
as visións alleas e mantendo unha actitude dialogante cos escritos que non contradiga a súa base
textual... De aí o valor que lle outorgamos a falar das lecturas en debates ou foros de discusión e,
incluso, a recrealas creativamente para que a comprensión se derive e se reforce co xogo
interactivo. Así, esperamos fusionar a lectura comprensiva e a pracenteira nunha dinámica na que
ambas as dúas se retroalimenten. Tampouco esquecemos a importancia que ten en todo este proceso
impulsar e guiar procuras complementarias, é dicir, a práctica orientada a localizar e seleccionar en
bibliotecas (do centro ou da localidade) e na Internet informacións que sirvan para amenizar as
lecturas e afondar nelas. A atracción polas TIC e a predisposición ao xogo son os nosos aliados no
momento de presentar estas actividades como unha aventura ou unha exploración detectivesca.
1.2. A figura do mediador na ESO
Un desenvolvemento óptimo do proxecto lector esixe que os docentes da ESO actúen de
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mediadores. Hai numerosas características individuais que poden facilitar este labor. Por exemplo:

Coñecer a psicoloxía e a conduta dos escolares.

Ser un lector entusiasta que desexe comunicar a súa paixón, ademais dun bo coñecedor da
literatura xuvenil para orientar na elección persoal de lecturas.

Compartir o pracer lector e facer acopio do máximo de recursos didácticos, tanto individuais
como materiais.

Ter claro que o seu labor é axudar a formar “lectores” autónomos e estables, non “ledores”
que só se achegan aos libros para cubrir esixencias formativas.

Carecer de prexuízos esteticistas sobre o tipo de obras que máis atraian a os seus alumnos e
saber espertar a súa curiosidade sen prefixar lecturas de antemán.

Saber adaptar as súas propostas para que non cunda o desalento entre a maioría.

Amosarse receptivo aos valores que se desprenden dos textos para promover a reflexión
conxunta e o espírito crítico.

Fomentar a participación por medio de estratexias lúdicas que activen a imaxinación dos
rapaces e intentar que superen o medo ao ridículo e á timidez.

Ser capaz de potenciar comprensivamente as expectativas que as obras xeren e as
informacións previas que se dispoñen sobre ficcións parecidas.

Non tender á aseveración “irrebatible” que reprima a creatividade dos alumnos e interesarse
polas súas interpretacións individuais (aínda que resulten insólitas).

Ter paciencia para reformular, sempre que sexa preciso, aclaracións e instrucións e buscar a
complicidade dalgúns estudantes para conseguilo.

Dispor de coñecementos para utilizar as TIC con intencionalidade educativa.
Se responde a este perfil, o mediador pode emprender accións que redunden na concepción da
lectura como vivencia. Aludimos a sinxelas accións como estas:

Ler en voz alta fragmentos unitarios que combinen a aventura, o misterio e o suspense para
que a historia atrape os alumnos; e non ser remisos cando se trate de admitir os seus “modos de
ler”abrindo un coloquio sobre o argumento.

Participar na evocación de lecturas xuvenís segundo o clásico esquema formulación, nó e
desenlace, que se peche con comentarios que lle dean un sentido especial á historia contada.

Relacionar as citadas lecturas con espazos e momentos vitais. Por exemplo, lin tal ou cal
libro un verán xunto ao mar, cando empecei a saír coa miña cuadrilla, escoitando música na miña
habitación...

Comentar que para moitos lectores revisar a súa biblioteca é emprender unha especie de
viaxe polo seu pasado porque cada libro lles trae recordos diferentes.

Falar daqueles momentos nos que un amigo ou un familiar nos presta un libro e cremos
adiviñar os seus gustos ou forma de ser a medida que avanzamos, sen deixar de pensar “nas razóns
que o levaron a colocarnos ese libro nas mans, (en) os sinais dunha fraternidade” (Daniel Pennac).

Rememorar emocións que tivemos con certas lecturas. Por exemplo, a contradición entre a
ansia de coñecer o final dunha obra que nos está gustando moito e a “tristeza” de ver como se acaba
esa historia apasionante.

Describir o encanto da anticipación que experimentamos cando nos regalan un libro e
adiamos a súa lectura imaxinando que historia imos ler, ou a agradable sensación de follear as súas
páxinase ulir a tinta fresca.
Deseño de liñas xerais de actuación
Aínda que o plan de lectura sexa, en maior ou menor medida, responsabilidade de todo o equipo
docente da ESO, é oportuno designar un coordinador que aglutine esforzos e sexa unha persoa
capaz de artellar as diversas accións que se emprendan. O idóneo é que sexa alguén especialmente
interesado no fomento e desenvolvemento de hábitos lectores na ESO que, ademais, posúa unha
bagaxe de coñecementos suficiente sobre a animación lectora, biblioteconomía e documentación. O
seu papel é esencial ao responsabilizarse das seguintes funcións:
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Coñecer as necesidades de formación do profesorado e sondear recursos accesibles para
darlles unha resposta dilixente.

Elaborar unha listaxe, a partir das suxestións que recolla, dos materiais didácticos que debe
ofrecer unha biblioteca ben equipada.

Coordinar iniciativas dos responsables da biblioteca, da aula de informática e do resto de
profesores que activen e dinamicen o uso destes espazos.

Organizar un equipo integrado por membros das distintas áreas curriculares para programar
un plan de lectura que conveña tanto ás lagoas e potencialidades detectadas, como ás competencias
dos seus destinatarios.

Distribuír e recompilar todos aqueles instrumentos de análise ou cuestionarios que sirvan
para incentivar e avaliar o proxecto lector con vistas a determinar, xunto ao equipo docente,
medidas correctoras.

Convocar reunións de programación e seguimento do plan, onde se concreten desde os
horarios, medios e espazos que esixe cada proposta, até a selección de lecturas apropiadas ás
características de cada curso.

Converterse nunha figura de referencia para o conxunto da comunidade educativa implicada
no plan (titores, profesores, bibliotecarios, alumnos, pais...)

Nas primeiras reunións sobre o proxecto, o coordinador e os profesores poden esbozar un
plan estruturado en dous momentos para que progrese en función das aptitudes e hábitos lectores
que van interiorizando ou consolidando os alumnos. Resumimos un posible resultado:

a)
No inicio de cada curso, e especialmente no Primeiro Ciclo da ESO, é imprescindible
descubrir as habilidades de lectura que dominan os estudantes e a relación que manteñen cos libros,
para poder incidir nas súas posibles carencias. Como é natural nos primeiros cursos da ESO,
disporán de esquemas mentais básicos, moi próximos a un cliché, e apenas terán desenvolto as
estratexias que aseguran unha lectura persoal, crítica e comprensiva. polo tanto, o noso primeiro
obxectivo será reforzar as habilidades que demostren e presentarlles o plan de lectura como unha
oportunidade para divertirse coñecendo ficcións e personaxes creados para “adultos” que deixan
atrás a infancia. aos preadolescentes encántalles sentir que se lles trata como a “maiores”.
Comentarlles con certo aire de complicidade que nos esperan, por exemplo, historias de terror,
crimes estraños de resolución complexa, aventuras de todo tipo que teñen lugar en países
afastados... pode ser un bo comezo.

Despois, orientaremos a elección das obras segundo as súas preferencias,
necesidades formativas e capacidades. Así estableceremos varios niveis para atender diversos ritmos
de aprendizaxe e non descoidar a quen se amosen reacios a abrir un libro ou teñan máis dificultades
lectoras. Evidentemente, teremos en conta que os alumnos destas idades se senten atraídos pola
aventura, o misterio; e poden divertirse con historias que mesturen o humor e a fantasía ou
achegarse a “clásicos adaptados”, sempre que os seus argumentos e personaxes conteñan algún dos
ingredientes citados. As ficcións decantaranse pola acción dinámica, ofrecerán datos, aínda que os
desenlaces sorprendentes sean moeda común, e os protagonistas definiranse por trazos moi
marcados que os individualicen entre o elenco de personaxes.

b)
Se no Primeiro Ciclo da ESO era imprescindible que os rapaces se sentiran
motivados por ler a partir do estímulo de habilidades comprensivas básicas desde as cales puideran
levar a termo lecturas máis fluídas e persoais, durante o Segundo Ciclo imponse traballar máis a
autonomía e o pensamento crítico. O noso afán será que os rapaces acaben o Ciclo sendo capaces de
profundar as obras desde unha comprensión global que non se sustente só no argumento, e que
dominen as técnicas elementais que lles permitan a detección e o procesamento de informacións
concretas dos textos, distinguindo as relevantes das secundarias, e tamén as outras fontes accesibles,
como a biblioteca do centro ou a Internet. Todo isto obríganos a traballar a elaboración de
interpretacións persoais en cuxa orixe se aprecie un diálogo aberto tanto cos escritos, como con
outros lectores. A capacidade de reflexionar lóxica e ordenadamente sobre a forma e o tema das
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lecturas para cimentar opinións que superen a simple dicotomía “gústame / non me gusta”, e
redunde nun bo coñecemento de xéneros e recursos literarios, debe ser un obxectivo central.

En suma, a lectura concibida como vehículo de acceso e reelaboración de
informacións, polo seu carácter de eixe transversal ou “medio para” adquirir todo tipo de
coñecementos, e como fin en si mesma ou fonte de pracer buscada de forma voluntaria e libre que
contribúa ao reforzo de aptitudes cognitivas.
Nas reunións iniciais tamén poden explicitarse actitudes ou estratexias que frustren a verdadeira
finalidade do plan de lectura para tratar de previlas. Por exemplo, trataremos de evitar os erros que
seguen:

Presentarlle ao alumnado o proxecto lector como unha obriga ineludible ou como unha
materia máis.

Que as prácticas ou actividades que se planifiquen para o fomento da lectura impliquen
sancións ou premios.

Seleccionar libros sen contar cos gustos, os intereses e as capacidades dos destinatarios.

Desatender os alumnos preguiceiros ou con competencias lectoras menos afianzadas e
centrarnos exclusivamente nos máis predispostos ou receptivos.

Esperar que o plan de lectura teña resultados inmediatos e espectaculares.

Esquecer que as propostas lectoras que se realicen na aula deben fomentar a cooperación de
todo o grupo.

Que as actividades lúdicas e participativas perturben a dinámica do centro.

Que a concepción lúdica e participativa se circunscriba ás actividades previas de motivación
para adoptar pautas máis académicas ao traballar a comprensión e a interpretación, freando así o
intercambio aberto de opinións persoais e comentarios informais.

Que as iniciativas e accións concibidas para dinamizar o proxecto lector teñan un carácter
obrigatorio.

Traballar sobre fragmentos carentes de unidade, isto é, cuxo sentido sexa excesivamente
vago ou equívoco fóra do contexto global da obra.

Que os actos que se centren no libro como obxecto leven a descoidar a verdadeira intención
do plan: o estímulo ou reforzo de hábitos e competencias lectoras.
Os ambientes lectores

A configuración de ambientes que favorezan a lectura é esencial para que o plan de lectura
se desenvolva convenientemente, en tanto centra a súa atención nos espazos, os tempos, as accións
e as vivencias de quen interveñen nas prácticas ou iniciativas que se organicen. Aínda sendo unha
cuestión complexa, destacamos algúns aspectos de importancia:

a)
Hai que recoñecer que a miúdo a distribución das aulas de secundaria non facilita as
tarefas en grupo, a comunicación e o diálogo entre os estudantes, a formación de grupos
cohesionados que traballen cóbado a cóbado, que colaboren na consecución de ilusións e metas, e
cuxos membros desenvolvan a súa autonomíaa persoal no seo dunha interacción cooperativa. ao
sumo, os pupitres alineados en filas de dúas favorecen o traballo en parellas. Por isto, e sempre que
sexa posible, modificaremos a típica disposición espacial ideada para clases maxistrais nas que o
docente actúa de emisor e os rapaces de receptores máis ou menos pasivos. nas actividades que
realicemos na aula podemos romper esta dinámica tradicional por medio de diferentes iniciativas.
Por exemplo:

–
Xuntando as mesas para que os alumnos poidan traballar en grupos de catro
persoas.

–
Planificando debates ou librofórums onde se senten en círculo arredor da
clase para que o intercambio de opinións gañe vivacidade, sexa máis áxil e participativo, evitando
que as intervencións sempre pivoten sobre a figura do moderador ou docente. Así, os alumnos
comunicaranse e sopesarán as súas impresións ou puntos de vista con maior sensación de confianza
e de complicidade. Esta estratexia obedece a unha certeza: no intercambio de experiencias lectoras
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“o goce persoal sobrepasa á subxectividade e o comentario convértese en canle de expresión para
compartir (...) a experiencia de lectura con outros receptores” (Antonio Mendoza).

–
Organizando dramatizacións en semicírculo para ampliar o espazo da
representación e acurtar a distancia entre os que actúan e quen miran coa intención de que todos se
convertan en “participantes” e poidan incluso intercambiar os seus roles. Así estaremos máis
próximos á apertura e liberdade do ensaio dramático que da metódica posta en escea, e lograremos
que a actividade se viva como un proceso conxunto e aberto de creación e recreación.

b)
Tamén queremos que os alumnos afirmen o seu protagonismo implicándose na
configuración dos espazos. De igual forma que nestas idades empezan a decorar a súa habitación
segundo os seus propios intereses ou gustos con debuxos, fotografías, pósters ou obxectos
decorativos, etc., invitarémolos a opinar e decidir sobre as redondas de lectura do centro. Podemos
facelo organizando debates nos que cada cal expoña as súas propostas e elixan entre todos aquelas
que resulten máis viables ou suxerentes. deste modo, potenciaremos a súa imaxinación e a súa
capacidade de negociar, de escoitar o outro e saber alcanzar acordos.

Por exemplo, poden decidir como decorar a biblioteca ou a aula para unha actividade
específica, como serán os carteis ou os eslogans publicitarios que acorden realizar sobre as obras
que xa coñecen ou sobre a afección lectora, se queren completar un panel con reflexións e motivos
sobre a experiencia de ler ou outro con retratos ou debuxos dos seus personaxes de ficción
preferidos para colgalo nun lugar visible da escola: o comedor, o vestíbulo, a entrada da biblioteca,
algún corredor central...

c)
Na mesma liña, animarémolos a que participen na organización e mantemento de
bibliotecas de aula. Para isto, orientaremos os estudantes que se vaian responsabilizar rotativamente
do seu bo funcionamento sobre a forma de poñelas en marcha e de xestionalas:

–
É posible que teñamos que empezar de cero. Entón, debemos aproveitar un espazo
que destinado a outro uso, como un armario ou un estante, para acondicionalo ao servizo que
queremos darlle. En caso contrario, hai que dedicarlle un tempo á “bricolaxe”, supervisado por
algún docente ou familiar “mañoso”, para montar algúns estantes coa intervención dalgúns alumnos
que se ofrezan voluntarios.

–
A continuación, teremos que abastecer os estantes de volumes. Existen varias
alternativas: a través de doazóns de exemplares que realicen as familias, de cuxa selección se
encargará o titor do grupo ou un mediador; coa achega dun libro por parte de cada alumno en
condición de préstamo para todo o curso lectivo; ou ben creando un fondo común co que se
adquiran obras de literatura infantil e xuvenil ou doutras materias que resulten atractivas.

–
Para que a biblioteca de aula sexa dinámica e esperte o interese dos alumnos, require
dunha renovación periódica que impulsaremos de diversos modos: intercambiando obras co resto de
bibliotecas de aula do mesmo ciclo, incluíndo libros en préstamo da biblioteca municipal, mediante
documentos ou escritos que elaboren os mesmos usuarios ao longo do curso...

–
Unha vez configurada a biblioteca, guiaremos os rapaces para asegurar un uso
ordenado e un control dos libros e documentos que conteña. Primeiro, deberanos rexistrar nunha
listaxe. O máis cómodo é recorrer ao programa Excel, co soporte dalgún docente que o coñeza, e
elaborar un rexistro que se actualice regularmente.

d)
Finalmente, os espazos lectores non deben circunscribirse aos límites da aula e
ampliarse a lugares lindantes a elas. Por exemplo, cabe reservar e acondicionar algúns corredores ou
zonas do patio ben iluminadas como “recunchos de lectura” con cadeiras de brazos, bancos
cómodos ou árbores rodeadas de céspede. Para estes espazos, os alumnos poden confeccionar
motivos, carteis ou debuxos acordes coa utilidade descrita, ademais de organizar neles debates en
grupos reducidos sobre as lecturas que estean efectuando e preparar actividades conxuntas: breves
dramatizacións, ensaios de exposicións orais, etc.

No que respecta á biblioteca do centro, supoñemos que os rapaces durante a
Educación Primaria se familiarizaron cos seus diferentes usos e normas elementais: consulta de
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obras de referencia (enciclopedias e dicionarios), servizo de préstamo, participación en actividades
lúdicas ou informativas que alí se organizan... polo tanto, é un bo momento para que a sintan máis
próxima e profunden no seu coñecemento. Estas iniciativas poden resultar eficaces:

–
Involucrarse na súa xestión levando a cabo todas aquelas tarefas que a persoa
responsable delegue neles. Antes, obviamente, impulsaremos unha bolsa de voluntarios da
biblioteca do centro.

–
Decorar algúns estantes con ilustracións que acompañen aos rótulos das distintas
materias e lles permitan aos máis pequenos orientarse mellor.

–
Asesorar novos compañeiros ou usuarios de Primaria sobre normas básicas de
utilización.

–
Exercer de mediadores con nenos máis pequenos, ou da súa mesma idade, para
recomendar lecturas que lles gustaran especialmente.

–
Planificar e guiar determinadas propostas de animación, como organizar dentro da
biblioteca áreas temáticas relacionadas coas lecturas. Nelas cabe evocar un xénero, unha cultura ou
un país concreto con fotografías, noticias de prensa ou obxectos que o recorden.

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) son tamén un recurso privilexiado á
hora de espertar a afección polos libros e reforzar competencias de lectoescritura. A importancia
crecente que os ordenadores e a Internet adquiriron na nosa época traza unha nova fronteira de
alfabetización, na que o dominio da lingua escrita é a chave para asimilar coñecementos
informáticos cada vez máis ineludibles. É dicir, debemos aproveitar os ordenadores conectados á
Rede e provistos de impresoras, escáneres, etc., que case todos os centros educativos posúen, así
como aqueles recursos educativos virtuais ou en soporte dixital que nos resulten útiles.
Implicación das familias no proxecto

O plan de lectura debe chegar a todos os fogares a través de reunións periódicas ou folletos
informativos, ben sexa para sensibilizar sobre a pertinencia de fomentar a lectura entre os rapaces,
ben para buscar apoios activos ou orientar os que se amosen pouco optimistas respecto ao seu
espírito e intencións.
Podemos empezar enfatizando dúas ideas básicas. En primeiro lugar, aclararemos por que a lectura
é un eixe educativo de suma importancia e, despois, que a ESO é un marco idóneo para estimular a
afección polos libros porque os rapaces aínda están definindo a súa personalidade e os seus gustos.
Logo podemos adaptar, e ampliar pensando en Secundaria, varias das suxestións que se recollen no
proxecto lector de Primaria. Vexamos como:

Pais e nais son modelos de conduta para os seus fillos e fillas. En consecuencia, se carecen
de toda inclinación pola lectura é improbable que transmitan a afección polos libros. Aínda así,
poden comprar habitualmente o periódico e comentar na casa noticias que lles chamen a atención
ou ter unha obra encima da mesiña de noite e manifestar así unha curiosidade incipiente.

Contodo, cabe matizar que non falamos dun determinismo sociocultural, xa que os pais que
espertan o interese lector por medio do exemplo son casos excepcionais. De feito, de ambientes
bibliófilos xorden persoas sen ningunha devoción pola lectura, mentres que familias menos
“letradas” consiguen estimular unha paixón que non secundan valorando que os seus fillos lean.
Quizais a solución estea en connotar a lectura positivamente sen sacralizala.

Naturalmente, se pais, avós ou irmáns teñen o hábito de ler é bo que comenten as súas
lecturas cos rapaces ou lles falen delas. Poden explicarlles “de que vai”, quen lles recomendou o
libro, por que lles interesa o seu tema ou argumento, como son os seus personaxes, que episodio
prefiren.... Ademais, se aínda conservan o gusto pola aventura, a sorpresa, o misterio, etc., terán
ocasión de gozar cos rapaces das súas lecturas xuvenís.

Nestas situacións, hai que recordar que os gustos lectores son persoais e non teñen por que
coincidir entre irmáns ou entre pais e fillos. É fácil que un preadolescente motivado por ler abra
indistintamente obras de certa calidade e best sellers para o gran público, ao tempo que non
arrincona dun día para outro as súas lecturas infantís. polo tanto, adoutrinalo sobre excelencias
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literarias é un erro, xa que o seu desexo se alimenta sempre que encontra un libro que responde ás
súas capacidades e intereses, á marxe do afastados que nos resulten.

É beneficioso que pais e fillos saian xuntos de compras a unha librería próxima para adquirir
algún exemplar que lles apeteza ler aos adultos, respectando se o menor opta por non escoller
ningún título para o seu goce ou interesándose por aquel que, por un motivo ou outro, o atraia. É un
modo de promover a creación ou a ampliación dunha biblioteca persoal.

Tamén é agradable “pasar un anaco” nunha biblioteca municipal co propósito de curiosear
sen presións, coa mesma liberdade de elección.

Así mesmo, non está de máis que os familiares recorran ao asesoramento de expertos en
literatura infantil e xuvenil (bibliotecarios, libreiros, docentes, etc.) cando, en datas sinaladas,
queiran regalarlles aos rapaces bos libros. Non debe ser unha norma inalterable, se non se corre o
risco de que o obsequio sexa predicible e o costume se vexa como unha rutina tediosa.

É fundamental non confundir o tempo de lectura co proveito obtido. É preferible que o rapaz
lea pouco e ben a que se pase longas horas diante dunhas páxinas sen apenas entender o seu
contido.

En ocasións, pais e nais poden animar a que sus fillos lles lean en voz alta, mostrar interese
polo que escoitan e axudalos se topan con palabras cuxo significado descoñezan. A consulta dun
dicionario será aquí un apoio cando os maiores tamén ignoren a definición dun termo. Hai que
liberarse do medo a expor o que se descoñece para expresar a alegría do achado, o pracer de
descubrir palabras novas.

Igualmente, son moi proveitosas as lecturas conxuntas e “espontáneas” de contos, relatos
breves, fragmentos, entrevistas, reportaxes, etc., cuxo tema ou asunto interese a toda a familia e
incite os comentarios informais.

Outra opción é animar os rapaces a escribir aquelas experiencias que consideren
significativas, en forma de diario ou de contos breves, comentándolles que así poderá lembralas
mellor cando crezan.

Por último, podemos suxerirlles ás nais, aos pais ou aos avós/as máis predispostos que, en
horarios convidos e fundamentalmente nos primeiros cursos da ESO, narren contos, reciten poemas
ou expliquen historias que recorden da súa infancia ou da súa xuventude a grupos de alumnos ou a
que expoñan e compartan as súas biografías lectoras: que libros preferían cando eran adolescentes,
porque lles gustaban as obras de tal ou cal autor ou personaxe, cando e onde adoitaban ler...
Ademais, na primeira sesión informativa ou nas seguintes, podemos animar a quen se vexan
incapaces de motivar hábitos lectores entre os seus fillos. Reflexións como estas quizais limen
escepticismos:

Adquirir a afección de ler require tempo, non é un hábito que xorda da noite á mañá. O
importante é non perseverar en actitudes que apenas influíron nos rapaces e pensar outras capaces
de animalos. Por exemplo, premiar a lectura cun aumento da paga, prohibirlle xogar á consola ou
castigalos sen saír se se amosan reacios, son medidas contraproducentes que, no mellor dos casos,
conseguen que a lectura se vexa como moeda de cambio.

Non hai que deixar sós os rapaces ante certas lecturas se sabemos que teñen dificultades de
comprensión. É preferible axudalos a ler e formular un avance progresivo para impedir que cunda o
rexeitamento e a frustración.

Nunca debemos reprocharlles aos nosos fillos a súa torpeza á hora de ler, nin negarlles o
dereito a saltar páxinas ou a abandonar un libro que os aburre.

En cambio, unha estratexia intelixente é transmitir como o acto de ler entraña certa rebeldía,
o desexo de coñecer outros mundos e de pensar de forma distinta. É dicir, aproveitar o afán de
singularizarse fronte aos convencionalismos sociais dos adultos que un sente ao aproximarse á
adolescencia.
Obxectivos xerais do plan lector
A continuación, dispoñémonos a enumerar uns obxectivos xerais, a definir unhas condicións marco
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desde o que impulsar o noso plan de lectura, que máis adiante se matizarán con outros centrados na
progresiva estimulación de prácticas e competencias lectoras ao longo da ESO. Porén, antes
queremos recordar que a adquisición de hábitos lectores é un proceso que se remonta ao mesmo
instante en que se aprende a ler, que se consolida na Educación Primaria e que experimenta unha
inflexión significativa co paso a Secundaria. Como xa advertimos, na nova etapa o
desenvolvemento da autonomía individual e das aptitudes cognitivas dos alumnos adquiren un
protagonismo que pode determinar o seu futuro como lectores estables e o seu rendemento
académico. Conscientes disto, partimos dun escenario onde a motivación é un elemento clave. Así
ponse de manifiesto nesta síntese global de intencións:

QUERER LER → Incentivar a motivación para favorecer hábitos constantes e
autónomos de lectura.

SABER LER → Desenvolver aptitudes lectoras, especialmente a vertente crítica e
interpretativa.

PODER LER → Xerar ambientes propicios á lectura que permitan interiorizar os dous
puntos anteriores
Se comparamos o esquema co previsto para a Educación Primaria na parte inicial da aventura de ler,
vemos que a orde dos bloques se modificou en favor do “querer ler”. A causa de dito cambio é
obvia: a maioría dos alumnos empezan a ESO cunhas competencias de lectoescritura que lles
permiten gozar textos apropiados ao seu nivel, pero nunha idade problemática onde a atracción pola
lectura diminúe se non encontra alicientes que a compaxinen coa “sedución“ dos produtos
audiovisuais e outras inquietudes de carácter afectivo e social, como saír co grupo de amigas e
amigos ou os nacentes “flirteos” amorosos.
Barallando as premisas expostas, listamos os obxectivos que vertebran o noso proxecto lector para a
Educación Secundaria Obrigatoria:

Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura desde a certeza que son o
piar de calquera aprendizaxe significativo.

Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer
posible o citado propósito.

Deseñar estratexias de intervención que se traduzan en propostas lúdicas e participativas,
cuxa posta en marcha comprometa toda a comunidade escolar.

Harmonizar o plan de lectura co nivel de cada curso ou grupo e integralo na dinámica cotiá
do centro.

Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concibir a lectura como unha
actividade pracenteira.

Presentar a lectura e a escritura como fontes de coñecemento e de enriquecemento
lingüístico e persoal indispensables na “sociedade da información”.

Animar a afección pola lectura mediante unha selección de obras que considere o nivel
formativo, as preferencias e os intereses dos estudantes.

Desenvolver o gusto por ler de forma expresiva e dramatizada.

Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así
como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais.

Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuais que partan dun diálogo aberto coas obras e cos outros
lectores.

Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que
sirvan para definir miradas persoais que respecten unha base textual.

Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.

Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos
privilexiados de aprendizaxe e desfrute.

Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos
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de complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras.

Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións
de forma áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de
comunicación e de acceso á lectura.
Expresión Oral e Escrita
O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto fundamental para o
desenvolvemento tanto cognitivo como competencial e social do alumnado. Máis alá do seu
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a expresión oral e escrita o
desenvolvemento da habilidade para comunicar coñecementos de forma escritas ou oral é un eixe
clave para o desenvolvemento persoal do alumnado.
Ao longo da diferentes etapas e nas distintas materias o alumnado aprenderá a elaborar diferentes
tipos de texto oral ou escrito co fin de poder aplicar os coñecementos que adquire e poder
transmitilos de forma correcta.
O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escriba debe tamén achegarlle as
ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera
situación comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que artellan
os procesos de comprensión e expresión oral, por un lado, e de comprensión e expresión escrita, por
outro. A estruturación do pensamento do ser humano realízase a través da linguaxe, de aí que esa
capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de
aprendizaxe.
O desenvolvemento Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como
finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e escribir,
de forma integrada. A adquisición destas destrezas comunicativas só pode conseguirse a través da
lectura e audición de distintas clases de textos, da súa comprensión e da reflexión sobre eles, tendo
presente que esta non debe organizarse arredor de saberes disciplinares estancos e
descontextualizados que prolongan a separación entre a reflexión lingüística e o uso da lingua.
O desenvolvemento da Expresión Oral non pode, neste sentido, circunscribirse ás áreas ou materias
lingüísticas. Debe estar estreitamente vinculadas ás distintas áreas ou materias do Currículo
Educativo. Desta forma poténciase o desenvolvemento competencial do alumnado, implicando o
alumnado na utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades que vai
adquirindo ao longo do seu ensino.
O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias
incorporará neste sentido a ensinanza de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir,
explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións
orais...
Así mesmo, os estándares de avaliación e os indicadores de logro que avalían a aprendizaxe do
alumnado avaliarán ou valorarán tamén elementos da expresión oral e escrita do alumnado como
parte integrante da aprendizaxe do alumnado.
Por último, é fundamental ensinarlle ao alumnado a realizar uso social da lingua oral e escrita
adecuado en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A forma de falar e de
escoitar dunha persoa determina a percepción que os demais teñen de cada persoa. É polo tanto
imprescindible dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha correcto aprendizaxe desta
dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das situacións
de comunicación nos ámbitos persoal, social, académico e profesional ao longo da súa vida.
O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias
incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir,
explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións
orais...

N. Actividades complementarias
Véase cadro final aplicable e desglosado de tódalas actividades extraescolares nas que participara o
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departamento neste curso 20182018.
Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen de
forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un campo
específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro.
As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que trascendan o ámbito puramente
académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo se
ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, polo que
non deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos
específicos asignados ás determinadas materias, senón como un complemento da acción instrutiva e
formativa destas.
Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares
son:
 Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural,
sen discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social.
 Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos.
 Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.
 Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no
favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.
 Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e
profesionais propias da existencia adulta.
Considéranse actividades extraescolares nos centros públicos de ensino, sinalando algúns
aspectos que as caracterizan:
 Completan a formación mínima que deben recibir todos os cidadáns e cidadás.
 Son actividades que non poden formar parte do horario lectivo, é dicir, do horario que
comprende a xornada escolar, incluídos os períodos de descanso que se establecen entre dúas clases
consecutivas.
 Teñen carácter voluntario, polo que ningún alumno pode ser obrigado a asistir a ditas
actividades.
 Non forman parte do proceso de avaliación individual polo que pasa o alumnado para a
superación das distintas ensinanzas que integran os plans de estudos, aínda que o proxecto debe ser
avaliado como parte do plan anual de actuación do centro educativo.
 Non poden constituír motivo nin medio de discriminación ningún para ningún membro da
comunidade educativa.
 Non poden ter carácter lucrativo.
Ñ. Mecanismo de revisión, avaliación e modificación da programación en función dos resultados
académicos.
As reunións dos membros do departamento, tal e como reflicten as súas actas, son lugar axeitado
para a adaptación segundo a avaliación que se vaia facendo da programación. As reunións
constantes cos titores de cada curso, e cos outros docentes serviran de lugar axeitado para revisar,
avaliar e modificar a programación non só en función dos resultados académicos senon no
desenvolvemento integral de todos e cada un dos alumnos da aula.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
Como xa recollermos nos procesos de avaliación iremos adaptando na nosa interacción cos
alumnos as actividades programadas en función do alumnado, o traballo en clase, as actitudes. Será
por elo imprescindible actuar de acordo cun constante proceso de retro alimentación entre a
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programación, o traballo na aula e os resultados que se vaian conseguindo.
O diálogo permanente cos alumnos, co titor de cada aula e cos pais a través do titor, así como os
resultados nas diferentes probas e en cada periodo de clase serán esenciais para como indicaroes de
que o proceso de ensinanza aprendizaxe é constantemente avaliado, correxido no proceso diario da
práctica docente nas aulas.

O. Cadro do Decreto LOMCE 3 ESO Valores éticos.
Valores éticos. 3º ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 4. A xustiza e a política
a
c
d
h
l

B4.1. A democracia como forma
de goberno na que se plasman
os principios éticos da DUDH.
B4.2. O Estado de dereito.
B4.3. Léxico da unidade:
democracia, cidadán/cidadá,
soberanía, autonomía persoal,
igualdade, xustiza,
representatividade, etc.

B4.1. Xustificar racionalmente a
necesidade dos valores e principios
éticos contidos na DUDH, como
fundamento universal das
democracias durante os séculos XX e
XXI, destacando as súas características
e a súa relación cos conceptos de
"Estado de dereito" e "división de
poderes".

B4.4. División de poderes. A
proposta de Montesquieu e a
súa función de control do
Estado por parte da cidadanía.

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e
eticamente a elección da democracia como
un sistema que está por riba doutras formas
de goberno, polo feito de incorporar nos seus
principios os valores éticos sinalados na
DUDH.
VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de
dereito" e establece a súa relación coa
defensa dos valores éticos e cívicos na
sociedade democrática.
VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes
conceptos e establece a relación entre eles:
democracia, cidadán/cidadá, soberanía,
autonomía persoal, igualdade, xustiza,
representatividade, etc.
VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta
por Montesquieu e a función que
desempeñan o poder lexislativo, o executivo e
o xudicial no Estado democrático, como
instrumento para evitar o monopolio do
poder político e como medio que permite aos
cidadáns e ás cidadás o control do Estado.

a
d
g
h

B4.5. Deber moral da
participación cidadá no
exercicio da democracia.
B4.6. Riscos de democracias que
violen os dereitos 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 viole os
dereitos humanos.

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil
que teñen os cidadáns e as cidadás de
participar activamente no exercicio da
democracia, coa finalidade de que se
respecten os valores éticos e cívicos no seo do
Estado.
VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos
que existen nos gobernos democráticos cando
non se respectan os valores éticos da DUDH
(dexeneración en demagoxia, ditadura das
maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e
formula posibles medidas para evitalos.

a
b
c

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

d

B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos
da Constitución española de 1978,
identificando os valores éticos dos
que parte e os conceptos preliminares
que establece.

h

VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares
delimitados na Constitución española e a súa
dimensión ética (nación española, pluralidade
ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás
Forzas Armadas), a través da lectura
comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9.

l

a
c
d

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos
máis salientables nos que se fundamenta a
Constitución española, e sinala a orixe da súa
lexitimidade e a súa finalidade, mediante a
lectura comprensiva e comentada do seu
preámbulo.

B4.8. Dereitos e liberdades
públicas fundamentais na
Constitución española.

h
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B4.4. Amosar respecto pola Constitución
española e identificar nela, mediante
unha lectura explicativa e comentada,
os dereitos e os deberes do individuo
como persoa e cidadán ou cidadá,
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VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos
"dereitos e as liberdades públicas
fundamentais da persoa" establecidos na
Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e
de culto; carácter aconfesional do Estado;

apreciando a súa adecuación á DUDH,
coa finalidade de asumir de xeito
consciente e responsable os principios
de convivencia que ben rexer no
Estado español.
a
b
c
d
g
h

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

B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da
Constitución española aos principios
éticos definidos pola DUDH, mediante
a lectura comentada e reflexiva dos
"dereitos e deberes dos cidadáns"
(artigos do 30 ao 38) e dos "principios
reitores da política social e
económica" (artigos do 39 ao 52).

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

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución
española a súa adecuación á DUDH, e sinala
os valores éticos en que se fundamentan os
dereitos e os deberes dos cidadáns e das
cidadás, así como os principios reitores da
política social e económica.
VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns
que establece a Constitución, e ordénaos
segundo a súa importancia, xustificando a
orde elixida.
VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a
importancia que ten, para o bo
funcionamento da democracia, o feito de que
os cidadáns as cidadás sexan conscientes non
só dos seus dereitos, senón tamén das súas
obrigas como un deber cívico, xurídico e ético.
VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos
cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos
orzamentos xerais do Estado como un deber
ético que contribúe ao desenvolvemento do
ben común.

a
b
g

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

h

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

l

d
h
l

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

ñ

a

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

B4.13. Desenvolvemento
histórico da Unión Europea
(UE): obxectivos e valores
éticos en que se fundamenta,
de acordo coa DUDH.
B4.14. Logros alcanzados pola UE
en beneficio dos seus
cidadáns e das súas cidadás.

B4.7. Coñecer os elementos esenciais da
UE, analizando os beneficios recibidos
e as responsabilidades adquiridas
polos estados membros e a súa
cidadanía, coa finalidade de recoñecer
a súa utilidade e os logros alcanzados
por esta.

VEB4.7.1. Describe a integración económica e
política da UE, o seu desenvolvemento
histórico desde 1951, os seus obxectivos e os
valores éticos nos que se fundamenta, de
acordo coa DUDH.
VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos
logros alcanzados pola UE e o beneficio que
estes supuxeron para a vida dos cidadáns e
das cidadás (anulación de fronteiras e
restricións alfandegueiras, libre circulación de
persoas e capitais, etc.), así como as obrigas
adquiridas en diferentes ámbitos (económico,
político, da seguridade e a paz, etc.).

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

B5.1. Relación entre ética e
dereito.
B5.2. Relación entre legalidade e
lexitimidade.

B5.3. Xustificación das normas
xurídicas.
B5.4. Convencionalismo dos
sofistas

h

B5.5. Iusnaturalismo.
Iusnaturalismo de Locke.

l

B5.6. Iuspositivismo de Kelsen.
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B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética,
o dereito e a xustiza, a través do
coñecemento das súas semellanzas,
diferenzas e relacións, e analizar o
significado dos termos de legalidade e
lexitimidade.

VEB5.1.1. Busca e selecciona información en
páxinas web, para identificar as diferenzas,
semellanzas e vínculos existentes entre a Ética
e o Dereito, e entre a legalidade e a
lexitimidade, elaborando e presentando
conclusións fundamentadas.

B5.2. Explicar o problema da
xustificación das normas xurídicas, a
través da análise das teorías do
dereito natural ou iusnaturalismo, o
convencionalismo e o positivismo
xurídico, identificando a súa aplicación
no pensamento xurídico de
determinados/as filósofos/as, coa

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
funcións que lle atribúe ao Estado.
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VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento

finalidade de ir conformando unha
opinión argumentada sobre a
fundamentación ética das leis.

sofista, a distinción entre "physis" e "nomos",
describindo a súa contribución ao
convencionalismo xurídico, e elabora
conclusións argumentadas arredor deste
tema.
VEB5.2.3. Analiza información sobre o
positivismo xurídico de Kelsen,
nomeadamente no relativo á validez das
normas e dos criterios que utiliza,
especialmente o de eficacia, e a relación que
establece entre a ética e o dereito.
VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á
iniciativa persoal para elaborar unha
presentación con medios informáticos, en
colaboración co grupo, comparando as tres
teorías do dereito e explicando as súas
conclusións.

a
b
d
e
h

B5.7. Elaboración da DUDH e
creación da ONU.
Circunstancias históricas,
obxectivos de ambos os
acontecementos e papel da
DUDH como código ético de
conduta dos estados.

l

B5.3. Analizar o momento histórico e
político que impulsou a elaboración
da DUDH e a creación da ONU, coa
finalidade de entendela como unha
necesidade do seu tempo, cuxo valor
continúa vixente como fundamento
ético universal da lexitimidade do
dereito e dos estados.

VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un
código ético recoñecido polos países
integrantes da ONU, coa finalidade de
promover a xustiza, a igualdade e a paz en
todo o mundo.
VEB5.3.2. Contrasta información dos
acontecementos históricos e políticos que
orixinaron a DUDH, entre eles o uso das
ideoloxías nacionalistas e racistas que
defendían a superioridade duns homes sobre
outros, chegando ao estremo do Holocausto
xudeu, así como a discriminación e o
exterminio de todas as persoas que non
pertencesen a unha determinada etnia, a un
modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas
políticas, etc.
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 historia
da humanidade.

a
b

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

c

B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a
estrutura interna da DUDH, coa
finalidade de coñecela e propiciar o
seu aprecio e respecto.

d

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 dereitos
inherentes a todas as persoas: a liberdade,
a igualdade, a fraternidade e a
nondiscriminación.

e
g
h

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos
individuais.

l

Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos
do individuo en relación 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
necesarias para o seu exercicio e aos seus
límites.
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en
colaboración co grupo, coa finalidade de
difundir a DUDH como fundamento do
dereito e a democracia, no seu medio escolar,
familiar e social.
b
h

B5.9. Xeracións de dereitos e
feitos históricos que influíron
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B5.5. Comprender o desenvolvemento
histórico dos dereitos humanos como

Programación curso 2018-2019

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no
desenvolvemento histórico dos dereitos

l

a
c
d

no seu desenvolvemento.

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

unha conquista da humanidade

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a
magnitude dos problemas aos que se
enfronta a aplicación da DUDH.

e

humanos da primeira xeración (dereitos civís
e políticos), da segunda xeración
(económicos, sociais e culturais) e da terceira
(dereitos dos pobos á solidariedade, ao
desenvolvemento e á paz).
VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida
en distintas fontes, sobre os problemas e os
retos da aplicación da DUDH, no que se refire
ao exercicio de dereitos civís (destacando os
problemas relativos á intolerancia, a exclusión
social, a discriminación da muller, a violencia
de xénero e a existencia de actitudes como a
homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos
(guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio,
refuxiados/as políticos/as, etc.).

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

B6.1. Necesidade de criterios
éticos na investigación
científica. Progreso
científicotécnico e valores
éticos.

f
g
h

B6.1. Recoñecer que existen casos en
que a investigación científica non é
neutral, senón que está determinada
por intereses políticos, económicos,
etc., mediante a análise da idea de
progreso e a súa interpretación
equivocada, cando os obxectivos non
respectan un código ético
fundamentado na DUDH.

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información,
traballando en colaboración, dalgúns casos
nos que a investigación científica e
tecnolóxica non foi guiada nin é compatible
cos valores éticos da DUDH, xerando impactos
negativos nos ámbitos humano e ambiental,
sinalando as causas.
VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a
idea de progreso na ciencia e a súa relación
cos valores éticos, o respecto á dignidade
humana e o seu medio, e elabora e expón
conclusións.
VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información,
colaborando en grupo, sobre algunhas das
ameazas da aplicación indiscriminada da
ciencia e a tecnoloxía para o contorno
ambiental e para a vida (explotación
descontrolada dos recursos naturais,
destrución de hábitats, contaminación
química e industrial, choiva ácida, cambio
climático, desertificación, etc.).

IES Campo San Alberto
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3 ESO ETHICAL VALUES CLIL
Utilirarase o libro de texto en Inglés que se correponde coa programación didáctica en galego:
Ethical Values 3 ESO, Editorial Vicens vives. Co que a programación da materia en galego será a
utilizada en inglés co traballo de lectora na aula cada duas semanas.
As seguintes paxinas web serviran de apoio: http://citize.weebly.com/; e do departamento:
http://philoalberto.weebly.com/ .
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4º ESO. VALORES ÉTICOS.
Esta programación é un boceto. Irase adaptando nas reunións de departamento, e nas aulas en
coordinación co claustro e a comunidade educativa.

A. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as
capacidades que lles permitan:
a)
Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas.
e)
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido
crítico, incorporar novos coñecementos. 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 distintas
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g)
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e na
galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura.
i)
Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.
l)
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais,
así como o patrimonio artístico e cultural.
m)
Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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, e contribuír así á súa conservación e
mellora.
n)
Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
A Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Cuarto Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria está fundamentada no establecido no Real Decreto 1105/2014 do Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que
se establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
IES Campo San Alberto
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Autónoma de Galicia.
O noso Proxecto propón un modelo de ensinanzaaprendizaxe comprensiva que se enmarca dentro
do paradigma da educación universal (global ou integral) que debe preparar todos os cidadáns para
ter éxito na vida, a través da adquisición e o desenvolvemento das Competencias Clave. Este
modelo segue as directrices dos distintos estudos promovidos por instancias nacionais e
internacionais, entre os cales destacan o programa PISA, o proxecto DeSeCo da OCDE, o informe
Eurydice e os diferentes informes e proxectos educativos abordados desde o ámbito do proxecto da
Unión Europea Estratexia Europa 2020.
Entendemos que a función da ensinanza é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas,
axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as Competencias Clave que lles permitan integrarse
na sociedade do coñecemento e enfrontar os continuos cambios que impoñen en todas as ordes da
nosa vida os rápidos avances científicos e a nova economía global.
Por competencias enténdese, nun sentido amplo, a concatenación de saberes que articulan unha
concepción do ser, do saber, saber facer e saber convivir. Neste sentido DeSeCo (2003) define
competencia como "a capacidade de responder a demandas complexas e levar a cabo tarefas
diversas de forma adecuada". A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas,
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz».
A inclusión das competencias clave no currículo ten como finalidade que as alumnas e os alumnos
a) poidan facer posible o pleno exercicio da cidadanía no marco da sociedade de referencia; b)
constrúan un proxecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desenvolvemento persoal emocional e
afectivo equilibrado; e d) accedan a outros procesos educativos e formativos posteriores con
garantías de éxito.
Nunha sociedade en constante cambio as demandas que ten un individuo varían dunha situación a
outra e dun momento a outro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico,
dinámico e funcional que xorde da combinación de habilidades prácticas, coñecementos (incluíndo
o coñecemento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais
e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar e utilizar ante un problema o
coñecemento que o alumno ou a alumna ten. Desde esta perspectiva ser competente supón
"mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores para responder as situacións formuladas,
dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación
integradora" (Orde ECD/65/2015 do Ministerio de Educación e Ciencia, pola que se desenvolven as
Competencias Clave).
Só a partir destas premisas pensamos que é posible a aplicación dun dos eixes fundamentais da
Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Cuarto Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria: a funcionalidade das aprendizaxes. Por aprendizaxe funcional entendemos
que as competencias poidan ser aplicadas e transferidas a situacións e contextos diferentes para
lograr diversos obxectivos, resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes tipos de
tarefas.
A esta funcionalidade cabe darlle outra dimensión: que os alumnos e alumnas aprendan a aprender.
Un aprendiz competente é aquel que coñece e regula os seus procesos de construción do
coñecemento, tanto desde o punto de vista cognitivo como emocional, e pode facer un uso
estratéxico dos seus coñecementos, axustándoos ás circunstancias específicas do problema ao que
se enfronta (Bruer, Escuelas para pensar, 2003).
A eficacia destes principios quedaría incompleta se non foramos capaces de presentar os contidos
das diferentes materias de forma articulada para facilitar o proceso de aprendizaxe e o
desenvolvemento das Competencias Clave a través dos Estándares de aprendizaxe fixados para cada
materia.
Tendo en conta que cada unha das materias contribúe ao desenvolvemento de diferentes
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competencias e, á súa vez, cada unha das competencias acadarase como consecuencia do traballo en
varias materias, a Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES adopta unha perspectiva
globalizadora á vez que pon a atención naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles
desde unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos.
Así, a aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligado ás materias ou ás áreas de
coñecemento e aos estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa
contextualización en situacións reais e próximas ao alumno para que poida integrar diferentes
aprendizaxes, tanto os formais, como os informais e non formais, e utilizalos de forma efectiva
cando lle resulten necesarios en diferentes situacións e contextos.
Nesta liña quixemos incidir con especial énfase na relación dos contidos e materiais tratados ao
longo da nosa Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Cuarto Curso da
Educación Secundaria Obrigatoria coas novas realidades tecnolóxicas tan próximas e atractivas para
o alumnado.
A aplicación ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro de ámbitos como a
Internet, o uso de soportes informáticos ou a análise da información transmitida por medios
audiovisuais... constitúense como un elemento gratificante e motivador á vez que nunha
aprendizaxe imprescindible para a adaptación do alumnado a futuras incorporacións a distintos
ámbitos académicos ou laborais.
Se ao que antecede lle engadimos a presenza duns contidos que por especial importancia na nosa
sociedade deben impregnar moitas das actividades de aprendizaxe así como o interese por fomentar
a capacidade do alumnado para regular o seu propio proceso de aprendizaxe e seguir aprendendo ao
longo da vida, teremos os piares sobre os cales elaboramos a presente Programación Didáctica
Valores éticos VICENS VIVES para o Cuarto Curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
Obxectivos e ámbitos de actuación da LOMCE
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) xorde como resposta a unha serie
de retos educativos aos que se pretende dar resposta coa consecución dos seguintes obxectivos:
PRINCIPAIS RETOS EDUCATIVOS
OBXECTIVOS DA LOMCE
–
Elevadas taxas de abandono escolar temperán.
–
Baixo nivel formativo en relación cos estándares internacionais (PISA, …).
–
Reducido número de alumnos que acada a excelencia.
–
Inadecuación do sistema educativo ante as novas demandas de formación.
–
Encauzar os estudantes cara a traxectorias adecuadas ás súas potencialidades.
–
Mellorar os resultados aumentando o número de titulados da ESO.
–
Elevar os niveis de educación e aumentar o número de alumnos excelentes.
–
Mellorar a empregabilidade e estimular o espírito emprendededor do alumnado.
Para lograr estes obxectivos a LOMCE centra a súa atención na modificación dos seguintes
aspectos do Sistema Educativo:
–
Racionalización da oferta educativa. O currículo simplificarase coa priorización das materias
troncais para adquirir as competencias educativas.
–
Flexibilización das traxectorias educativas. Establecemento de diferentes itinerarios
educativos a partir da ESO.
–
Autonomía dos centros educativos. Permitirá tomar decisións para mellorar a oferta
educativa e suporá a rendición de contas dos resultados obtidos.
–
Reforzo da capacidade de xestión da dirección dos centros. Os directores asumirán o
liderado pedagóxico e de xestión.
–
Implantación de avaliacións externas. Estas levaranse a cabo ao finalizar cada etapa
educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO e 2º curso de Bacharelato.
Ademais, a LOMCE define tres novos ámbitos de actuación que incidirán especialmente na
transformación do noso sistema educativo:
–
A incorporación xeneralizada das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC). A
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través das TIC facilitarase a personalización da educación.
–
O fomento do plurilingüismo. Fixado pola Unión Europea, lograrase pola incorporación no
currículo dunha segunda lingua estranxeira.
–
A modernización da Formación Profesional. Adaptarase ás novas esixencias dos sectores
produtivos e implicaranse as empresas na formación.
Seguindo as recomendacións das institucións europeas a LOMCE incorpora a educación cívica e
constitucional como contido transversal en todas as materias da educación básica O obxectivo é
transmitir e pór en práctica valores como a liberdade individual, a responsabilidade, a cidadanía
democrática, a solidariedade, a tolerancia ou a igualdade.
PRINCIPIOS DO SISTEMA EDUCATIVO
Para levar a cabo todos os ámbitos de actuación detallados no epígrafe anterior, cóncíbese a
LOMCE como unha lei orgánica que só modifica parcialmente a previa Lei Orgánica de Educación
(LOE) do ano 2006. Neste sentido, e polo que se refire aos principios que inspiran o Sistema
Educativo Español, incorporáronse os seguintes:
–
A equidade e a igualdade de dereitos e oportunidades que garantan o pleno desenvolvemento
da personalidade do alumnado a través da educación.
–
O recoñecemento dos proxenitores e titores como primeiros responsables da educación dos
seus fillos.
–
A educación para a prevención e resolución pacífica de conflitos, así como o fomento da non
violencia e a prevención do acoso escolar.
–
O desenvolvemento de valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e
que axuden a previr a violencia de xénero.
–
A liberdade de ensino, que lles recoñece ás familias a elección do tipo de educación e a
selección do centro educativo.
Para garantir o desenvolvemento destes principios defínese o Sistema Educativo como o conxunto
de Administracións educativas, profesionais da educación e outros axentes, públicos e privados, que
desenvolven funcións de regulación, de financiamento ou de prestación de servizos para o exercicio
do dereito á educación en España.
Ademais establécense os órganos de participación da comunidade educativa na programación e
asesoramento do goberno.
ELEMENTOS DO CURRÍCULO NA LOMCE
A LOMCE modifica os elementos que compoñen o currículo como regulador dos procesos de
ensino e aprendizaxe para cada unha das etapas educativas.
Estes elementos pasan a ser os seguintes:
–
Os obxectivos de cada ensino e etapa educativa.
–
As competencias ou capacidades para aplicar os contidos de cada ensino e etapa educativa.
–
Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen ao logro dos obxectivos e á adquisición de competencias.
Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en
función das ensinanzas e as etapas educativas.
─
Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, que permiten definir os resultados das
aprendizaxes en cada materia.
─
Os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos
obxectivos de cada ensino e etapa educativa.
─
A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a
organización do traballo dos docentes.

Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais
COMPETENCIAS CLAVE
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Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

Coidado do contorno
ambiental e dos seres vivos

Vida saudable

A ciencia no día a día

Manexo de elementos
matemáticos

Razoamento lóxico e
resolución de problemas
Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita
Expresión: oral e escrita

Normas de comunicación

Comunicación noutras
linguas

Competencia dixital

Tecnoloxías da información

Comunicación audiovisual
Utilización de ferramentas
dixitais
Conciencia e expresións culturais

Respecto polas
manifestacións culturais
propias e alleas

Expresión cultural e
artística
Competencias sociais e cívicas

Educación cívica e
constitucional
Relación cos demais

Compromiso social
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Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover
un desenvolvemento sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno
natural e as repercusións para a vida futura.
Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á
alimentación e ao exercicio físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano
fronte ao seu coidado saudable.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da
realidade circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar
problemas, comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de
medición e codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de
palabra, escoita atenta ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes
rexistros, nas diversas situacións comunicativas.
Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para
un mellor uso desta.
Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos
contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler
textos en calquera situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en
situacións cotiás ou en materias diversas.
Empregar distintas fontes para a busca de información.
Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
Elaborar e publicitar información propia derivada da obtida a través de
medios tecnolóxicos.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar
a vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas
vertentes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica...), e cara ás
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e
cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.
Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica
a partir de distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun
Estado social e democrático de dereito referendado por unha Constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de
convivencia e traballo e para a resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de
colaboración establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
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Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Autonomía persoal

Liderado

Creatividade

Emprendemento

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

Ferramentas para estimular
o pensamento
Planificación e avaliación
da aprendizaxe

Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos
distintos ritmos e potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Ser constante no traballo, superando as dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.
Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun
tema.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian.
Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de
obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de
aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas...
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico,
emocional, interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos
contidos.
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no
proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en
función dos resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

B. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en 4 ESO.

Descrición do modelo competencial
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria
a xeración de tarefas de aprendizaxe que permitan ao alumnado a aplicación do coñecemento
mediante metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada
unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes
piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral,
o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se
denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do
alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos
en infinitivo.
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais,
redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto
específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e
obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais
definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa.
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensinanzaaprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudará a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
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consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, debera
conducirnos a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre
nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.
As Competencias Clave no Currículo
A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior
desenvolvemento persoal, social e profesional.
Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias,
que, polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave:
– Competencia lingüística
– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía
– Competencia dixital
– Aprender a aprender
– Competencias sociais e cívicas
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
– Conciencia e expresións culturais

Comunicación lingüística
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural
determinado.
É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e
prácticos.
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou
dimensións:
– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica,
fonolóxica, ortográfica e ortoépica.
– O compoñente pragmáticodiscursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os
discursos en contextos comunicativos concretos.
– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión
intercultural.
– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación.
– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción
comunicativa.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
a) A competencia matemática.
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre:
– Os números, as medidas e as estruturas.
– As operacións e as representacións matemáticas.
– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos.
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A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran
en:
– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais,
profesionais ou científicos.
– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos.
– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas.
Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á
álxebra, á xeometría e á estatística:
– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades
do mundo.
– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de
obxectos ou decodificación de información visual.
– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos
se interrelacionan.
– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do
proceso de resolución de problemas.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo:
– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio
natural.
– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica
e as destrezas tecnolóxicas.
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:
– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico.
– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer
para preservalos e evitar o seu deterioro.
– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo
e da Terra.
– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de
instrumentos, máquinas e ferramentas.

Competencia dixital
A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á
participación na sociedade.
Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos:
– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se
difunde e o uso de motores de procura.
– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de
paquetes de software de comunicación
– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e
programas/aplicacións para crear contidos.
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– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos
– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de
fontes para buscar axuda teórica ou práctica.

Aprender a aprender
A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe.
É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de:
– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de
aprender do alumnado.
– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe
na realización das tarefas de aprendizaxe.
Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da
competencia para aprender a aprender:
– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa.
– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias
de planificación, revisión e avaliación.

Competencias sociais e cívicas
a) A competencia social
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e
ao estilo de vida saudable que a favorece.
Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de:
– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de
distintas sociedades e redondas.
– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade
e á non discriminación.
– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas.

A competencia cívica
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez:
– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais
da UE e outras declaracións internacionais.
– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e
internacional.
– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e
culturais da sociedade actual.
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en:
– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por
resolver os problemas que lle afecten á comunidade.
– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito
mediato e inmediato.
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– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e
da actividade social e cívica.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos,
para o que se require:
– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver.
– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio,
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto.
Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos:
– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a
autonomía, o esforzo e a iniciativa.
– A capacidade proactiva para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e
toma de decisións ou a resolución de problemas.
– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións.
– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo.
– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se
refire.

Conciencia e expresións culturais
A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos:
– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e
como parte do patrimonio dos pobos.
– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con
distintos códigos artísticos e culturais.
Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de:
–

O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística.,

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas.
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación.
– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda.
– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística.
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Indicadores e descritores das Competencias clave
Comunicación lingüística
INDICADORES
1. Expresar e comprender textos orais.

DESCRITORES
Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…
Expresar oralmente de forma ordenada e clara calquera tipo de información.
Desenvolver a dicción, a expresividade e a capacidade para representar textos literarios.

2. Ler e comprender textos.

Gozar coa lectura.
Entender textos nunha lectura comprensiva.
Utilizar estratexias para comprender.
Desenvovler a afición pola lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves.

Escribir textos a partir do coñecemento das tipoloxías textuais e da aplicación de pautas.
Utilizar estratexias para redactar correctamente un texto.
Empregar as Tecnoloxías da Información na redacción e presentación de textos.

4. Identificar e aplicar os aspectos básicos da lingua.

Coñecer os elementos da comunicación.
Asumir a importancia do coñecemento gramatical e a súa aplicación.
Familiarizarse coas estruturas sintácticas básicas da lingua.
Asumir a importancia de coñecer e empregar correctamente as normas ortográficas.

5. Desenvolver a capacidade e o interese Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
para expresarse en diversas linguas
Valorar positivamente a realidade plurilingüe.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
a) A competencia matemática
INDICADORES
DESCRITORES
1. Coñecer e empregar elementos matemáticos básicos.

Aplicar as operacións que debe realizar con números enteiros.
Establecer relacións de proporcionalidade directa e inversa.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

2. Desenvolver o razoamento lóxicomatemático

Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxicomatemáticos.
Seguir pasos lógixos e de operatividade matemática na resolución de problemas.

3. Utilizar conceptos e procedementos
matemáticos para resolver problemas
cotiáns ou de diferentes áreas de coñecemento.

Utilizar técnicas de rexistro e de representación gráfica e numérica.
Empregar escalas e sistemas de representación.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
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Aplicar técnicas de orientación en mapas e planos.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
INDICADORES
DESCRITORES
1. Comprender e explicar o mundo natural Recoñecer os aspectos básicos dos ecosistemas e o medio natural.
e tecnolóxico
Desenvolver a propia conciencia medioambiental e pautas de consumo sostible.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
2. Recoñecer os trazos claves da ciencia
e da tecnoloxía

Familiarizarse cos criterios que debe cumprir unha disciplina para ser considerada científica.
Asimilar os aspectos e elementos básicos dunha ciencia e do coñeceme to científico.

3. Entender e empregar o pensamento, a Desenvolver a capacidade parar formular hipóteses e teorías de forma razoada.
metodoloxía e os coñecementos científicos.
Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e aparatos para solucionar problemas e comprender o que ocorre ao noso arredor.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en
diferentes áreas de coñecemento.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o
que ocorre ao noso arredor e responder preguntas.

Competencia dixital
INDICADORES
1. Interpretar a información obtida por diversos medios e transformala en coñecemento

DESCRITORES
Interpretar e utilizar correctamente a información obtida da Internet.

2. Utilizar correctamente as TIC e as
súas linguaxes

Empregar correctamente diferentes procesadores de texto.

Realizar pequenas investigacións ou procuras de información.

Editar información en follas de cálculo para organizar a información.
Redactar e enviar correos electrónicos.
Empregar presentacións dixitais como medio de apoio na transmisión de coñecementos.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
3. Familiarizarse de forma crítica cos
medios de comunicación.

Utilizar os distintos canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Desenvolver o espírito crítico ante as mensaxes publicitarias.

APRENDER A APRENDER

INDICADORES
1. Regular as propias capacidades académicas e de aprendizaxe.

DESCRITORES
Organizar os espazos e os tempos dedicados ao estudo e ao traballo de forma autónoma.
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Realizar unha autoavaliación dos procesos de aprendizaxe e dos seus resultados.

2. Identificar e estimular as propias capa-
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cidades intelectuais e persoais.

Identificar as inclinacións vocacionais e as propias motivacións.
Desenvolver as distintas intelixencais múltiples.

Competencias sociais e cívicas
a) A competencia social
INDICADORES
1. Desenvolver as habilidades básicas de
relación social.

DESCRITORES
Realizar traballos e actividades de forma colaborativa e cooperativa.
Dialogar en grupo respectando as normas.
Desenvolver actitudes de respecto cara ás opinións e formas de ser alleas.

2. Asumir capacidades e sentimentos de
empatía e solidariedade.

Adoptar unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas.
Cumprir os acordos adoptados.
Amosar disposición de axuda e solidariedade en relación aos problemas doutras persoas.
Analizar as consecuencias do incumprimento das normas.
Desenvolver actitudes e estratexias de comunicación asertiva.
Recoñecer e potenciar as propias habilidades sociais e de empatía.

b) A competencia cívica
INDICADORES
1. Coñecer e interpretar a realidade social
en diferentes escalas: local, nacional e
internacional

DESCRITORES
Coñecer as actividades humanas e adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas
fontes.
Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito refrendado
por unha constitución
Valorar positivamente a democracia e coñecer o seu funcionamento e institucións básicas.

2. Desenvolver o exercicio activo da cidadanía.

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Asumir os valores e normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
INDICADORES
1. Desenvolver a propia autonomía persoal.

DESCRITORES
Tomar conciencia das propias capacidades e das estratexias para potencialas.
Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Dirimir a necesidade de axudas en función da dificultade da tarefa.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

2. Entender e asumir en que consiste o
emprendemento

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

3. Asumir e potenciar a propia creativi-
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dade.

Realizar investigacións e proxectos de forma autónoma e creativa.

Conciencia e expresións culturais
INDICADORES
1. Coñecer e apreciar diferentes manifestacións artísticas.

DESCRITORES
Coñecer e valorar as linguaxes artísticas.
Describir o contido ou a intencionalidade dunha obra artística.
Amosar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Gozar das manifestacións artísticas.

2. Realizar diferentes expresións culturais
e artísticas

Empregar correctamente diferentes linguaxes artísticas na elaboración das propias producións.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Contribución da Materia ao desenvolvemento das Competencias Clave para a Etapa e para o
Cuarto Curso da ESO
Valores éticos: As Competencias Clave na ESO
A aprendizaxe dos Valores Éticos na etapa da ESO debe contribuír á adquisición, por parte dos alumnos e as alum nas, das competencias clave, tal e como se recolle no Real Decreto 1105/2014 do Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Ba charelato.
A continuación indícanse tales competencias, en orde da importancia que teñen nelas os Valores Éticos:
1) Competencias sociais e cívicas. Esta materia reforza a preparación das persoas para actuar como cidadáns partici pativos e implicados na mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade democrática, o que permi te a adquisición de competencias sociais e cívicas –persoais, interpersoais e interculturais para participar dunha for ma eficaz e construtiva en sociedades cada vez máis diversificadas.
2) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Os Valores Éticos poden contribuír á adquisición desta competencia
mediante o desenvolvemento de actividades e investigacións en equipo, que obriguen os seus integrantes a planificar
as etapas de execución, a tomar decisións e, incluso, a elaborar propostas de solución para determinados problemas
do mundo actual. Ademais, a solución de conflitos interpersoais de forma non violenta promove no alumnado o inte rese por desenvolver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, re lixiosa ou de calquera outra natureza.
3) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Os Valores Éticos contribúen a desen volver as competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de problemas, para analizar, formular, argu mentar e darlles solucións fundamentadas aos problemas éticos.
4) Competencia en comunicación lingüística. Os Valores Éticos deben contribuír á adquisición desta competencia a
través da presentación de dilemas éticos e o debate sobre as súas posibles solucións, porque esixen exercitarse na es coita, a exposición de ideas e a comunicación de sentimentos, utilizando tanto a linguaxe oral como outros sistemas
de representación.
5) Aprender a aprender. Esta competencia promóvese mediante o exercicio dos procesos cognitivos, que se realizan
no desenvolvemento do currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argu mentar, etc. E favorecendo no alumnado o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade.
6) Conciencia e expresións culturais. Entender a cultura como o desenvolvemento realizado polas sociedades ao lon go da historia e os seus bens materiais e inmateriais como o testemuño do que nós mesmos somos na actualidade per mite desenvolver nas alumnas e alumnos estratexias de tolerancia e respecto cara aos demais, incluso cara a aqueles
que forman parte de sociedades moi distintas ás nosas.
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7) Competencia dixital. A reflexión sobre o avance tecnolóxico na actualidade e a súa repercusión socioeconómica e
política axuda os estudantes a desenvolver as súas competencias dixitais e a facelo dunha forma crítica.

Valores éticos: As Competencias Clave no Cuarto Curso da ESO
A aprendizaxe dos Valores Éticos no Cuarto Curso da ESO centrarase no desenvolvemento dos seguintes obxectivos
competenciais para cada unha das competencias:

1.
31.

Competencias sociais e cívicas
Relacionarse de forma adecuada cos seus compañeiros e compañeiras.

32.

Adquirir valores para un mundo globalizado.

33.

Identificar os valores da democracia.

34.

Comprender a importancia do consumo responsable.

35.

Propor solucións para adquirir paz e seguridade no mundo.

36.

Valorar a importancia da ética.

2. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
37. Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas, tanto en grupo como de forma individual.
38. Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.
39. Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados.
40. Desenvolver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto na resolución de
conflitos.
3. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
41. Desenvolver o pensamento crítico.
42.

Practicar a análise de conflitos e a resolución de problemas.

43.

Analizar distintas teorías éticas.

44.

Darlles solucións fundamentadas aos problemas éticos.

4. Competencia en comunicación lingüística
45. Utilizar adecuadamente o vocabulario para construír un discurso preciso.
46.

Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia.

47. Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación, na realización de debates.
48.

Leer e interpretar textos que fomentan a reflexión.

5. Aprender a aprender
49. Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades propostas.
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50. Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.
51. Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados.
52. Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e realizar autoavaliacións do propio traballo.
6. Conciencia e expresións culturais
53. Comprender a función que a cultura tivo e ten na vida dos seres humanos.
54.

Recoñecer os valores nas reflexións dos filósofos da historia.

55.

Analizar os valores nas reflexións das obras literarias e as películas.

56. Desenvolver actitudes de respecto e tolerancia cara a aqueles que forman parte de sociedades
moi distintas ás nosas.
7. Competencia dixital
57. Contrastar a información obtenida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.
58. Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro formato ou
linguaxe.
59. Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación na
procura e o procesamento da información.
60.

Reflexionar sobre o avance tecnolóxico na actualidade.

61.

Reflexionar sobre os medios de comunicación.
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Avaliación das Competencias Clave
COMPET.
CLAVE
1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na
DUDH: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano
ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na
dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na
DUDH: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano
ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os
contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI,
como instrumento de protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes
posuidores de grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance
armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en grande risco os dereitos
fundamentais da persoa.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como
a importancia da súa achega á ética universal.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor
ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
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COMPET.
CLAVE
1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

1. Com.
lingüíst.

CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e
principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de conciencia.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como equidade e como
fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo crítico acerca dela.
Est. Apr. VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados
na teoría de Rawls e establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de
imparcialidade e función dos dous principios de xustiza que propón).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como equidade e como
fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo crítico acerca dela.
Est. Apr. VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados
na teoría de Rawls e establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de
imparcialidade e función dos dous principios de xustiza que propón).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito
internacional fundamentado na DUDH.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito
internacional fundamentado na DUDH.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e reflexivo, os
proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto aos
dereitos e valores éticos da humanidade.
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter
en conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade
ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e
ambientais que a súa aplicación poida ter.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os
contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a
interiorización de valores, normas, costumes, etc.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a
interiorización de valores, normas, costumes, etc.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais para
alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que superar.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e
principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de conciencia.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os
contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito
internacional fundamentado na DUDH.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais
realizados por España en defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de
organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa
nacional) en materia de defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a
súa contribución en situacións de emergencia e axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.
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Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa
nacional) en materia de defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a
súa contribución en situacións de emergencia e axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos
do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na
dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na
dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos
do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
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Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios
de comunicación masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os
cidadáns e as cidadás.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como
a importancia da súa achega á ética universal.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor
ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor
ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel como unha ética
formal, que salienta o valor do diálogo e o consenso na comunidade, como procedemento para atopar
normas éticas xustas.
Est. Apr. VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o
imperativo categórico que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da
ética de Kant.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel como unha ética
formal, que salienta o valor do diálogo e o consenso na comunidade, como procedemento para atopar
normas éticas xustas.
Est. Apr. VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con
soporte informático acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor
ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da
globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de
fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o mundo
(deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na
dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa
xustificación ética, como fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa
xustificación ética, como fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais para
alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que superar.
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Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito
fundamental das persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade,
elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 da DUDH).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito
fundamental das persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade,
elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 da DUDH).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas coa paz, como unha
aspiración colectiva e internacional recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos
dereitos humanos, amosando solidariedade coas vítimas da violencia.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres
ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de
armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres
ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de
armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos
do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais
realizados por España en defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de
organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito
internacional fundamentado na DUDH.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).
Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para
todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e
empresarial.
Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e reflexivo, os
proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto aos
dereitos e valores éticos da humanidade.
Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter
en conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade
ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e
ambientais que a súa aplicación poida ter.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao
determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal.
Est. Apr. VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia e
liberdade.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no mundo
actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano,
polo que resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.
Est. Apr. VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI,
como instrumento de protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes
posuidores de grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance
armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en grande risco os dereitos
fundamentais da persoa.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da
globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de
fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o mundo
(deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e
principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de conciencia.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e
política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e
a perda de liberdade humana, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas Armadas e a
súa relación cos compromisos que España ten cos organismos internacionais a favor da seguridade e a
paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa
nacional) en materia de defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a
súa contribución en situacións de emergencia e axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao
determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao
determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida
moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida
moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século
XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.
Est. Apr. 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,
educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de
vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século
XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.
Est. Apr. 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,
educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de
vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas
formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo lle
atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental.
Est. Apr. VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás
éticas materiais.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel como unha ética
formal, que salienta o valor do diálogo e o consenso na comunidade, como procedemento para atopar
normas éticas xustas.
Est. Apr. VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con
soporte informático acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa 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.
Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da
globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de
fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o mundo
(deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e
principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de conciencia.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como equidade e como
fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo crítico acerca dela.
Est. Apr. VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión
argumentada acerca dela.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve
á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres
ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de
armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.
Est. Apr. VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito económico e social,
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos
humanos.
Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema.
Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida
moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século
XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.
Est. Apr. 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,
educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de
vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século
XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.
Est. Apr. 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,
educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de
vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
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TE

ACTIVI

MAS

DADES

T. 04

P. 057, A.
12

T. 05

P. 075, A.
14

T. 05

P. 078, A.
01

T. 05

P. 079, A.
03

T. 05

P. 083, A.
22

T. 06

P. 089, A.
01

T. 06

P. 096, A.
11

T. 06

P. 097, A.
17

COMPET.
CLAVE
7. Conc.
e expr.
cult.

CRITERIO DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e
principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de conciencia.

TE

ACTIVI

MAS

DADES

T. 04

P. 060, A.
01

Na área de Valores Éticos en 4 da ESO
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos debullar o eixe no que xira todo o
currículo básico e o carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica
unha demostración racional. Así mesmo, esta competencia ofrece a oportunidade de realizar
argumentacións propias ou baseadas en teorías éticas e filosóficas. Ademais, permite considerar e
realizar xuízos morais ou aplicar estratexias de resolución de problemas.
Os descritores que podemos traballar son:
Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento
sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións
para a vida futura.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o
que acontece arredor nosa e responder a preguntas.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comunicación lingüística
Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura e a análise e a
reflexión sobre libros e textos relacionados cos contidos curriculares. Deste modo, desenvolverase a
comprensión lectora e a expresión oral e escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os
valores e as teorías éticos, a moral, a xustiza, os dereitos humanos e a vida en sociedade.
Así mesmo, contribuirase, xunto á comunicación lingüística, á transmisión de valores a través de,
por un lado, a reflexión individual e grupal sobre situacións pasadas e actuais, e por outro, da busca
de información, a elaboración e a exposición de traballos en colaboración, que esixen poñer en
práctica habilidades como a escoita activa, a empatía e a expresión de ideas e sentimentos,
utilizando a linguaxe verbal e o non verbal.
Os descritores que podemos utilizar son:
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao
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interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións
comunicativas.
No caso de centros plurilingües que impartan a materia noutra lingua:
Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias
diversas.
Competencia dixital
Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que
posibiliten o acceso ao coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos, de teorías éticas e
científicas, e de tratados internacionais, que poñan de relevo a contribución dos valores éticos á
sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de entender a relación que existe
entre a tecnoloxía, os valores éticos e a sociedade, para que aprenda a facer un bo uso da tecnoloxía
ao longo da súa vida.
Os descritores que podemos utilizar son:
Empregar distintas fontes para a busca de información.
Elaborar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Conciencia e expresións culturais
Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida en que posibilita
a adquisición de pautas persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma
eficaz e construtiva en calquera sociedade democrática, respectando os valores e os dereitos
socialmente recoñecidos.
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.
Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e mostrar gusto
pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
Competencias sociais e cívicas
A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as
competencias sociais e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración
increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da sociedade e se toma conciencia da
importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a posibilidade de resolver conflitos
interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa identidade persoal,
senón que desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á
pluralidade cultural, política, relixiosa ou de calquera outra natureza, favorecendo a socialización e
a adquisición de comportamentos morais significativos.
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:
Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas
fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito,
referendado por unha Constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para
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a resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de colaboración establecidos.
Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas.
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e
potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e a xustiza, e
emprender accións que beneficien a sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas
desenvolvan aspectos como a autonomía, o liderado, a capacidade de innovación, a creatividade ou
a iniciativa persoal.
Desde esta área formúlanse tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das
devanditas habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións
novas, investigue, asuma responsabilidades ou xestione os recursos materiais, dixitais e persoais
que ten ao seu alcance.
Neste caso, os descritores que cómpre traballar son:
Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian.
Atopar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
Aprender a aprender
A competencia de aprender a aprender implica a conciencia das necesidades e dos procesos de
aprendizaxe, o recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder
aprender con éxito. Esta promóvese na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos
cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou argumentar, así como favorecendo o
interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa vida cotiá.
Os descritores que se poden utilizar son:
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funcións executivas...
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se han de realizar no proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados
intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

C. Concreción de obxectivos para 4º da ESO:
1.
Adquirir os instrumentos de racionalidade e obxectividade necesarios para poder formular
xuízos valorativos con rigor, coherencia e fundamentación racional, e realizar eleccións dignas de
guiar a súa conduta, a súa vida persoal e as súas relacións sociais.
2.
Lograr o desenvolvemento da personalidade no respecto aos principios democráticos de
convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais, segundo o establecido na Declaración
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

Universal dos Dereitos Humanos e nos acordos internacionais ratificados por España.
3.
Adquirir autonomía e prepararse para converterse no principal axente do propio
desenvolvemento, aprendendo a construír, mediante unha elección libre e racionalmente
fundamentada en valores éticos e o investimento do seu propio esforzo, un pensamento e un
proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade
e o control acerca da súa propia existencia.
4.
Contribuír á construción dunha sociedade libre, igualitaria, próspera e xusta, mediante a
participación activa de cidadáns conscientes e respectuosos dos valores éticos nos que debe
fundamentarse a convivencia e a participación democrática, recoñecendo os dereitos humanos como
referencia universal para superar os conflitos, defender a igualdade, o pluralismo político e a xustiza
social.
5.
Desenvolver as competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de problemas
mediante a análise, formulación, argumentación e busca de solucións aos problemas éticos.
6.
Reflexionar sobre o fundamento ético da sociedade e tomar conciencia da importancia dos
seus valores culturais para incrementar a competencia social e cívica, a de conciencia e expresión
cultural, así como o traballo colaborador.
7.
Buscar solucións aos conflitos interpersoais de forma non violenta, desenvolvendo actitudes
de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou de
calquera outra natureza.
8.
Exercitar procesos cognitivos que favorezan o descubrimento da verdade, como analizar,
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argumentar, etc., e gozar do gusto e da satisfacción
que iso produce.
9.
Enfrontarse a dilemas éticos e debater posibles solucións facendo uso das súas competencias
comunicativas, exercitándose na escoita, a exposición de ideas e a comunicación de sentimentos, e
utilizando tanto a linguaxe oral como outros sistemas de representación.
10.
Asumir a importancia da dignidade da persoa como fundamento dos valores éticos e a
capacidade que esta posúe para elixir as súas accións e modelar a súa propia personalidade,
asumindo a responsabilidade de ser libre.
11.
Entender as relacións interpersoais a partir do respecto e a igualdade.
12.
Comprender a natureza social do ser humano, así como a necesidade de desenvolver a
capacidade de relación coa comunidade.
13.
Tomar conciencia da importancia das influencias sociais no individuo e os límites que
supoñen para a práctica da súa liberdade.
14.
Reflexionar acerca dos valores éticos e a súa relación coa autorrealización humana e o seu
desenvolvemento moral.
15.
Analizar algunhas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.
16.
Considerar a relación entre a xustiza e a política no mundo actual, o papel da democracia, a
súa vinculación co estado de dereito e a división de poderes, facendo posibles unha sociedade que
garanta o exercicio dos dereitos humanos para toda a cidadanía.
17.
Reflexionar sobre os valores éticos que sinala a Constitución española e as relacións que
esta establece entre o Estado e o cidadán, así como co feito histórico da súa integración na Unión
Europea.
18.
Establecer a relación entre o dereito e a ética.
19.
Comprender o papel da Declaración Universal dos Dereitos Humanos como criterio
internacional para unha xustificación ética do Dereito, como instrumento que regule e garanta o seu
cumprimento, establecéndose como ideais irrenunciables para a humanidade.
20.
Reflexionar acerca da función da ética no relativo á ciencia e a tecnoloxía, a elaboración de
códigos deontolóxicos profesionais e empresariais, para asegurar que os avances nestes campos e a
súa aplicación non violen o respecto á dignidade e os dereitos humanos, nin á protección e
conservación do ambiente.
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OBXECTIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

a) Asumir responsablemente os seus deberes,
Competencias sociais e cívicas.
coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
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.

Competencias sociais e cívicas.

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.

Competencias sociais e cívicas.

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.

Competencias sociais e cívicas.

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.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Aprender a aprender

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Aprender a aprender
Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Competencia dixital
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.

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.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
confianza en si mesmo, a participación, o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a
Aprender a aprender.
capacidade para aprender a aprender, planificar,
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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.

Comunicación lingüística.
Conciencia e expresións culturais.
Competencias sociais e cívicas.
Aprender a aprender.

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.

Conciencia e expresións culturais.

m) 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.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Comunicación lingüística.
Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Competencias sociais e cívicas

D. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de 4º da ESO:
Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en seis bloques. Os contidos, criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para o segundo ciclo de Educación Secundaria
Obrigatoria, aínda que soamente van aparecer os referentes a 4.º de ESO.
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan mellorar
a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no principal axente do seu
propio desenvolvemento.
CONTIDOS
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 1: A dignidade da persoa
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1. A dignidade do ser
humano como valor básico 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,
fraternidade, liberdade humana,
trato digno, xuízo xusto, trato

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

natureza.
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser
humano: razón, conciencia e liberdade.
VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as
expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade
da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno,
xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención
arbitraria, presunción de inocencia, discriminación,
violación de dereitos, etc.

Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas
relacións interpersoais
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Dereitos e liberdades dos
individuos establecidos na
DUDH que o Estado debe
respectar.
B2.2. Fenómeno da
socialización global.
B2.3. Perigos da socialización
global á marxe dos valores
éticos universais.
B2.4. Medios de comunicación
de masas e socialización global.
Conflito entre liberdade de
expresión outros dereitos.

B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que
deben rexer as relacións entre a cidadanía e o Estado, co fin
de favorecer o seu cumprimento na sociedade en que viven.
VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos
artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre
ambos.
VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a
DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades
dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte
informático e audiovisual que ilustre os contidos máis
sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións
de xeito argumentado.
B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa
relación cos medios de comunicación masiva, valorando os
seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas
e da sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben ter a
ética e o Estado en relación con este tema.
VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización
global, mediante o que se produce a interiorización de
valores, normas, costumes, etc.
VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da
socialización global se se desenvolve á marxe dos valores
éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer
límites éticos e xurídicos neste tema.
VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de
comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e
xurídica en relación co uso de medios de comunicación
masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de
expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 3: A reflexión ética
CONTIDOS
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B3.1. Importancia e valor da
reflexión ética como defensa
dos DDHH.
B3.2. Novos campos da ética
aplicada: profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa,
ciencia e tecnoloxía, etc.
B3.3. Proxecto de vida persoal:
límites e oportunidades que
ofrecen as circunstancias
persoais, e valores éticos que
serven como guía.
B3.4. Éticas formais e éticas
materiais.
B3.5. Ética kantiana: carácter
formal. Autonomía da persoa
como valor ético fundamental.
B3.6. Ética do discurso, de Apel
e Habermas, como ética formal.
Relación coa ética de Kant.

B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é
fundamental no mundo actual de grandes e rápidos
cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se
enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a súa
actualización e a ampliación aos novos campos de acción
da persoa, co fin de garantir o cumprimento dos dereitos
humanos.
VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da
reflexión ética no século XXI, como instrumento de
protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden
representar entes posuidores de grandes intereses políticos
e económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance
armamento de grande alcance científico e tecnolóxico,
capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da
persoa.
VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica
a ética (profesional, bioética, ambiente, economía,
empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).
B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o
ser humano do século XXI as circunstancias que o rodean,
salientando os límites que lle impoñen e as oportunidades
que lle ofrecen para a elaboración do seu proxecto 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, educativa, económica, familiar, afectiva, etc.,
co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida
persoal, determinando libremente os valores éticos que deben
guialo/a.
B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se
fundamentan as éticas formais, establecendo a súa relación
coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo
lle atribúe á autonomía da persoa como valor ético
fundamental.
VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais
e compáraos cos relativos ás éticas materiais.
VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana
(formal, universal e racional), así como a importancia da
súa achega á ética universal.
VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na
autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa
manifestación no imperativo categórico e as súas
formulacións.
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B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel
como unha ética formal, que salienta o valor do diálogo e o
consenso na comunidade, como procedemento para atopar
normas éticas xustas.
VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética
formal e describe en que consiste o imperativo categórico
que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que
posúe co imperativo da ética de Kant.
VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora
para elaborar unha presentación con soporte informático
acerca das éticas formais, expresando e elaborando
conclusións fundamentadas.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 4: A xustiza e a política
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.1. Democracia e xustiza.
B4.2. Deberes cívicos como
cumprimento
de valores éticos e como
defensa e difusión dos dereitos
humanos.
B4.3. Perigos dunha
globalización sen valores éticos.
B4.4. Promoción dos DDHH
por parte dos Estados: fomento
e ensino dos valores éticos

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de
goberno, senón como un estilo de vida cidadá, consciente
do seu deber como elemento activo da vida política,
colaborando na defensa e na difusión dos dereitos humanos
tanto na súa vida persoal como na social.
VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a
democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás
coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores
éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e
servizos públicos, participación na elección de
representantes políticos/as, respecto e tolerancia á
pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos
impostos establecidos, etc.).
B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados
de promover o ensino e a difusión dos valores éticos como
instrumentos indispensables para a defensa 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 conclusións, en grupo, acerca
das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha
regulación ética e política (egoísmo, desigualdade,
interdependencia, internacionalización dos conflitos
armados, imposición de modelos culturais determinados
por intereses económicos que promoven o consumismo e a
perda de liberdade humana, etc.).
VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos
os estados, ante os riscos da globalización, de tomar
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medidas de protección dos dereitos humanos,
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores
éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en
todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha
sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade,
lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua comprensión
mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza,
etc.).
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 5: Os valores éticos, o Dereito e a Declaracion
Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) .
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B5.1. Dereito e leis: finalidade,
características e xustificación
ética.
B5.2. Conflitos entre principios
éticos individuais e principios
normativos sociais.
B5.3. Teoría da xustiza de
Rawls: posición orixinal e veo
de ignorancia; criterio de
imparcialidade; función dos
dous principios de xustiza.
B5.4. Os DDHH como ideais
irrenunciables.

B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado,
para garantir o respecto aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis
xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que
hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas,
en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.
B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza
como equidade e como fundamento ético do dereito, e emitir
un xuízo crítico acerca dela.
VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir
os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e
establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo de
ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous
principios de xustiza que propón).
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls
e explica a súa conclusión argumentada acerca dela.
B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais
irrenunciables, tendo presentes os problemas e as
deficiencias na súa aplicación, especialmente no relativo ao
ámbito económico e social, indicando a importancia das
institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa
dos dereitos humanos.
VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos
dereitos humanos como ideais para alcanzar polas sociedades
e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que
superar.
VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos
dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con

B5.5. Deficiencias na aplicación
dos DDHH referidos ao
económico e ao social.
B5.6. Organizacións que
traballan pola defensa dos
DDHH.
B5.7. Dereito á seguridade e a
paz.
B5.8. Compromiso coa paz e a
solidariedade coas vítimas da
violencia.
B5.9. Ameazas á paz.
B5.10. As Forzas Armadas na
Constitución española.
B5.11. Misións das Forzas
Armadas.
B5.12. Conflitos armados:
importancia das organizacións
internacionais na súa prevención
e na súa solución.
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soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA),
Organización Mundial da Saúde (OMS), Organización das
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como
Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella,
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal
de Xustiza da Unión Europea, etc.
B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito
recoñecido na DUDH (no seu artigo 3) e como un
compromiso dos españois e das españolas a nivel nacional e
internacional (preámbulo 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 importancia para o exercicio do dereito á vida
e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións
(artigo 3 da DUDH).
VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e
das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e
internacional recoñecida na Constitución española, e rexeita
a violación dos dereitos humanos, amosando solidariedade
coas vítimas da violencia.
VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con
soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas para
a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres
ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de
destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española
ás Forzas Armadas e a súa relación cos compromisos que
España ten cos organismos internacionais a favor da
seguridade e a paz, reflexionando acerca da importancia do
dereito internacional para regular e limitar o uso e as
aplicación da forza e do poder.
VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá
os compromisos internacionais realizados por España en
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como
membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE,
etc.).
VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas
armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de
defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de
promoción da paz, e a súa contribución en situacións de
emergencia e axuda humanitaria, tanto nacionais como
internacionais.
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VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a
nivel internacional, apreciando a importancia das
organizacións internacionais que promoven e vixían o
cumprimento dun dereito internacional fundamentado na
DUDH.
Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a
tecnoloxía
CONTIDOS

B6.1. Validez ética dos
proxectos científicos e
tecnolóxicos.
B6.2. Códigos deontolóxicos
dos axentes sociais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito
crítico e reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos,
co fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto
aos dereitos e valores éticos da humanidade.
6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar
algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos,
considerando a idoneidade ética dos obxectivos que
pretenden e a avaliación dos riscos e as consecuencias
persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida
ter.
B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética
deontolóxica 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 deontolóxica para científicos/as e
tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións,
fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo
laboral, financeiro e empresarial.

Distribución temporal das unidades didácticas
Primeiro Trimestre
UNIDADE 1. VALORES PARA UN MUNDO GLOBALIZADO

1. A dignidade como base dos nosos dereitos.
2. Os dereitos do individuo fronte ao Estado.
3. O respecto ás liberdades fundamentais.
4. A socialización na era global.
Taller de ética
5. A importancia dos medios de comunicación.
Síntese · Os valores a exame
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Primeiro Trimestre:
UNIDADE 2. A IMPORTANCIA DA ÉTICA

1. Ética para un mundo cambiante.
2. É a túa vida, són as túas normas.
3. Cara a unha ética formal.
4. A teoría ética de Kant: unha ética formal.
5. A teoría ética de Kant: unha ética deontolóxica.
6. A ética do discurso.
Taller de ética
Síntese · Os valores a exame
2Trimestre:
UNIDADE 3. A DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA

1. A democracia, máis que unha forma de goberno.
2. O compromiso co ben común.
3. As ameazas dunha globalización sen control.
Taller de ética
4. Protexer os nosos dereitos.
Síntese · Os valores a exame
2 Trimestre:
UNIDADE 4. SOCIEDADE E XUSTIZA. OS DEREITOS HUMANOS

1. Dereito, moral e xustiza.
2. En defensa da xustiza.
3. A xustiza como equidade.
4. Os dereitos humanos como fundamento da xustiza.
Taller de ética
5. En defensa dos dereitos humanos.
6. Cara a unha xustiza universal.
Síntese · Os valores a exame
3 Trimestre: novembro
UNIDADE 5. O DEREITO Á PAZ

1. A paz e a seguridade, dereitos fundamentais.
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2. As novas ameazas para a paz (I).
3. As novas ameazas para a paz (II).
4. As guerras e as súas consecuencias.
Taller de ética
5. O papel de España na defensa da paz.
6. Cara a unha cultura da paz.
Síntese · Os valores a exame
3 Trimestre:
UNIDADE 6. ÉTICA, CIENCIA E TÉCNICA

1. Ciencia, técnica e economía.
2. Empresa e sociedade de mercado.
3. Cara a unha ética deontolóxica.
4. O papel da ética nunha sociedade de mercado.
5. A nosa responsabilidade como consumidores.
Taller de ética
Síntese · Os valores a exame
Contidos mínimos esixibles para superar a materia
Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa valorado conforme a
criterios de plena obxectividade, deberán facerse públicos os criterios xerais que se aplicaran para a
avaliación das aprendizaxes, promoción e titulación.
Informarase ao comezo do período lectivo sobre os contidos mínimos esixibles para a superación
das diferentes materias del dependentes, os procedementos de recuperación e de apoio previstos, e
os criterios de avaliación e procedementos de calificación aplicables.
A continuación, e para cada unha das unidades deste curso, indícanse os contidos mínimos esixibles
que o alumnado deberá ter adquirido para superar a materia de Valores Éticos no Cuarto Curso da
ESO:
Unidade 1. Valores para un mundo globalizado
A comprensión da dignidade como base dos nosos dereitos.
Os límites da intervención estatal ditados pola Declaración Universal dos Dereitos humanos.
O respecto ás liberdades fundamentais e a liberdade de conciencia na actualidade.
Os riscos da globalización.
A importancia dos medios de comunicación e a necesidade da súa regulación ética.
Unidade 2. A importancia da ética
Reflexión sobre a necesidade da ética na nosa sociedade.
A importancia da autonomía na elaboración das propias normas segundo a teoría do filósofo OrIES Campo San Alberto
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tega y Gasset.
As características da ética formal e a diferenciación entre as éticas formais e as éticas materiais.
A teoría ética formal de Kant.
A importancia do diálogo na ética do discurso.
Unidade 3. A democracia como estilo de vida
A adquisición dos valores da democracia: a xustiza, a igualdade e a solidariedade.
Os principais deberes cívicos dos cidadáns.
Os riscos que pode ocasionar unha globalización sen control.
A necesidade de frear o consumismo.
A importancia de protexer os nosos dereitos.
Unidade 4. Sociedade e xustiza. Os dereitos humanos
Análise de casos nos que a lei e a moral non coinciden.
Reflexión sobre que facer nos casos nos que a lei non é xusta: obxección de conciencia e desobediencia civil.
A teoría de Rawls sobre a xustiza.
A loita pola defensa dos dereitos humanos.
Os órganos que se encargan do cumprimento dos dereitos humanos: o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e a Corte Penal Internacional.
Unidade 5. O dereito á paz
A paz e a seguridade, dereitos fundamentais do individuo que están garantidas pola Constitución
Española.
As ameazas para a paz do noso planeta.
A necesidade de tomar conciencia sobre os graves perigos que pode ocasionar o cambio climático para a supervivencia da nosa especie.
A magnitude das guerras e as consecuencias devastadoras para as súas vítimas.
As políticas de defensa da paz no ámbito estatal e europeo.
Unidade 6. Ética, ciencia e técnica
As implicacións do desenvolvemento tecnocientífico para valorar a súa viabilidade.
O código deontolóxico de obrigado cumprimento no mundo da ciencia, a técnica, o traballo e a
economía.
A responsabilidade ética da actividade empresarial.
A nosa responsabilidade como consumidores de ser conscientes da orixe e a produción dos produtos que compramos.
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Grao mínimo de consecución para superar a materia
Os mesmos sinalados nos apartados anteriores, adaptados as necesidades de cada alumnos
segundo a programación inicial e as adaptacións da mesma durante o desenvolvemento do curso.
Serán criterios mínimos de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento educado e respetuoso e participación activa nas clases (30%);
2. exames e entregados para traballar na casa (20%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (30%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Procedementos e instrumentos de avaliación
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente pasa
a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo.
En concreto, na área de Valores Éticos:
Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos
que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso se fará fincapé na necesidade de
analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético.
Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área
desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente
participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo.
A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino socializadores,
cognitivos e creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas
relacións sociais cara ao benestar común.
Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe,
mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas
aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e un proxecto de vida
propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control
acerca da súa propia existencia.
Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal farase
a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a través
das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento dos diversos estilos de
aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a discusión guiada con
técnicas de visualización, de role play.
Este abano de accións docentes permitiralle ao alumnado comprender e interiorizar os valores éticos
de forma holística, comprensiva e significativa.

E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.

METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA
No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo como
un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas áreas e materias e por iso require unha
coordinación de actuacións docentes onde o traballo en equipo debe ser unha constante.
Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de formación
e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas formas de
traballo cooperativo. Estas formas deben ser respectuosas coa diversidade dos profesores e
profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega o
seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e
compañeiras.
O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. No currículo
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haberá competencias clave fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada alumno poida
desenvolver ao máximo as súas potencialidades a partir dos Estándares de aprendizaxe propios de
cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola é garantir uns mínimos para
todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno.
O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto
para o alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na
aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas
explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar
en situacións variadas e continuar aprendendo.
Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan
desenvolver os Estándares de aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das
Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que
as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas,
isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten
relevantes na consecución de competencias concretas.
O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en
diferentes contextos os contidos dos catro saberes que forman cada unha das competencias (saber,
saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que representen retos
para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen ampliar a
súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, a xustificar e a
interpretar con rigor, etc.
Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais
terán un especial protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que
favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións.
A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos coñecementos
e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio completo da
actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean presentes. Polo tanto,
ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos.
No marco da súa Programación Didáctica os centros teñen que precisar en cada Curso os obxectivos
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e
determinar a participación de cada unha das áreas do currículo na consecución das competencias.

F. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.
RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS
Recursos Didácticos
Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes:
1. Libro do Alumno e da Alumna
O Libro do Alumno e da Alumna consta de 6 temas para o Cuarto Curso da Educación Secundaria
Obrigatoria da materia de Valores éticos.
2. Cadernos de Actividades
Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da
Alumna. Por outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para
atender as necesidades invididuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos
que secuencian os distintos temas.
3. Recursos Didácticos
Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e
complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.
Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os
coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.
Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación
permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes.
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Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico
para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos
Estándares de Aprendizaxe acadados polos alumnos.
Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar
Avaliacións de conxunto cando o docente o considere conveniente como dispor de Probas de
Recuperación para o alumnado que non superara a Avaliación continua.
Recursos Organizativos
A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o
desenvolvemento do proceso de aprendizaxeensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso
dos recursos didácticos e organizativos serán:

Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os
instrumentos, os espazos e tempos de dita coordinación). Estableceranse as responsabilidades da
comisión de coordinación pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en
todas as medidas de atención á diversidade.

Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica para a atención á diversidade
(tal como vimos na sección anterior).

Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na
organización das medidas de atención á diversidade.
En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que
favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles que son máis socializadores. Primeiro,
en relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples,
laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias
de calquera tipo... Segundo, o interior da aula habitual deberá facilitar a realización dunha
diversidade de actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional..
En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda
respectando as normas impostas desde a administración educativa, a atención á diversidade esixe
certa flexibilidade para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo,
profundizacións...etc. En relación co horario dos profesores, deben establecerse uns tempos para a
coordinación entre profesores de áreas distintas, e entre profesores de cursos diferentes. A
coordinación do profesorado é un dos factores clave na organización e a eficacia da atención á
diversidade.

Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros
recursos didácticos necesarios para a atención á diversidade.
En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros cartografías,
material de laboratorio, instrumentos musicais, material para educación física...) deben terse en
conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan discriminatorios,
que sexan seguros e adaptados á idade dos alumnos, que non sexan prexudiciais para o medio
ambiente...
En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e
prácticos para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto curricular, e para a elaboración das
programacións de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións
didácticas que pode seguir o profesorado.
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G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Interpretar e valorar a
importancia da dignidade da persoa como o valor do
que parte e no que se fundamenta a DUDH,
subliñando os atributos inherentes á natureza
humana e os dereitos inalienables e universais que
derivan dela, como o punto de partida sobre o que
deben xirar os valores éticos nas relacións humanas
a nivel persoal, social, estatal e universal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 01

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

T. 01

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

T. 01

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

T. 04

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

T. 01

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

T. 01

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

T. 01

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Explicar, baseándose na
DUDH, os principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o
seu cumprimento na sociedade en que viven.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.

T. 05

Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades
dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades
dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades
dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

T. 01

Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

T. 04

Est. Apr. VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

T. 04
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Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Explicar en que consiste
a socialización global e a súa relación cos medios de
comunicación masiva, valorando os seus efectos na
vida e no desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel que deben
ter a ética e o Estado en relación con este tema.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 01

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

T. 03

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

T. 01

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

T. 01

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

T. 01

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 05

Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.

T. 01

Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.

T. 01

Est. Apr. VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.

T. 06

Est. Apr. VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de comunicación
masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.

T. 01

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a
necesidade dunha regulación ética é fundamental no
mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido
á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser
humano, polo que resulta necesaria a súa
actualización e a ampliación aos novos campos de
acción da persoa, co fin de garantir o cumprimento
dos dereitos humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como instrumento de
protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de grandes intereses políticos e
económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór
en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.

T. 02

Est. Apr. VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como instrumento de
protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de grandes intereses políticos e
económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór
en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.

T. 02

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

T. 02

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

T. 06
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que a
necesidade dunha regulación ética é fundamental no
mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido
á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser
humano, polo que resulta necesaria a súa
actualización e a ampliación aos novos campos de
acción da persoa, co fin de garantir o cumprimento
dos dereitos humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 06

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

T. 06

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Comprender e apreciar a
importancia que teñen para o ser humano do século
XXI as circunstancias que o rodean, salientando os
límites que lle impoñen e as oportunidades que lle
ofrecen para a elaboración do seu proxecto de vida,
conforme os valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. 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, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co
obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.

T. 02

Est. Apr. 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, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co
obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.

T. 02

Est. Apr. 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, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co
obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.

T. 06

Est. Apr. 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, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co
obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.

T. 06

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

TEMAS

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

T. 02

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

T. 02

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

T. 02

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

T. 02

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

T. 02

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

T. 02

Est. Apr. VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a importancia da súa
achega á ética universal.

T. 02

Est. Apr. VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a importancia da súa
achega á ética universal.

T. 02

Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.

T. 02

Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.

T. 02

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

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

TEMAS

Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.

T. 02

Est. Apr. VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.

T. 02

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Identificar a ética do
discurso, de Habermas e de Apel como unha ética
formal, que salienta o valor do diálogo e o consenso
na comunidade, como procedemento para atopar
normas éticas xustas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o imperativo categórico
que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da ética de Kant.

T. 02

Est. Apr. VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte informático
acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.

T. 02

Est. Apr. VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte informático
acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.

T. 02

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia
non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como
elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na
súa vida persoal como na social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 03

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

T. 05
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Concibir a democracia
non só como unha forma de goberno, senón como un
estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como
elemento activo da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos dereitos humanos tanto na
súa vida persoal como na social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 06

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

T. 06

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do
deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como
instrumentos indispensables para a defensa 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 04

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 05

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 05

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 06

Est. Apr. VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano
o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).

T. 05
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Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Reflexionar acerca do
deber da cidadanía e dos Estados de promover o
ensino e a difusión dos valores éticos como
instrumentos indispensables para a defensa 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar
medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia,
e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria,
fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar
medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia,
e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria,
fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar
medidas de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia,
e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria,
fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).

T. 03

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Apreciar a necesidade
das leis xurídicas no Estado, para garantir o respecto
aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis xurídicas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

T. 04

Est. Apr. VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

T. 04
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Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Disertar acerca da teoría
de Rawls baseada na xustiza como equidade e como
fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo
crítico acerca dela.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e
establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous
principios de xustiza que propón).

T. 04

Est. Apr. VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e
establece unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous
principios de xustiza que propón).

T. 04

Est. Apr. VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca dela.

T. 04

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como
conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación,
especialmente no relativo ao ámbito económico e
social, indicando a importancia das institucións e
os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos
dereitos humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

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

T. 03

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

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

T. 03

Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización
Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización
Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización
Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.

T. 04
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Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Valorar a DUDH como
conxunto de ideais irrenunciables, tendo presentes os
problemas e as deficiencias na súa aplicación,
especialmente no relativo ao ámbito económico e
social, indicando a importancia das institucións e
os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos
dereitos humanos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización
Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.

T. 04

Est. Apr. VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 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 Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización
Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.

T. 05

Bloque 5 Crit. Aval. B5.4. Entender a seguridade e
a paz como un dereito recoñecido na DUDH (no seu
artigo 3) e como un compromiso dos españois e das
españolas a nivel nacional e internacional
(preámbulo da Constitución española), identificando
e avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fundamental das persoas, e
aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3
da DUDH).

T. 05

Est. Apr. VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fundamental das persoas, e
aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3
da DUDH).

T. 05

Est. Apr. VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e
internacional recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando solidariedade coas
vítimas da violencia.

T. 05

Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas
para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).

T. 05

Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas
para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).

T. 05

Est. Apr. VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas
para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).

T. 05

Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión
atribuída na Constitución española ás Forzas
Armadas e a súa relación cos compromisos que
España ten cos organismos internacionais a favor da
seguridade e a paz, reflexionando acerca da
importancia do dereito internacional para regular e
limitar o uso e as aplicación da forza e do poder.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Est. Apr. VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais realizados por España en
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).
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TEMAS
T. 05

Bloque 5 Crit. Aval. B5.5. Coñecer a misión
atribuída na Constitución española ás Forzas
Armadas e a súa relación cos compromisos que
España ten cos organismos internacionais a favor da
seguridade e a paz, reflexionando acerca da
importancia do dereito internacional para regular e
limitar o uso e as aplicación da forza e do poder.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais realizados por España en
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).

T. 05

Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de
defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de emergencia e
axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.

T. 05

Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de
defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de emergencia e
axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.

T. 05

Est. Apr. VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de
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axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.
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Est. Apr. VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a importancia das
organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito internacional fundamentado na DUDH.
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Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Identificar criterios que
permitan avaliar, de xeito crítico e reflexivo, os
proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de
valorar a súa idoneidade en relación co respecto aos
dereitos e valores éticos da humanidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación
dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter.

T. 06

Est. Apr. VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación
dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter.

T. 06

Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de
facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06
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Bloque 6 Crit. Aval. B6.2. Estimar a necesidade de
facer cumprir unha ética deontolóxica a
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

TEMAS

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

Est. Apr. VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.

T. 06

En cada avaliación, o profesor ou a profesora, o departamento, o seminario ou o equipo docente
decidirá o peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os instrumentos de
avaliación utilizados para o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a súa
determinación, poden apoiarse nunhas táboas como as seguintes:
PORCENTAXE
FERRAMENTAS
NA
DE AVALIACIÓN
CUALIFICACIÓN
Ferramentas de avaliación do traballo
competencial
Probas de avaliación escritas
Evidencias dos estándares de aprendizaxe

Cualificación total
Ao final do curso:
PORCENTAXE NA NOTA
FINAL
1.ª avaliación
2.ª avaliación
3.ª avaliación
Portfolio de
aprendizaxe
Cualificación total
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será
continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous
procedementos básicos de Avaliación.
A Avaliación continua.
A Avaliación a través de Probas escritas.
No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación
e seguimento sistemático do alumnado, é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que
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desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, exposicións orais e debates,
actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión,
autoavaliación...
No que respecta á Avaliación a través de probas escritas, o Proxecto Didáctico Vicens Vives
incorpora un amplo abano de Probas que facilita a Avaliación do alumnado en diferentes momentos
do curso:
As Avaliacións Iniciais, nas que valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un
dos aspectos avaliados antes de iniciar un tema ou unidade didáctica valorando se: son suficientes,
se deben mellorar ou se descoñecen.
As Avaliacións Trimestrais para realizar ao final de cada trimestre e que facilitará a avaliación de
grandes bloques de contidos, estándares e competencias.
As Avaliacións Finais que permitirán realizar unha avaliación final ou habilitar unha proba de recuperación para o alumnado que non superara previamente o curso.
En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á
flexibilidade que esixe a propia avaliación.
A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de
Aprendizaxe que o docente poderá avaliar a través da Rúbrica de Avaliación que este Proxecto
Educativo facilita no apartado 6. 1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Igualmente
poderemos levar a cabo unha Avaliación Competencial a partir da rúbrica proposta no apartado 4.4
Avaliación das Competencias Clave.
O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de
Aprendizaxe como das Competencias Clave valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro:
LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado.
LOGRO – NIVEL 2: Logro básico.
LOGRO – NIVEL 3: Logro medio.
LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado.

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres
avaliacións trimestrais e na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que
as probas escritas ponderen un 30%, os traballos tamén un 30% e as actividades diarias da clase un
40%. É dicir, teranse sempre en conta as cualificaciones das actividades realizadas polo alumno ao
longo de todo o curso escolar: a avaliación continua.

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE.
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa
propia práctica docente, a través dos Estándares de Aprendizaxe incorporados na programación docente.
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados de aprendizaxe e concretar o que
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o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Á súa vez, estes Estándares valóranse a partir dos indicadores de logro, que nos permiten avaliar en catro niveis as aprendizaxes
que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar.
Este feito permítelle ao docente tamén avaliar os resultados das estratexias e medidas educativas
que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os obxectivos
establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será
continua. A avaliación docente terá, ao mesmo tempo, com oobxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.
Os Estándares de aprendizaxe e, se é o caso, os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual ou
ao conxunto do grupoclase deben ser consolidados, permitindo adaptar a practica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.
En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar:
 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…
 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo.
 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.
 Se se está progresando na liña definida no obxectivo.
 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados
Dentro do proceso de ensinanza e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de
ensinanza e a súa propia práctica docente.
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas
medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais, que permitan solventar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.
Como ferramenta auxiliar para reflexionar e valorar a actividade docente ofrecemos a continuación
unha Rúbrica da Práctica docente na que se valoran os seguintes aspectos:
Temporalización das unidades e dos contidos. Planificación das unidades didácticas ao longo do
curso e temporalización dos contidos que se deben abordar en cada unidade.
Exposición da información. Claridade nas explicacións docentes, cunha recepción e cunha interacción adecuada co alumnado para comprobar a asimilación das informacións transmitidas.
Eficacia das actividades e recursos. Elección e uso adecuados das actividades e recursos empregados para a consecución dos obxectivos didácticos e dos criterios de Avaliación formulados.
Diversidade de recursos. Uso de gran diversidade de recursos e materiais, incluíndo as TIC e o uso
educativo dos medios de comunicación, para fomentar unha aprendizaxe ampla e unha boa motivación do alumnado.
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Estratexias de motivación do alumnado. Elaboración de propostas que animen o alumnado a desenvolver as súas capacidades en función dos seus propios intereses e a manter o interese e o esforzo durante a súa aprendizaxe.
Interacción co alumnado. Relación fluída do docente co alumnado favorecendo con isto o desenvolvemento das actividades de aprendizaxe.
Avaliación das aprendizaxes. Avaliación dos Contidos e das Competencias adquiridos a través dos
Estándares de Aprendizaxe.
Rúbrica de
Avaliación da
Práctica Docente

Po
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o
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Sa
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ct
or

M
oi
Sa
tis
fa

Aspectos positivos
que se poden
destacar

Temporalización das
unidades e dos
contidos

Exposición da
información

Eficacia das
actividades e
recursos

Diversidade de
recursos

Estratexias de
motivación do
alumnado

Interacción co
alumnado
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Aspectos que se
poden mellorar

Plans ou propostas
de mellora

Avaliación das
aprendizaxes

I.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS
MATERIAS PENDENTES.
A gran diversidade de instrumentos de Avaliación permítenlle ao docente realizar unha Avaliación
tema por tema e empregar a Proba de Avaliación Trimestral como sistema de Recuperación de
Avaliacións Pendentes. Realizarase polo tanto unha proba de recuperación por cada avaliación
suspensa:
se o alumno suspendeu a primeira avaliación, terá a oportunidade de realizar un exame de recuperación na segunda avaliación.
se o alumno suspendeu a segunda avaliación, terá a oportunidade de realizar un exame de recuperación na terceira avaliación.
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura no exame
final de xuño ou a proba extraordinaria de setembro
Recuperación para os alumnos con materias pendentes doutros cursos
Tal e como establece o apartado 22.2 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro; aqueles
alumnos e alumnas que, excepcionalmente, sexan promocionados de curso polo equipo docente con
materias pendentes, deberán facelo cun plan personalizado de recuperación destas materias nas que
se terán presentes:
os aspectos relacionados coas expectativas de recuperación das materias pendentes por parte do
alumnado.
os Criterios de Avaliación establecidos polo centro e o docente da materia.
os Estándares de Aprendizaxe que desenvolven estes Criterios de Avaliación.
os recursos e o equipo docente para realizar as actividades de recuperación para os alumnos con materias pendentes doutros cursos.
Aínda que a planificación das actividades de recuperación de alumnos con materias pendentes de
cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente, aconséllase que estes alumnos e alumnas
reciban ensinanzas de recuperación desas materias, a razón dunha hora de clase semanal, sempre
que a dispoñibilidade horaria do profesorado o permita.
Os departamentos de coordinación didáctica correspondentes encargaranse de programar as
actividades e, se é o caso, as probas parciais que preparen os alumnos para lograr unha avaliación
positiva; da avaliación será responsable o correspondente departamento.
Probas extraordinarias de setembro
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superaran na
avaliación continua. Esta proba, que se celebrará nos primeiros días de setembro, será elaborada
polos departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén
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establecerán os criterios de calificació

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS
Véase apartados anteriores e lexislación pertinente.

K. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.
L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos:
–
En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais.
–
En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía
ao Sistema Educativo.
–
En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que
dispoñan dunhas altas capacidades intelectuais.
–
Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).
Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio
educativo non debe desvirtuar o que debe ser a intención fundamental do centro educativo en xeral
e de cada curso en particular, que persegue a educación integral de todos os alumnos e que se
materializa na necesaria integración de todo o alumnado.
A orientación é unha actividade educativa con diferentes ámbitos ou dimensións. Por un lado,
diríxese á mellora dos procesos de ensino e, en particular á adaptación da resposta escolar á
diversidade de necesidades do alumnado; por outro, diríxese a garantir o desenvolvemento das
capacidades que facilitan a madurez dos nenos e das nenas, e que lles permitan adquirir unha
progresiva autonomía cognitiva, persoal e social ao longo da Educación Secundaria Obrigatoria.
Nos instrumentos de planificación institucional deberán establecerse os mecanismos necesarios para
facilitar unha resposta adecuada ás necesidades educativas do alumnado. Estas respostas poden ser
de dous tipos:
–
As respostas de tipo curricular, que se concretan na elaboración, desenvolvemento e
avaliación das adaptacións curriculares con distintos graos de significatividade.
–
As respostas organizativas, que teñen que ver coa organización dos recursos humanos e
materiais do centro para atender este alumnado e coa planificación das medidas educativas máis
adecuadas.
A Orientación Educativa organízase en tres niveis que van desde a acción titorial, desenvolta na
aula, e as tarefas orientadoras que realizan os Departamentos de Orientación, ata as actuacións
complementarias dos equipos de apoio externo. Aínda que cada un destes niveis ten funcións
específicas, compleméntanse entre si, dado que comparten a mesma finalidade e obxectivos xerais
comúns: a personalización da educación e a contribución ao desenvolvemento dos obxectivos
establecidos nesta etapa educativa.
A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo
que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada
en función das necesidades de cada un.
Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao que se refire o artigo 71 da
Lei Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio e as modificacións que incorpora a LOMCE (Lei
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) con respecto a dito artigo
nos seus apartados 1 e 2, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais
e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que
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aseguren o seu adecuado progreso.
Poderanse tomar medidas de reforzo como o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles
ou as adaptacións do currículo. Ditas adaptacións realizaranse buscando o máximo
desenvolvemento posible das competencias clave.
A escolarización do alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo realizarase
atendendo as súas circunstancias, coñecementos, idade e historial académico.
Cando os alumnos presenten graves carencias na lingua de escolarización do centro, recibirán unha
atención específica que será, en todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos ordinarios,
cos que compartirán o maior tempo posible do horario semanal.
A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal polo persoal
coa debida cualificación e nos termos que determinen as administracións educativas, flexibilizarase
de forma que poida anticiparse un curso ao inicio da escolarización na etapa ou reducirse a súa
duración, cando se prevexa que son estas as medidas máis adecuadas para o desenvolvemento do
seu equilibrio persoal e da súa socialización.
A acción titorial está ligada a unha visión integral da educación, cuxo fin é a formación de persoas
que, ademais de dispor de coñecementos, desenvolvan o conxunto das súas potencialidades e saiban
desenvolverse no mundo actual.
O Plan de Acción Titorial tenderá a favorecer o seguemento personalizado do proceso de
aprendizaxe do alumnado e establecerá medidas que permitan manter unha comunicación fluída
coas familias, tanto co fin de intercambiar informacións sobre aqueles aspectos que poidan resultar
relevantes para mellorar o proceso de aprendizaxe dos alumnos, como para orientalos e promover a
súa cooperación.
Así mesmo, asegurará a coherencia educativa no desenvolvemento das programacións mediante
procedementos de coordinación do equipo educativo que permitan adoptar acordos sobre a
avaliación e sobre as medidas que deben poñerse en marcha para responder as necesidades
detectadas.
Os principios que rexen a orientación e a acción titorial concrétanse nos seguintes obxectivos:
a)
Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica do colexio.
b)
Potenciar o esforzo individual e o traballo en equipo.
c)
Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade e
sistema de valores; e a progresiva toma de decisións.
d)
Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, conforme ás súas
aptitudes, necesidades e intereses, a través dunha actuación titorial individualizada e planificada.
e)
Efectuar un seguemento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar dificultades e
necesidades especiais e recorrer aos apoios ou actividades adecuadas.
f)
Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando actividades de
cooperación e solidariedade cos demais e aprendendo a resolver pacificamente os conflitos entre
iguais.
g)
Favorecer procesos de mellora educativa a través da programación de actividades formativas
por parte dos equipos docentes, e a coordinación co equipo de apoio, realizando as adaptacións
curriculares necesarias.
h)
Contribuír á adecuada interacción entre os integrantes da comunidade educativa e establecer
os cauces de colaboración, apoio e asesoramento coas familias para o logro dun desenvolvemento
integral dos seus fillos e fillas

M. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

Fomento da Lectura. Comprensión Lectora.
Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria:
–
Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades
reflexivas inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe.
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–
Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer
posíbel os citados propósitos.
–
Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado
para realizar unha lectura en valores.
–
Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para
iniciar postas en común das propias motivacións, valores ou opinións.
–
Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e
desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade.
–
Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas
combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous.
–
Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos
tipos de texto neste idioma.
–
Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así
como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais.
–
Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que
sirvan para definir olladas persoais que respecten unha base textual.
–
Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.
–
Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos
privilexiados de aprendizaxe e goce.
–
Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos
de complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras.
–
Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións
de maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de
comunicación e de acceso á lectura.
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Na actualidade a introdución e xeneralización do uso das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación tanto na redonda social do alumnado como, especificamente, no ámbito escolar fan
necesario que os educandos se familiaricen con esta nova realidade como elemento esencial da súa
formación.
O termo TIC engloba, ademais, unha gran diversidade de realidades sociais e educativas ás que o
profesorado deberá facerlles fronte desde a aula. Para estruturar adecuadamente o traballo educativo
das TIC na ESO enfrontaremos este novo reto educativo a partir destes tres obxectivos:
a)
Levar a cabo unha primeira aproximación á adquisición das habilidades e destrezas
directamente relacionadas coas ferramentas informáticas.
b)
Potenciar a familiarización do alumnado coas redondas comunicativas e sociais que supoñen
as TIC na súa máis ampla acepción.
c)
Desenvolver a propia tarefa educativa a través do uso dos nuevos medios e ferramentas que
achegan as TIC.
O primeiro destes tres obxectivos sería de carácter instrumental. O alumnado empezaría a
familiarizarse coas redondas informáticas e, moi especialmente, coas ferramentas e sistemas
informáticos máis habituais: procesadores de texto, sistemas operativos, follas de cálculo...
No segundo obxectivo, a familiarización coas novas redondas comunicativas e sociais que supoñen
as TIC, desenvolverase a capacidade do alumnado para identificar e comprender algunhas das
realidades tecnolóxicas e de comunicación que están presentes na súa redonda inmediata. Para isto,
sería conveniente integrar de forma transversal nas diferentes áreas de coñecemento a análise de
mensaxes ou contidos ofrecidos a través dos chamados massmedia, principalmente a televisión e a
Internet.
Un terceiro obxectivo, e non menos ambicioso, centraríase na transformación dos procesos de
aprendizaxe a partir do uso das novas ferramentas e realidades tecnolóxicas. Non se trataría, polo
tanto, unicamente de introducir cambios menores ou puntuais nas actividades formativas senón de
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iniciar a capacitación do alumnado na aplicación dos coñecementos e competencias básicas que
vaia adquirindo da redonda das TIC:
Para empezar esta tarefa, nos cursos iniciais da ESO deberá introducirse o alumnado no
coñecemento e uso do ordenador mediante a súa utilización como recurso didáctico complementario
para reforzar ou ampliar as aprendizaxes que se levan a cabo na aula. Os diferentes contidos e
competencias básicas traballaranse tanto desde o uso das ferramentas tradicionais como na
realización de actividades interactivas, comentario de imaxes ou vídeos extraídos da Internet ou co
apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou dos massmedia.
Por último, polo atractivo que os formatos dixitais teñen sobre o alumnado cabería incidir no uso
das TIC nos procesos de desenvolvemento e potenciación das Competencias Clave relacionadas coa
lectoescritura.
EMPRENDEMENTO
A Programación Didáctica Valores éticos VICENS VIVES para o Primeiro Curso da Educación
Secundaria Obrigatoria aborda tamén o Emprendemento, o desenvolvemento da capacidade
emprendedora do alumnado tendo presente o modelo de Emprendeduría suxerido por Martha
STONE WHISKE en Vinculación entre a investigación e a práctica (Bos Aires Paidós, 2003). Unha
adaptación e proposta de dito modelo está publicado recentemente en La Avaliación de las
Competencias Básicas de Carmen PELLICER e María ORTEGA (Madrid PPC, 2009), de onde
tamén recollemos algunhas suxestións e boas ideas sobre avaliación de competencias educativas.
As bases teóricas do proxecto de Enseñanza para la Compresión, compilado por Martha STONE,
descansan sobre décadas de traballo dirixido por David PERKINS, Howard GARDNER e Vito
PERRONE. Desde 1988 ata 1995 un grupo de investigadores da Escola de Graduados de Educación
de Harvard colaboraron cuns 50 docentes de 10 escolas dos EE.UU.
Tal e como expresa Marta STONE “os alumnos que están na escola deben desenvolver a
comprensión, no só memorizar feitos e cifras. Os líderes empresarios adoptan estas metas porque a
maioría dos traballadores deben saber como aprender e pensar para ter éxito nesta época de
constante cambio e desenvolvemento tecnolóxico… Nas últimas décadas, os teóricos da
aprendizaxe demostraron que os alumnos non lembran nin comprenden gran parte do que se lles
ensina” (STONE, M., 2003 páx. 23). A comprensión consiste nun tipo de coñecemento flexible no
que o alumno/a relaciona o que sabe con experiencias, valores e actitudes, produce algo novo a
partir do que sabe, é dicir, utiliza a información de forma novidosa, e esta flexibilidade mental é
unha condición que está moi relacionada coa competencia emprendedora.
Non hai que confundir a comprensión tal e como a entenden estes autores, coa comprensión lectora
ou outro tipo de comprensión como vimos usando os educadores de modo habitual. O concepto de
comprensión que manexaremos refírese a procesos máis amplos que a simple memorización e
entendemento. Ademais non se refire só a conceptos e teorías, senón tamén a marcos conceptuais,
actitudes e valores. É difícil levar á práctica e adquirir un valor se non se comprende ben o seu
significado nun campo amplo de situacións e experiencias.
O emprendemento, a competencia para emprender, pode definirse como un conxunto de
subcompetencias, categorías ou dimensións básicas, cuxas especificidades virían determinadas
polos valores e actitudes que impregnan o proxecto educativo de Vicens Vives. Seguindo os autores
antes citados o desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de cinco
dimensións ou capacidades do alumnado:
1.
Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros.
Ningún proxecto de emprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con
clientes, provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos de
talento compartido multiplica os resultados.
2.
Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas,
as crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía
persoal son esenciais para a emprendizaxe, para saír da zona de confort e enfrontar os retos con
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ilusión e valentía.
3.
Dimensión da mellorainnovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor,
a capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica
apertura e curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor.
4.
Dimensión éticohumanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde
o punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os días noticias e
exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como principio persoal e tamén
como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo relacións de confianza
cos seus clientes.
5.
Dimensión simbólicocomunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos
comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non verbal, é
fundamental para a emprendizaxe, porque de nada vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos
vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos.
EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL
Na educación actual é cada vez máis necesario dispor dun currículo no que valores, saberes,
prácticas e comportamentos teñan como finalidade común conseguir que no futuro as alumnas e os
alumnos participen plenamente nunha sociedade tolerante, solidaria, responsable e dialogante. A
Educación cívica e constitucional contribúe a desenvolver este novo reto educativo propiciando a
adquisición de habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, desenvolvendo o
coñecemento das nosas institucións e do noso ordenamento xurídico básico e favorecendo a
convivencia en sociedade.
Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos
como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de
superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida.
Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e
constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense actividades que
favorecen a convivencia, a participación, o coñecemento da diversidade e das situacións de
discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha
sociedade democrática.
Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos de organización das
sociedades democráticas, a valorar positivamente a conquista dos dereitos humanos e a rexeitar os
conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza.
A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas
adecuadas á súa idade na redonda escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien na
construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas.
A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades sociais,
o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o
desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación
razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, información e
opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores.
Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación,
toma de decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A Educación cívica
e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás
diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das
ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre
problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos
alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais
persoas.
Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa sociedade e
a vida democrática. Ademais, o uso sistemático do debate contribúe especificamente a esta
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competencia, porque esixe exercitarse na escoita, exposición e argumentación.
OUTROS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Ademais dos elementos transversais especificamente traballados nos anteriores epígrafes do
apartado 9 desta Programación Didáctica, e tal e como se establece no Real Decreto 1105/2014, de
26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do
Bacharelato, traballaranse de forma específica os seguintes elementos transversais:
a)
O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia
de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
b)
A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e
mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
c)
A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do
Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse en todo caso comportamentos sexistas e
estereotipos que supoñan discriminación.
d)
Elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os
riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións
de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación,
así como a protección ante emerxencias e catástrofes.
d)
Fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS.
Véase apartado ao final desta programación.

Ñ. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E
PROCESOS DE MELLORA.
En cada avaliación, o profesor ou a profesora, o departamento, o seminario ou o equipo docente
decidirá o peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os instrumentos de
avaliación utilizados para o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a súa
determinación, poden apoiarse nunhas táboas como as seguintes:
PORCENTAXE
FERRAMENTAS
NA
DE AVALIACIÓN
CUALIFICACIÓN
Ferramentas de avaliación do traballo
competencial
Probas de avaliación escritas
Evidencias dos estándares de aprendizaxe

Cualificación total
Ao final do curso:
PORCENTAXE NA NOTA
FINAL
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1.ª avaliación
2.ª avaliación
3.ª avaliación
Portfolio de
aprendizaxe
Cualificación total
A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas; para iso, é
necesario diversificar as ferramentas e programar tempos e espazos na aula destinados á avaliación
dos procesos de aprendizaxe.
Propoñemos aquí algunhas ferramentas para a avaliación de desempeños competenciais, criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe. Unhas serán para o desenvolvemento común de
competencias en todas as áreas; outras, para a avaliación das aprendizaxes concretas postas en
práctica nas distintas materias.
Ferramentas comúns de avaliación competencial
1. Rúbrica para unha exposición oral.
2. Escala para os mapas conceptuais.
3. Diana para o traballo e o comportamento na clase.
4. Rúbrica para traballos escritos (á man ou no ordenador).
5. Rexistro para un debate.
6. Escaleira da metacognición para reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dunha estratexia,
unha actividade, unha tarefa, unha sesión...
7. Rúbrica para o traballo cooperativo.
8. Rexistro para avaliar textos escritos.
9. Escala para a busca de información a través das TIC.
10. Rúbrica para o traballo individual e autónomo.
11. Diana para autoavaliar ou coavaliar o caderno de clase.
12. Escala para a comprensión dun texto, un artigo...
13. Rúbrica para o deseño de presentacións multimedia.
14. Diana para autoavaliar o traballo colaborador do grupo.
15. Diario reflexivo sobre o proceso de aprendizaxe dunha sesión, unha unidade didáctica, un
proxecto...
Ferramentas específicas da área de Valores Éticos en 4.º de Secundaria
1. Autoavaliación do nivel de desempeño no apartado «Reflexionamos».
2. Coavaliación das aprendizaxes sobre a dignidade e os dereitos da persoa.
3. Autoavaliación das aprendizaxes sobre a relación entre a cidadanía e o Estado.
4. Diana de coavaliación dos coñecementos sobre a globalización e os seus retos.
5. Autoavaliación das aprendizaxes sobre as teorías éticas formais.
6. Rexistro de observación das aprendizaxes sobre a democracia.
7. Rúbrica sobre a xustificación das leis xurídicas.
8. Coavaliación dos coñecementos sobre a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
9. Rúbrica das aprendizaxes sobre paz e seguridade.
10. Rúbrica dos coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía.
11. Escala de observación sobre ética aplicada.
12. Autoavaliación do significado de citas filosóficas.
13. Autoavaliación e coavaliación das actividades de «Aprender a emprender».
Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes
Por ser unha materia de implantación nova o departamento de filosofía non ten alumnos con esta
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materia pendente. No caso de presentarse algún tras a avaliación inical adaptaremonos nas reunión
de coordinación pertinentes do claustro do centro.
Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).
Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos
que se van empregar.
Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto
de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.
Descrición do grupo despois da avaliación inicial
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a
relativa a:
O número de alumnos e alumnas.
O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos
curriculares.
As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden
abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da
eficacia de medidas, etc.).
As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos
cooperativos.
Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do
grupo.
Necesidades individuais
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos:
Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).
Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos
que se van empregar.
Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto
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de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica
no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras
no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:
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ASPECTOS PARA AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA
PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos
didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores
e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios
de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias
dos estándares de aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica
no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras
no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:
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ASPECTOS PARA AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA
PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos
didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores
e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios
de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias
dos estándares de aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

O. Exemplo. Unidade 1: Valores para un mundo globalizado
Obxectivos Didácticos

 Comprender a dignidade como base dos nosos dereitos e analizar as consecuencias da idea de dignidade.
 Estudar os dereitos do individuo fronte ao Estado e os límites da intervención estatal ditados pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
 Elaborar unha presentación audiovisual sobre os principais dereitos e liberdades que se recollen na DUDH.
 Explicar o respecto ás liberdades fundamentais e a liberdade de conciencia na actualidade.
 Entender o proceso de socialización na era global a través dunha uniformización nos xeitos de relacionarse das súas
persoas nos seus costumes, normas e valores.
 Desenvolver a capacidade de análise na reflexión dos perigos da globalización.
 Debater sobre os límites da liberdade de expresión.
 Valorar a importancia dos medios de comunicación e a necesidade da súa regulación ética a partir dun código ético.
 Fomentar o sentido crítico cara ao contido dos medios de comunicación.
 Analizar o tratamento que fan distintos medios de comunicación dunha mesma noticia.

Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques
BLOQUE 1
Contidos
Crit. de Avaliación
– A dignidade humana.
1. Valorar a importancia da dignidade da
persoa, os valores da DUDH, o con– O fundamento da dignidade humana.
cepto de virtude en Aristóteles e os va– A relación entre a dignidade e os dereitos humalores éticos no desenvolvemento da
nos.
personalidade.
– Identificación dos valores éticos nos que se inspira
a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– A liberdade.
– A igualdade.
– A solidariedade.
– O respecto ás liberdades fundamentais.
BLOQUE 2
Contidos
Crit. de Avaliación
– Os valores éticos que poden enriquecer as rela1. Explicar os principios que deben rexer
cións humanas.
as relacións entre os cidadáns e o Estado.
– A importancia das habilidades relativas á inte2. Explicar en que consiste a globalizalixencia emocional.
ción e a súa relación cos medios de
comunicación masiva.
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Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares
BLOQUE 1
Estándares de Aprendizaxe
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Desc
ritor

1.1 Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

 Resume
os
logro
s
na
loita
pol
o
recoñeceme
nto
da
dignidade
humana
P.
04
A.
01.
 Coñece
a
orix
ee
tamé
na
historia
dos
dereitos
humanos
. P.
07
A.
04.
 Ide
ntifica
as
actitu-
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1.2 Identifica, na DUDH, a razón, a conciencia e a liberdade. Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.
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 Ide
ntifica
que
dereitos
humanos
se
violan
en
cad
a
situación
P
08
A.
08.

1.3 Relaciona de forma adecuada os termos e expresións utilizados na DUDH: dignidade da persoa, liberdade humana, trato digno, etc. C. Aprender a aprender.

 Explica
en
que
con
siste a
dignidade
humana
a
partir
dun
exe
mplo.
P.
03
A
a).
 Determina
os
dereitos
que
lle
foron
vulnerados
ao
protagonista
dun
cas
o.
P.
05
A.
02.

BLOQUE 2
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Estándares de Aprendizaxe
1.1 Comenta os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e fomentar. C.
Aprender a aprender.

Desc
ritor
Ide
ntifica
os
dereitos
que
se
vulneran
en
distintas
situació
ns.
P.
07
A.
03.
 Elabora
unh
a
presen
tació
n
sobre
os
prin
cipai
s
dereitos
humanos
. P.
12
A.
03.
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1.2 Explica os límites do Estado ao determinar as liberdades dos cidadáns que debe
protexer e respectar. C. Aprender a aprender.

 Enu
mera
tres
dereitos
que
fan
referencia
a
cou
sas
que
o
Estado
non
pod
e
impedir
que
fagamo
s libreme
nte.
P.
07
A.
07.
 Opi
na
sobre
polémicas
relacionadas
coa
liberdade
de
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1.3 Elabora unha presentación expondo as súas conclusións de forma argumentada. C.
Dixital

 Escribe
unh
a
carta
nun
hipotético
cas
o
de
violació
n
dos
dereitos
humanos
. P.
12
A.
10.

2.1

 Par
ticipa
nun
debate
sobre
o
proceso
de
globalizació
n.
P.
13
A.
04.

Describe e avalía o proceso de socialización global. C. Sociais e cívicas.
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2.2 Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

 Reflexiona
sobre
os
riscos
da
uniformizació
n
no
terreo
ide
olóxico
e
cultural.
P.
11
A.
12.
 Reflexiona
sobre
as
van
taxes
ven
tajas
e
incon
venie
ntes
da
globalizació
n.
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2.3 Opina sobre o impacto os medios de comunicación na vida moral das persoas e da
sociedade. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

 Ana
liza
os
problema
s
que
podemo
s
formular
sobre
formulan
a
inmediatez
que
caracteriza
os
medio
s
de
informació
n
actuai
s.
P.
15
A.
13.
 Co
mpara o
tratame
nto
que
fan
dis-
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2.4 Valora a necesidade dunha regulación ética nos medios de comunicación. Sentido
de iniciativa...

 Determina
os
valores
que
deben
inspirar
o
labor
dos
medio
s
de
comunicació
n.
P.
15
A.
17.

Metodoloxía: Actividades e estratexias de ensinanza e aprendizaxe
 Centrarémonos nos dereitos humanos, baseados na dignidade humana. Comentaremos as consecuencias da idea
de dignidade. Tamén estudaremos a limitación do poder do Estado sobre o individuo e valoraremos o respecto ás liberdades fundamentais e a importancia que a liberdade de conciencia ten na actualidade.
 Aprenderemos o significado da globalización, reflexionando sobre as súas vantaxes e os seus inconvenientes na
nosa sociedade. Desenvolveremos a capacidade de análise e de reflexión comentando as posibles solucións para
evitar os perigos da globalización. Tamén fomentaremos o sentido crítico falando sobre a importancia dos medios de
comunicación para a información de todo o mundo e a necesidade de regular os medios informativos a partir dun código ético.

Guía Didáctica e outros Recursos Didácticos
Esta Unidade está acompañada por unha completa Guía Didáctica na que se ofrecen amplos recursos para reforzar e
ampliar os contidos desta Unidade. Para cada apartado da Unidade disporemos:
 As solucións ás actividades formuladas en cada apartado da Unidade.
 Orientacións didácticas, nas que se ofrecen pautas para explicar e traballar os contidos da Unidade.
 Recursos na rede dispoñibles a través da plataforma Tiching.
 Actividades de reforzo e ampliación que favorecerán a atención á diversidade.
 Identificación e desenvolvemento de Competencias Clave traballados en cada apartado da Unidade.
Ademais da Guía tamén dispomos doutros recursos nesta Unidade:
 Recursos sinalados na propia Unidade, no libro de texto: Amplía na Rede, Indicadores das Competencias traballadas
nas actividades, Indicadores dos Estándares.
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 Táboas de Estándares. Con toda a información para o traballo e avaliación dos estándares de aprendizaxe (referenciados nos indicadores de Estándares na Unidade).
 Proposta curricular. Detállanse todos os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados en cada
unidade.

Instrumentos de Avaliación
 Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos previos do alumnado.
 Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das Avaliacións Pisa e de
Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres semipechadas e tres abertas.
 Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua.
 Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias traballados na unidade.

Avaliación dos contidos mínimos do tema
Rúbrica de Avaliación do alumnado para valorar a adquisición dos contidos mínimos esixibles para superar a materia
especificados no apartado 3.3 da Programación Didáctica para o Cuarto Curso de Valores éticos Vicens Vives.
Ver Rúbrica de Avaliación na páxina seguinte:

A dignida- A intervende
ción estatal
C
o
n

Alumnas e alumnos

C
o
n
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o
li
d
a
d
o

d
i
f
i
c
u
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t
a
d
e
s

N
o
n
c
o
n
s
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a
d
o

C
o
n
s
o
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d
a
d
o

C
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dif
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ad
es

N
on
co
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da
do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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As liberdades
fundamentais

Co
ns
oli
da
do

Co
n
difi
cult
ad
es

Non
cons
olida
do

Os riscos da glo- Os medios de
balización
comunicación

Co
ns
olid
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o
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n
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es
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o
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d
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No
n
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P. Taboa coa lexislación Galega para Valores Éticos de 4 da ESO
Valores éticos. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. A dignidade da persoa
a
b
c
d
h

B1.1. A dignidade do ser
humano como valor básico
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,
fraternidade, liberdade
humana, trato digno, xuízo
xusto, trato inhumano ou
degradante, detención
arbitraria, presunción de
inocencia, discriminación,
violación de dereitos, etc.

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

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos
inalienables e universais que establece a DUDH
na dignidade do ser humano en tanto que
persoa e os atributos inherentes á súa natureza.
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos
esenciais do ser humano: razón, conciencia e
liberdade.
VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e
as expresións seguintes, que se utilizan na
DUDH: dignidade da persoa, fraternidade,
liberdade humana, trato digno, xuízo xusto,
trato inhumano ou degradante, detención
arbitraria, presunción de inocencia,
discriminación, violación de dereitos, etc.

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

B2.1. Dereitos e liberdades dos
individuos establecidos na
DUDH que o Estado debe
respectar.

d

B2.1. Explicar, baseándose na DUDH,
os principios que deben rexer as
relacións entre a cidadanía e o Estado,
co fin de favorecer o seu
cumprimento na sociedade en que
viven.

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

g

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

h

VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte

e

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

informático e audiovisual que ilustre os
contidos máis sobresalientes tratados no tema, e
expón as súas conclusións de xeito
argumentado.
a
c
d
g
h

B2.2. Fenómeno da
socialización global.
B2.3. Perigos da socialización
global á marxe dos valores
éticos universais.
B2.4. Medios de comunicación
de masas e socialización
global. Conflito entre
liberdade de expresión
outros dereitos.

B2.2. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación
cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e no
desenvolvemento moral das persoas e
da sociedade, e reflexionar acerca do
papel que deben ter a ética e o Estado
en relación con este tema.

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de
socialización global, mediante o que se produce
a interiorización de valores, normas, costumes,
etc.
VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o
fenómeno da socialización global se se
desenvolve á marxe dos valores éticos
universais, e debate acerca da necesidade de
establecer límites éticos e xurídicos neste tema.
VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os
medios de comunicación masiva na vida moral
das persoas e da sociedade, expresando as súas
opinións con rigor intelectual.
VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación
ética e xurídica en relación co uso de medios de
comunicación masiva, respectando o dereito á
información e á liberdade de expresión que
posúen os cidadáns e as cidadás.

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: profesional,
bioética, ambiente,
economía, empresa, ciencia
e tecnoloxía, etc.

B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha
regulación ética é fundamental no
mundo actual de grandes e rápidos
cambios, debido á magnitude dos
perigos aos que se enfronta o ser
humano, polo que resulta necesaria a
súa actualización e a ampliación aos
novos campos de acción da persoa, co
fin de garantir o cumprimento dos
dereitos humanos.

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a
importancia da reflexión ética no século XXI,
como instrumento de protección dos dereitos
humanos ante o perigo que poden representar
entes posuidores de grandes intereses políticos
e económicos e grupos violentos, que teñen ao
seu alcance armamento de grande alcance
científico e tecnolóxico, capaces de pór en
grande risco os dereitos fundamentais da
persoa.
VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos
que se aplica a ética (profesional, bioética,
ambiente, economía, empresa, ciencia e
tecnoloxía, etc.).

a
d
g
h

B3.3. Proxecto de vida persoal:
límites e oportunidades que
ofrecen as circunstancias
persoais, e valores éticos
que serven como guía.

B3.2. Comprender e apreciar a
importancia que teñen para o ser
humano do século XXI as
circunstancias que o rodean,
salientando os límites que lle impoñen
e as oportunidades que lle ofrecen
para a elaboración do seu proxecto 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,
educativa, económica, familiar, afectiva, etc.,
co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu
proxecto de vida persoal, determinando
libremente os valores éticos que deben guialo/a.

B3.4. Éticas formais e éticas
materiais.

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

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

m

a
b
d
h
l

B3.5. Ética kantiana: carácter
formal. Autonomía da
persoa como valor ético
fundamental.

VEB3.3.2. Explica as características da ética
kantiana (formal, universal e racional), así
como a importancia da súa achega á ética
universal.
VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu
fundamento na autonomía da persoa como
valor ético esencial e a súa manifestación no
imperativo categórico e as súas formulacións.

b
c
d

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

e
g

B3.4. Identificar a ética do discurso, de
Habermas e de Apel como unha ética
formal, que salienta o valor do
diálogo e o consenso na comunidade,
como procedemento para atopar
normas éticas xustas.

h
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VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como
unha ética formal e describe en que consiste o
imperativo categórico que formula, sinalando
as similitudes e as diferenzas que posúe co
imperativo da ética de Kant.
VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e
emprendedora para elaborar unha presentación
con soporte informático acerca das éticas
formais, expresando e elaborando conclusións
fundamentadas.

Bloque 4. A xustiza e a política
a

B4.1. Democracia e xustiza.

c

B4.2. Deberes cívicos como
cumprimento de valores
éticos e como defensa e
difusión dos dereitos
humanos.

d
h
l

a
c
d
h
l

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

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

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

B4.2. Reflexionar acerca do deber da
cidadanía e dos Estados de promover
o ensino e a difusión dos valores
éticos como instrumentos
indispensables para a defensa 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 conclusións, en
grupo, acerca das terribles consecuencias que
pode ter para o ser humano o fenómeno da
globalización, se non se establece unha
regulación ética e política (egoísmo,
desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados,
imposición de modelos culturais determinados
por intereses económicos que promoven o
consumismo e a perda de liberdade humana,
etc.).
VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que
teñen todos os estados, ante os riscos da
globalización, de tomar medidas de protección
dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga
de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa
vixencia, e a necesidade de respectalos en todo
o mundo (deber de contribuír na construción
dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando
a tolerancia, o respecto aos dereitos das demais
persoas; honestidade, lealdade, pacifismo,
prudencia, e mutua comprensión mediante o
diálogo, a defensa e protección da natureza,
etc.).

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

a
b
c
d
e

B5.1. Dereito e leis: finalidade,
características e
xustificación ética.
B5.2. Conflitos entre principios
éticos individuais e
principios normativos
sociais.

B5.3. Teoría da xustiza de
Rawls: posición orixinal e
veo de ignorancia; criterio
de imparcialidade; función
dos dous principios de
xustiza.

B5.1. Apreciar a necesidade das leis
xurídicas no Estado, para garantir o
respecto aos dereitos humanos, 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 impoñen as leis
xurídicas.

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características
das leis xurídicas dentro do Estado e a súa
xustificación ética, como fundamento da súa
lexitimidade e da súa obediencia.

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

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin
de definir os principais conceptos utilizados na
teoría de Rawls e establece unha relación entre
eles (posición orixinal e veo de ignorancia,
criterio de imparcialidade e función dos dous
principios de xustiza que propón).
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da
teoría de Rawls e explica a súa conclusión
argumentada acerca dela.

g
h
a
b
c
d
e
g
h

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

B5.4. Os DDHH como ideais
irrenunciables.
B5.5. Deficiencias na
aplicación dos DDHH
referidos ao económico e ao
social.
B5.6. Organizacións que
traballan pola defensa dos
DDHH.
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B5.3. Valorar a DUDH como conxunto
de ideais irrenunciables, tendo
presentes os problemas e as
deficiencias na súa aplicación,
especialmente no relativo ao ámbito
económico e social, indicando a
importancia das institucións e os/as
voluntarios/as que traballan pola
defensa dos dereitos humanos.

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia
dos dereitos humanos como ideais para
alcanzar polas sociedades e os Estados, e
recoñece os retos que aínda teñen que superar.
VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no
exercicio dos dereitos económicos e sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á
saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha
presentación, con soporte informático e
audiovisual, acerca dalgunhas institucións e
voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan
pola defensa e respecto dos dereitos humanos:
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Organización das Nacións Unidas (ONU) e os
seus organismos, como FAO, Organismo
Internacional de Enerxía Atómica (OIEA),
Organización Mundial da Saúde (OMS),
Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO),
etc., organizacións non gobernamentais como
Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media
Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza
da Unión Europea, etc.
a
b

B5.7. Dereito á seguridade e a
paz.

e

B5.8. Compromiso coa paz e a
solidariedade coas vítimas
da violencia.

g

B5.9. Ameazas á paz.

d

h

B5.4. Entender a seguridade e a paz
como un dereito recoñecido na
DUDH (no seu artigo 3) e como un
compromiso dos españois e das
españolas a nivel nacional e
internacional (preámbulo 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
importancia para o exercicio do dereito á vida e
á liberdade, elaborando e expresando as súas
conclusións (artigo 3 da DUDH).
VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos
españois e das españolas coa paz, como unha
aspiración colectiva e internacional recoñecida
na Constitución española, e rexeita a violación
dos dereitos humanos, amosando solidariedade
coas vítimas da violencia.
VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha
presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunhas das novas ameazas para a paz e a
seguridade no mundo actual (terrorismo,
desastres ambientais, catástrofes naturais,
mafias internacionais, pandemias, ataques
cibernéticos, tráfico de armas de destrución
masiva, de persoas e de órganos, etc.).

a
d
h

B5.10. As Forzas Armadas na
Constitución española.
B5.11. Misións das Forzas
Armadas.
B5.12. Conflitos armados:
importancia das
organizacións internacionais
na súa prevención e na súa
solución.

B5.5. Coñecer a misión atribuída na
Constitución española ás Forzas
Armadas e a súa relación cos
compromisos que España ten cos
organismos internacionais a favor da
seguridade e a paz, reflexionando
acerca da importancia do dereito
internacional para regular e limitar o
uso e as aplicación da forza e do
poder.

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán
ou cidadá os compromisos internacionais
realizados por España en defensa da paz e a
protección dos dereitos humanos, como
membro de organismos internacionais (ONU,
OTAN, UE, etc.).
VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das
forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa
nacional) en materia de defensa e seguridade
nacional, de dereitos humanos e de promoción
da paz, e a súa contribución en situacións de
emerxencia e axuda humanitaria, tanto
nacionais como internacionais.
VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos
armados a nivel internacional, apreciando a
importancia das organizacións internacionais
que promoven e vixían o cumprimento dun
dereito internacional fundamentado na DUDH.

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

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

B6.1. Identificar criterios que permitan
avaliar, de xeito crítico e reflexivo, 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 algúns criterios que cumpra ter en
conta para estimar a viabilidade de proxectos
científicos e tecnolóxicos, considerando a
idoneidade ética dos obxectivos que pretenden
e a avaliación dos riscos e as consecuencias
persoais, sociais e ambientais que a súa
aplicación poida ter.

B6.2. Códigos deontolóxicos
dos axentes sociais.

B6.2. Estimar a necesidade de facer
cumprir unha ética deontolóxica 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 deontolóxica
para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral,
para todas as profesións, fomentando a
aplicación dos valores éticos no mundo laboral,
financeiro e empresarial.

f
h
m
a
d
f
g
h
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4 ESO ETHICAL VALUES, CLIL
Utilizarase o libro de texto en Inglés que se correponde coa programación didáctica en galego:
Ethical Values 4 ESO, Editorial Vicens vives. Co que a programación da materia en galego será a
utilizada en inglés co traballo de lectora na aula cada duas semanas.
As seguintes paxinas web serviran de apoio: http://citize.weebly.com/; e do departamento:
http://philoalberto.weebly.com/ .

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

FILOSOFÍA 4 ESO. OPTATIVA.
Neste curso usaremos o libro de texto de Vicens Vives de Filosofía para 4º da ESO.

A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
La Programación Didáctica FilosofíaVICENS VIVES para el Cuarto Curso de la Educación
Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el artículo 20 del Decreto
86/2015 de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad
Autónoma de Galicia por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato para esta Comunidad.
Nuestro Proyecto propone un modelo de enseñanzaaprendizaje comprensivo que se enmarca dentro
del paradigma de la educación universal (global o integral) que ha de preparar a todos los
ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias
Clave. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias
nacionales e internacionales, entre los cuales destacan el programa PISA, el proyecto DeSeCo de la
OCDE, el informe Eurydice y los diferentes informes y proyectos educativos abordados desde el
ámbito del proyecto de la Unión Europea Estrategia Europa 2020.
Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas,
ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse
en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes
de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global.
Por competencias se entiende, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una
concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido DeSeCo (2003) define
competencia como "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas
diversas de forma adecuada". La competencia supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz».
La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los
alumnos a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de
referencia; b) construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal
emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores
con garantías de éxito.
En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a
otra y de un momento a otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico,
dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos
(incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz.
Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el
conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Desde esta perspectiva ser competente supone
"movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que
se desarrollan las Competencias Clave).
Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes
fundamentales de la presente Programación Didáctica: la funcionalidad de los aprendizajes. Por
aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a
situaciones y contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de
problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas.
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A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un
aprendiz competente es aquel que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento,
tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus
conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al que se enfrenta (Bruer,
Escuelas para pensar, 2003).
La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los
contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y
el desarrollo de las Competencias Clave a través de los Estándares de aprendizaje fijados para cada
materia.
Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo
en varias materias, nuestra Programación Didáctica adopta una perspectiva globalizadora a la vez
que pone la atención en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las materias o a las áreas de
conocimiento y a los estándares de aprendizaje fijados en ellas, es global y se adquirirá a partir de
su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes
aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva
cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
En esta línea hemos querido incidir con especial énfasis en la relación de los contenidos y
materiales tratados a lo largo de la presente Programación Didáctica con las nuevas realidades
tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado.
La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos como
Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de la información transmitida por medios
audiovisuales... se constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que en un
aprendizaje imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a distintos
ámbitos académicos o laborales.
Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en
nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de aprendizaje así como el interés por
fomentar la capacidad del alumnado para regular su propio proceso de aprendizaje y seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los cuales hemos elaborado la
presente Programación Didáctica.
OBJETIVOS DE LA LOMCE
–
Elevadas tasas de abandono escolar temprano.
–
Bajo nivel formativo en relación con los estándares internacionales (PISA, …).
–
Reducido número de alumnos que alcanza la excelencia.
–
Inadecuación del sistema educativo ante las nuevas demandas de formación.
–
Encauzar a los estudiantes hacia trayectorias adecuadas a sus potencialidades.
–
Mejorar los resultados aumentando el número de titulados de la ESO.
–
Elevar los niveles de educación y aumentar el número de alumnos excelentes.
–
Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor del alumnado.
Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los siguientes
aspectos del Sistema Educativo:
–
Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la priorización de las
materias troncales para adquirir las competencias educativas.
–
Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes itinerarios
educativos a partir de la ESO.
–
Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la oferta
educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos.
–
Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores asumirán
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el liderazgo pedagógico y de gestión.
–
Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada etapa
educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato.
Además, la LOMCE define tres nuevos ámbitos de actuación que incidirán especialmente en la
transformación de nuestro sistema educativo:
–
La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
A través de las TIC se facilitará la personalización de la educación.
–
El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la incorporación
en el currículo de una segunda lengua extranjera.
–
La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas exigencias de los
sectores productivos y se implicará a las empresas en la formación.
Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora la educación
cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas de la educación básica
El objetivo es transmitir y poner en práctica valores como la libertad individual la responsabilidad
la ciudadanía democrática la solidaridad la tolerancia o la igualdad.
PRINCIPIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Para llevar a cabo todos los ámbitos de actuación detallados en el epígrafe anterior, se concibe la
LOMCE cómo una ley orgánica que sólo modifica parcialmente la previa Ley Orgánica de
Educación (LOE) del año 2006. En este sentido, y por lo que se refiere a los principios que inspiran
el Sistema Educativo Español, se han incorporado los siguientes:
–
La equidad y la igualdad de derechos y oportunidades que garanticen el pleno desarrollo de
la personalidad del alumnado a través de la educación.
–
El reconocimiento de los progenitores y tutores como primeros responsables de la educación
de sus hijos.
–
La educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como el fomento de
la no violencia y la prevención del acoso escolar.
–
El desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que
ayuden a prevenir la violencia de género.
–
La libertad de enseñanza, que reconoce a las familias la elección del tipo de educación y la
selección del centro educativo.
Para garantizar el desarrollo de estos principios se define el Sistema Educativo como el conjunto de
Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados,
que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el
ejercicio del derecho a la educación en España.
Además se establecen los órganos de participación de la comunidad educativa en la programación y
asesoramiento del gobierno.
ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE
La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas.
Estos elementos pasan a ser los siguientes:
–
Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
–
Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa
educativa.
–
Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos
en función de las enseñanzas y las etapas educativas.
─
Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de
los aprendizajes en cada asignatura.
─
Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro
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de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
─
La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los docentes.

B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN E
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COS PERFÍS COMPETENCIAIS.

Comunicación lingüística
Indicadores
Descriptores
1.
Expresar y comprender Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones,
textos orales.
indicaciones, relatos…
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de
información.
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar
textos literarios.
2.
Leer y comprender
Disfrutar con la lectura.
textos.
Entender textos en una lectura comprensiva.
Utilizar estrategias para comprender.
Desarrollar la afición por la lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.
3.
Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la
aplicación de pautas.
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y
presentación de textos.
4.
Identificar y aplicar los Conocer los elementos de la comunicación.
aspectos básicos la lengua.
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas
ortográficas.
5.
Desarrollar la
Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en
capacidad y el interés para
distintos contextos.
expresarse en diversas lenguas Valorar positivamente la realidad plurilingüe.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
a) La competencia matemática
Indicadores
Descriptores
1.
Conocer y emplear
Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.
elementos matemáticos
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.
básicos.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
2.
Desarrollar el
Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas
razonamiento
lógicomatemáticos.
lógicomatemático
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de
problemas.
3.
Utilizar conceptos y
Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.
procedimientos matemáticos
Emplear escalas y sistemas de representación.
para resolver problemas
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidianos o de diferentes
cotidiana.
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áreas de conocimiento.

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Indicadores
Descriptores
1.
Comprender y explicar Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.
el mundo natural y
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo
tecnológico
sostenible.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
2.
Reconocer los rasgos
Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser
claves de la ciencia y la
considerada científica.
tecnología
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del
conocimiento científico.
3.
Entender y emplear el Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma
pensamiento, la metodología y razonada.
los conocimientos científicos. Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y
aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de
la realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.
Competencia digital
Indicadores
Descriptores
1.
Interpretar la
Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.
información obtenida por
diversos medios y
Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.
transformarla en conocimiento
2.
Utilizar correctamente Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.
las TIC y sus lenguajes
Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.
Redactar y enviar correos electrónicos.
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la
transmisión de conocimientos.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
3.
Familiarizarse de
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para
forma crítica con los medios
transmitir informaciones diversas.
de comunicación.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.
Aprender a aprender
Indicadores
Descriptores
1.
Regular las propias
Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo
capacidades académicas y de de forma autónoma.
aprendizaje.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus
resultados.
2.
Identificar y estimular Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,
las propias capacidades
emocional, interdependiente,
intelectuales y personales.
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.
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Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.
Competencias sociales y cívicas
a) La competencia social
Indicadores
1.
Desarrollar las
habilidades básicas de relación
social.
2.
Asumir capacidades y
sentimientos de empatía y
solidaridad.

Descriptores
Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.
Dialogar en grupo respetando las normas.
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser
ajenas.
Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.
Cumplir los acuerdos adoptados.
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas
de otras personas.
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica
Indicadores
1.
Conocer e interpretar
la realidad social en diferentes
escalas: local, nacional e
internacional

Descriptores
Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad
histórica a partir de distintas fuentes.
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e
instituciones básicas.
2.
Desarrollar el ejercicio Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto
activo de la ciudadanía.
de la escuela.
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes
ámbitos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
Descriptores
1.
Desarrollar la propia
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para
autonomía personal.
potenciarlas.
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
2.
Entender y asumir en Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución
qué consiste el
de objetivos.
emprendimiento
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
3.
Asumir y potenciar la Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones
propia creatividad.
imaginativas ante problemas diversos.
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.
Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
Descriptores
1.
Conocer y apreciar
Conocer y valorar los lenguajes artísticos.
diferentes manifestaciones
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.
artísticas..
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas
vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
Disfrutar de las manifestaciones artísticas.
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2.
Realizar diferentes
expresiones culturales y
artísticas

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración
de las propias producciones.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Filosofía: Las Competencias Clave en la ESO
El aprendizaje de la en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos
y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene en ellas la
Filosofía:
1) Competencia en comunicación lingüística. El estudio de la Filosofía potenciará de manera
particular el desarrollo de esta competencia. Favorecerá la comprensión lectora de textos elegidos
por el profesor o la selección de libros de contenido filosóficos, aun cuando no sean estrictamente
filosóficos. El comentario de texto debe ser una de las prácticas metodológicas fundamentales.
Análogamente, es muy importante trabajar la expresión oral. Son unos instrumentos metodológicos
útiles los trabajos manuales o en grupo, que exijan una exposición dirigida por el docente. De esa
manera también se puede trabajar en clase el debate.
2) Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de la Filosofía debe proporcionar a los alumnos y
alumnas la motivación y los instrumentos necesarios que les faciliten el aprendizaje autónomo y la
búsqueda de respuestas ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear en el
presente o en el futuro. Además, el conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad
personal y la reflexión básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia
favoreciendo la comprensión de los propios procesos de aprendizaje y, con ello, potenciándolos.
3) Competencias sociales y cívicas. El saber filosófico tiene una utilidad capital: comprender,
interpretar y actuar sobre contextos sociales diversos y complejos. La Filosofía ayuda a entender la
sociedad actual, valorar sus logros y carencias e invita a participar en ella para su mejora. De ese
modo, la Filosofía contribuye a la participación democrática y al conocimiento y respeto de sus
normas. El bien común y el bien individual o personal, sus requisitos culturales y personales, y las
condiciones para una mayor elevación material y espiritual humana, son los ejes sobre los que gira
la Filosofía en este ámbito práctico.
4) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se caracteriza por la
capacidad de transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este género es propia de quien
actúa de modo creativo, decidido, con confianza en sí mismo. La Filosofía afianza en el alumnado
la necesidad del pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo en práctica. Indirectamente
apunta al hábito de la concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio.
5) Conciencia y expresiones culturales. La Filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre
la conciencia y las expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia
cultural, sin la cual no hay pensamiento. También nos anima a reflexionar sobre qué es el arte y nos
proporciona instrumentos para analizar y comprender obras de arte de diferentes y ámbitos
artísticos.
6) Competencia digital. La Filosofía exige buscar información variada que el docente pueda
proporcionar en clase o dejar que sus alumnos busquen. La búsqueda de información nunca puede
ser desorganizada, sino que tiene que ser planificada previamente. Uno de los medios más idóneos
es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es importante vincular los saberes humanísticos, como
la Filosofía, con la competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la tecnología
es un medio imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de estudio que desee
realizar. Además de la búsqueda de información, con esta competencia se trabaja la interpretación y
la comunicación de los datos buscados.
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7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Filosofía puede
también contribuir a la adquisición de esta competencia mediante la asimilación de procedimientos
lógicos y de argumentación. También resulta de especial interés para delimitar en qué consiste la
ciencia y la actividad científica diferenciándolas de otros ámbitos del conocimiento.
Filosofía: Concreción de las Competencias Clave
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una
de las competencias:
1. Comunicación lingüística
62. Realizar disertaciones y comentarios de texto empleando los procedimientos y el léxico
propios de la filosofía.
63. Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
64. Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito.
65. Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes.
66. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada
en cada caso.
2. Aprender a aprender
67. Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y
consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.
68. Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información:
esquemas, resúmenes, etc.
69. Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
70. Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.
3.
Competencias sociales y cívicas
71. Comprender los procesos de socialización y las bases de la convivencia democrática.
72. Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales.
73. Expresar las propias opiniones de forma asertiva.
74. Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.
75. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
76. Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de
resolución de las actividades propuestas.
77. Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema
estudiado.
78. Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y
fenómenos estudiados.
79. Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por
aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.
5. Conciencia y expresiones culturales
80. Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
81. Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio cultural.
82. Aproximarse al arte y comprender qué caracteriza una obra de arte.
83. Desarrollar la capacidad de aprender y desarrollar habilidades y emociones a partir de la
experiencia estética.
6. Competencia digital
84. Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,
audiovisuales, etc.
85. Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
86. Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o
lenguaje.
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87. Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación
en la búsqueda y el procesamiento de la información.
7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
88. Entender las particularidades del saber científico.
89. Asimilar el método científico y aplicarlo a diferentes ámbitos de la vida.
90. Conocer y asumir procesos lógicos y de argumentación.
91. Valorar críticamente la pseudociencia y otros pesudosaberes.
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Evaluación de las Competencias Clave
Compet Criterios de Evaluación
enc.
Indicadores de logro
Clave
1. Com. Bloque 2 Crit. Eval 5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco
lingüísti del pensamiento del psicoanálisis.
ca
Est. Apr 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
1. Com. Bloque 2 Crit. Eval 1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?,
lingüísti conociendo algunas respuestas dadas desde la psicología y la filosofía,
ca
reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo y
expresándolo por escrito.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento,
carácter, conciencia, inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología
humanística, psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.
1. Com. Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender qué es la reflexión filosófica,
lingüísti diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la
ca
realidad y el individuo.
Est. Apr. 1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber,
opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo,
pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un glosario con las mismas.
1. Com. Bloque 2 Crit. Eval 5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco
lingüísti del pensamiento del psicoanálisis.
ca
Est. Apr 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
1. Com. Bloque 2 Crit. Eval 18. Describir y comparar la concepción cartesiana del
lingüísti papel del pensamiento como aspecto que define al individuo, frente a las
ca
concepciones materialistas y mecanicistas del hombremáquina en el
materialismo francés del s. XVIII.
Est. Apr 18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes Pienso, luego
existo.
1. Com. Bloque 2 Crit. Eval 6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la
lingüísti posible incidencia en la formación de la personalidad, de la herencia genética y
ca
de lo adquirido.
Est. Apr 6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto
de reflexión sea la herencia adquirida en la formación de la personalidad,
incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo.
1. Com. Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
lingüísti el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
ca
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
1. Com. Bloque 6 Crit. Eval 3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la
lingüísti libertad interior y la libertad social y política.
ca
Est. Apr 3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el
libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la genética
y la neurociencia.
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Bloque 6 Crit. Eval Bloque 6 Crit. Eval 1. Conocer los dos significados del
concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la libertad positiva,
aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de la
vida privada o libertad interior.
Est. Apr 1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y argumenta la
propia opinión
Bloque 6 Crit. Eval 5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la
libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento
de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que
rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta.
Est. Apr 5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la
libertad.
Bloque 6 Crit. Eval 6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que
estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la belleza.
Est. Apr 6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis
neuronal, imaginación, pensamiento divergente, pensamiento convergente,
serendipia.
Bloque 2 Crit. Eval 15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las
reflexiones sobre aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal,
valorando la función de la filosofía como saber originario e integrador de
múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre.
Est. Apr 15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en
Internet, con la terminología filosófica de la unidad.
Bloque 3 Crit. Eval 4. Conocer los diferentes elementos del proceso de
socialización y relacionarlos con la propia personalidad.
Est. Apr 4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.
Bloque 6 Crit. Eval 7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad
específica del ser humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus
características.
Est. Apr 7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica
mediante la redacción de relatos breves de trasfondo filosóficos.
Bloque 2 Crit. Eval 8. Identificar la función e importancia de la motivación
como factor energético y direccional de la vida humana en sus múltiples
dimensiones.
Est. Apr 8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción,
sentimiento, necesidades primarias y secundarias, autorrealización, vida
afectiva, frustración.
Bloque 2 Crit. Eval 9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor
del conocimiento como elemento motivador de la conducta humana,
reflexionando sobre la consideración del ser humano como animal racional.
Est. Apr 9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del
conocimiento y la motivación.
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Bloque 5 Crit. Eval 1. Conocer el significado del término metafísica,
comprendiendo que es la principal disciplina de las que componen la Filosofía,
identificando su objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas
radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta
radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente,
mecanicismo, determinismo.
Bloque 5 Crit. Eval 3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del
Caos, comprendiendo la importancia de señalar si la naturaleza se rige por
leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y argumentar la propia
opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la
conducta humana.
Est. Apr 3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el
marco de la reflexión sobre si existe un orden en el Universo regido por leyes.
Bloque 2 Crit. Eval 16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles,
reflexionando sobre la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo
y los afectos, que se analizan en dichas teorías
Est. Apr 16.1. Explica la teoría del alma de Platón.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 5 Crit. Eval 4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la
existencia, explicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la
vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico,
o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas.
Est. Apr 4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre
temas metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar
el individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al
respecto.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
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Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 1 Crit. Eval 4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a.
C., explicando algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y
reflexionando sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y
a la sociedad en la que vive.
Est. Apr. 4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad
defendida por Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia
postura.
Bloque 1 Crit. Eval 6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en
tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre
los problemas últimos de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como
práctica.
Est. Apr 6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes
funcionalidades.
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender qué es la reflexión filosófica,
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la
realidad y el individuo.
Est. Apr. 1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar,
analizar, criticar, descubrir, crear.
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender qué es la reflexión filosófica,
diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la
realidad y el individuo.
Est. Apr. 1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar,
analizar, criticar, descubrir, crear.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
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Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 5 Crit. Eval 2. Comprender una de las principales respuestas a la
pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e identificar esta, no sólo como la
esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que hay y
conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza:
el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la
Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos,
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas
cuestiones.
Est. Apr 2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del
Universo, es eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las
implicaciones religiosas y filosóficas de ambas.
Bloque 5 Crit. Eval 2. Comprender una de las principales respuestas a la
pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e identificar esta, no sólo como la
esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que hay y
conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza:
el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la
Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos,
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas
cuestiones.
Est. Apr 2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo
tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente
su opinión al respecto.
Bloque 2 Crit. Eval 16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles,
reflexionando sobre la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo
y los afectos, que se analizan en dichas teorías
Est. Apr 16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la
mente o alma.
Bloque 2 Crit. Eval 18. Describir y comparar la concepción cartesiana del
papel del pensamiento como aspecto que define al individuo, frente a las
concepciones materialistas y mecanicistas del hombremáquina en el
materialismo francés del s. XVIII.
Est. Apr 18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo
en su descripción del ser humano.
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T.
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Bloque 2 Crit. Eval 2. Definir qué es la personalidad, así como los principales
conceptos relacionados con la misma.
Est. Apr 2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.
Bloque 2 Crit. Eval 2. Definir qué es la personalidad, así como los principales
conceptos relacionados con la misma.
Est. Apr 2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 6 Crit. Eval 10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la
creatividad.
Est. Apr 10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como
de revisión de supuestos e inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o
científica.
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2. Apr. a Bloque 6 Crit. Eval 12. Valorar la libertad como condición básica para la
apr.
creatividad innovadora, la conexión de las ideas preexistentes entre sí y la
competitividad.
Est. Apr 12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad
como condición fundamental para la creación.
2. Apr. a Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
apr.
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
2. Apr. a Bloque 6 Crit. Eval 2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior,
apr.
relacionándolo con la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la
facultad de la voluntad.
Est. Apr 2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la
voluntad.
2. Apr. a Bloque 6 Crit. Eval 9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar
apr.
sobre la importancia de que el pensamiento divergente imaginativo y el
pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.
Est. Apr 9.1. Explica las fases del proceso creativo.
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Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia
del error como posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.
2. Apr. a Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
apr.
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
2. Apr. a Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
apr.
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
2. Apr. a Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
apr.
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
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2. Apr. a Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
apr.
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
2. Apr. a Bloque 2 Crit. Eval 10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística
apr.
sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la motivación como
elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente animal.
Est. Apr 10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la
motivación y expresa su opinión razonada al respecto.
2. Apr. a Bloque 2 Crit. Eval 10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística
apr.
sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la motivación como
elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente animal.
Est. Apr 10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría
cognitivista y de la teoría humanística sobre la motivación.
2. Apr. a Bloque 2 Crit. Eval 11. Conocer la condición afectiva del ser humano,
apr.
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos y reconociendo el
papel del cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo afectivo.
Est. Apr 11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de
autores relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito las propias
opiniones.
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Bloque 5 Crit. Eval 1. Conocer el significado del término metafísica,
comprendiendo que es la principal disciplina de las que componen la Filosofía,
identificando su objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas
radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.
Est. Apr 1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo
característico de preguntar sobre la realidad.
Bloque 4 Crit. Eval 1. Comprender la facultad racional como específica del ser
humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y
cuáles son sus características.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia,
abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo,
empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.
Bloque 4 Crit. Eval 1. Comprender la facultad racional como específica del ser
humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y
cuáles son sus características.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia,
abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo,
empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 4 Crit. Eval 2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones
filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón.
Est. Apr 2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 6 Crit. Eval 11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una
historia literaria con trasfondo filosófico.
Est. Apr 11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para
reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el curso.
Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad:
la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la
verdad desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.
Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde
el perspectivismo.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
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Bloque 3 Crit. Eval 3. Identificar el proceso de construcción, elementos y
legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo como instrumento de
adaptación al medio, sino como herramienta para la transformación y la
autosuperación.
Est. Apr 3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los
contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y
cognitivo.
Bloque 3 Crit. Eval 8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo
en la construcción de la cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo
e innovador, capaz de generar elementos culturales.
Est. Apr 8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su
contexto sociocultural, como ser capaz de innovar y genera cambios culturales.
Bloque 6 Crit. Eval 13. Conocer las características de las personas
especialmente creativas, como la motivación, la perseverancia, la originalidad
y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar dichas cualidades.
Est. Apr 13.1. Explica las características de las personas especialmente
creativas y algunas de las formas en que puede potenciarse esta condición.
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde,
cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los saberes preracionales, el mito y
la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con algunas
características generales de las filosofías orientales.
Est. Apr. 2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la
mitológica.
Bloque 2 Crit. Eval 4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad
personal, reflexionando sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso
y aportando la propia opinión razonada sobre estos dos conceptos.
Est. Apr 4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los
personajes e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona por
escrito sobre la temática.
Bloque 2 Crit. Eval 14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como
herramienta para ser emprendedor y creativo.
Est. Apr 14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones
como estímulo de la iniciativa, la autonomía y el emprendimiento.
Bloque 3 Crit. Eval 3. Identificar el proceso de construcción, elementos y
legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo como instrumento de
adaptación al medio, sino como herramienta para la transformación y la
autosuperación.
Est. Apr 3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como
son las instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales,
etc.
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde,
cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los saberes preracionales, el mito y
la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con algunas
características generales de las filosofías orientales.
Est. Apr. 2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del
Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo
racional y extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos.
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Bloque 2 Crit. Eval 17. Conocer la importancia de la introspección señalada
por Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de
la propia identidad.
Est. Apr 17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona
utilizando este tipo de pensamiento en primera persona para describirse a sí
mismo.
Bloque 2 Crit. Eval 3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías
sobre la personalidad.
Est. Apr 3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta
sobre ello.
Bloque 1 Crit. Eval. 3. Identificar el primer interrogante filosófico de la
filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las primeras respuestas a
la misma, dadas por los primeros pensadores griegos.
Est. Apr. 3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por
el arché, conoce a los autores de las mismas y reflexiona por escrito sobre las
soluciones de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides
y Demócrito.
Bloque 2 Crit. Eval 7. Investigar en internet, seleccionando la información más
significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.
Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos
fundamentales de filosofía de la mente.
Bloque 2 Crit. Eval 7. Investigar en internet, seleccionando la información más
significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.
Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos
fundamentales de filosofía de la mente.
Bloque 6 Crit. Eval 4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza,
analizando la posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es
un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes de la naturaleza.
Est. Apr 4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar
libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural.
Bloque 4 Crit. Eval 1. Comprender la facultad racional como específica del ser
humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y
cuáles son sus características.
Est. Apr 1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus
características.
Bloque 2 Crit. Eval 12. Valorar la importancia de la interrelación entre la
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana en diferentes
direcciones y con distinta intensidad.
Est. Apr 12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones,
como la frustración, el deseo, o el amor entre otras, en la conducta humana.
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Bloque 2 Crit. Eval 13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la
motivación y de las emociones, como la curiosidad y el placer de aprender, el
deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la resolución de problemas, el
agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de
iniciativas, entre otros
Est. Apr 13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el
aprendizaje, el rendimiento, el logro de objetivos y la resolución de problemas,
entre otros procesos.
Bloque 4 Crit. Eval 4. Conocer la concepción contemporánea sobre la
inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel
Goleman.
Est. Apr 4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.
Bloque 2 Crit. Eval 20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas
sobre lo afectivo.
Est. Apr 20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las
emociones en la consideración del ser humano en cuanto tal.
Bloque 5 Crit. Eval 2. Comprender una de las principales respuestas a la
pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e identificar esta, no sólo como la
esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que hay y
conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza:
el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la
Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos,
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas
cuestiones.
Est. Apr 2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que
nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 6 Crit. Eval 7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad
específica del ser humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus
características.
Est. Apr 7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo
de aparición de ideas nuevas.
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Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 5 Crit. Eval 4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la
existencia, explicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la
vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico,
o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas.
Est. Apr 4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que
reflexionan sobre la vida.
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Bloque 2 Crit. Eval 21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del
hombre como proyecto.
Est. Apr 21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.
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Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
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Bloque 6 Crit. Eval 1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de
acción: la libertad negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el
ámbito de la sociedad política como en el terreno de la vida privada o libertad
interior.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa,
libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo,
indeterminismo, condicionamiento.
Bloque 3 Crit. Eval 5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y
reflexionar de forma escrita sobre las mismas, argumentando las propias
opiniones al respecto.
Est. Apr 5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el
Estado.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 2 Crit. Eval 19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad
como elemento definitorio de lo humano.
Est. Apr 19.1.Explica qué es la voluntad.
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Criterios de Evaluación
Indicadores de logro

T.

Activ.

Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.
Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 3 Crit. Eval 1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al
mismo tiempo, identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad.
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad,
socialización, estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto,
propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y
cambio social, globalización.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.
Bloque 3 Crit. Eval 2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser
humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad.
Est. Apr 2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de
sociedad, haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el
ser humano.
Bloque 3 Crit. Eval 6. Comprender el sentido del concepto de civilización,
relacionando sus semejanzas y diferencias con el de cultura.
Est. Apr 6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos
fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas y diferencias
entre oriente y occidente.
Bloque 3 Crit. Eval 9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el
etnocentrismo.
Est. Apr 9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el
etnocentrismo, expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con
hechos investigados y contrastados en Internet.
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Criterios de Evaluación
Indicadores de logro

T.

Activ.

Bloque 4 Crit. Eval 4. Conocer la concepción contemporánea sobre la
inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel
Goleman.
Est. Apr 4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia
emocional.

T.
15

6.
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soc. y
cív.

Bloque 6 Crit. Eval 14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del
riesgo y su relación para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la
posibilidad de evolucionar.
Est. Apr 14.1 Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la
llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e
innovadores.
Bloque 2 Crit. Eval 16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles,
reflexionando sobre la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo
y los afectos, que se analizan en dichas teorías
Est. Apr 16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.
Bloque 2 Crit. Eval 7. Investigar en internet, seleccionando la información más
significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.
Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos
fundamentales de filosofía de la mente.
Bloque 6 Crit. Eval 10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la
creatividad.
Est. Apr 10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad.
Bloque 6 Crit. Eval 8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en
tanto que potencialidad existente en todas las personas y que se consigue
entrenando el cerebro.
Est. Apr 8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y
reflexionando sobre los elementos específicamente creativos.
Bloque 3 Crit. Eval 7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas
de comunicación no verbal, y la incidencia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Est. Apr 7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e
inconvenientes cuando la herramienta para la misma son las nuevas
tecnologías.
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C. OBXECTIVOS PARA O CURSO.
Objetivos
1.
Motivar y desarrollar el gusto por la
actitud y el saber filosófico como característica
propia de una mente activa y comprometida con
la sociedad.
2.
Desarrollar la capacidad reflexiva a
partir de una actitud crítica constructiva
fundamentada en la conceptualización y la
argumentación como base de la actitud
filosófica que identifica al ser humano.
3.
Valorar la importancia de la corrección y
precisión del uso de la lengua de forma oral y
escrita, para comprender, recibir y transmitir
conceptos e ideas filosóficas como corresponde
al nivel académico.
4.
Practicar y valorar el diálogo filosófico
como proceso de encuentro racional y búsqueda
colectiva de la verdad y la consecución de
objetivos comunes consensuados.
5.
Identificar y apreciar el sentido de los
problemas filosóficos y emplear con propiedad
y rigor los nuevos conceptos y términos
asimilados para el análisis y la discusión.
6.
Analizar y comentar textos filosóficos,
tanto en su coherencia interna como en su
contexto histórico, identificando los problemas
que plantean, así como los argumentos y
soluciones propuestas.
7.
Utilizar procedimientos básicos para el
trabajo intelectual y el trabajo autónomo:
búsqueda y selección de información, contraste,
análisis, síntesis y evaluación crítica de la
misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas.
8.
Comprender la importancia del respeto
activo ante cualquier situación que atente contra
la igualdad social o ante toda discriminación, ya
sea por sexo, etnia, cultura, creencias,
discapacidad u otras características individuales
y sociales.
9.
Valorar la capacidad transformadora y
normativa de la razón para construir una
sociedad más justa, en la que exista una
verdadera igualdad de oportunidades
10.
Apreciar y dar valor a la capacidad
simbólica y creativa del ser humano como
instrumento de transmisión cultural y de
progreso a nivel productivomaterial y a nivel
estéticoespiritual.
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Competencias Clave
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Comunicación lingüística
Comunicación lingüística
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencia digital
Aprender a aprender.
Competencia digital.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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D. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: La Filosofía
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
1. La Filosofía. Características
de la reflexión filosófica y
diferencias con otros saberes.
2. El origen de la filosofía
occidental: de la explicación
mitológica a la explicación
racional.
3. Los pensadores presocráticos
y la pregunta por el arché.
4. El giro antropológico de la
filosofía en el s. V a.C. El
pensamiento de Sócrates y las
diferencias con el de los sofistas.
5. Diferentes funciones de la
filosofía como saber crítico. El
uso del análisis y la
argumentación en la explicación
del ser humano y de la realidad.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola
de otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de
la realidad y el individuo.
1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos,
saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché,
causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, prejuicio
y elabora un glosario con las mismas.
1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar,
razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.
2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo
y por qué surge, distinguiéndola de los saberes preracionales,
el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y
comparándola con algunas características generales de las
filosofías orientales.
2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la
mitológica.
2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación
del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y
diferencias en los planteamientos.
3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía
griega, la pregunta por el origen, y conocer las primeras
respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores
griegos.
3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la
pregunta por el arché, conoce a los autores de las mismas y
reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación
de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y
Demócrito.
4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a.
C., explicando algunas de las ideas centrales de Sócrates y de
Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la
filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.
4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad
defendida por Sócrates con la expuesta por Protágoras,
argumentando su propia postura.
5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el
interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo
y a lo que le rodea.
5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones
de forma razonada.
6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto
que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y
argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde
una vertiente tanto teórica como práctica.
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6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus
diferentes funcionalidades.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Identidad personal
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
1. La pregunta por el
conocimiento de uno mismo
desde la filosofía y la psicología.
2. Definición de personalidad y
principales conceptos asociados
al estudio de la misma.
3. Teorías psicológicas de la
personalidad
El estudio de G. W. Allport
La teoría conductista de J.
Dollar y N. Miller
La teoría cognitivista de G. A.
Kelly
La teoría humanística de Carl R.
Rogers y Maslow
4. Las etapas del desarrollo de la
identidad personal según Erik H.
Erikson
5. El inconsciente y el
psicoanálisis
6. La filosofía de la mente y la
neurociencia
7. La herencia genética y lo
aprendido
8. Motivación, emociones y
sentimientos
9. La motivación
La clasificación de las
necesidades según H. A. Murray
La teoría humanística sobre la
motivación de A. Maslow
10. Nuestro componente
afectivo: las emociones, y los
sentimientos
11. El papel del cuerpo en
nuestro mundo afectivo
12. La autorrealización
13. La relación entre la
motivación y las emociones
14. La condición humana desde
la filosofía
La reflexión sobre el ser
humano en el origen de la
Filosofía: la teoría del alma en
Platón y en Aristóteles.
IES Campo San Alberto
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1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?,
conociendo algunas respuestas dadas desde la psicología y la
filosofía, reflexionando y valorando la importancia de
conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito.
1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad,
temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia,
conductismo, cognitivismo, psicología humanística,
psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.
2. Definir qué es la personalidad, así como los principales
conceptos relacionados con la misma.
2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.
3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías
sobre la personalidad.
3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y
argumenta sobre ello.
4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad
personal, reflexionando sobre los factores que determinan el
éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada
sobre estos dos conceptos.
4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad
de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de
personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática.
5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del
pensamiento del psicoanálisis.
5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la
posible incidencia en la formación de la personalidad, de la
herencia genética y de lo adquirido.
6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos
cuyo punto de reflexión sea la herencia adquirida en la
formación de la personalidad, incidiendo en el
autoconocimiento de uno mismo.
7. Investigar en internet, seleccionando la información más
significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la
neurociencia.
7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre
conceptos fundamentales de filosofía de la mente.
8. Identificar la función e importancia de la motivación como
factor energético y direccional de la vida humana en sus
múltiples dimensiones.
8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación,
emoción, sentimiento, necesidades primarias y secundarias,
autorrealización, vida afectiva, frustración.
9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del
conocimiento como elemento motivador de la conducta
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La importancia de la
introspección para el
autoconocimiento. Agustín de
Hipona
La importancia del yo. René
Descartes
La interpretación materialista y
mecanicista del ser humano
desde el s. XVIII
La voluntad como rasgo
específico del ser humano.
Inmanuel Kant y la voluntad
racional
José Ortega y Gasset y el
hombre como proyecto.
La reflexión filosófica sobre la
relación cuerpo y mente y el
papel de lo afectivo: las
emociones y las pasiones.

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

humana, reflexionando sobre la consideración del ser
humano como animal racional.
9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva
acerca del conocimiento y la motivación.
10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre
la motivación, reflexionando sobre el carácter de la
motivación como elemento distintivo del ser humano frente a
lo meramente animal.
10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística
sobre la motivación y expresa su opinión razonada al
respecto.
10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la
teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la
motivación.
11. Conocer la condición afectiva del ser humano,
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos y
reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de
manifestación de lo afectivo.
11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y
significativos de autores relevantes sobre las emociones,
argumentando por escrito las propias opiniones.
12. Valorar la importancia de la interrelación entre la
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana en
diferentes direcciones y con distinta intensidad.
12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las
emociones, como la frustración, el deseo, o el amor entre
otras, en la conducta humana.
13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para
estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de objetivos
y la resolución de problemas, entre otros procesos.
13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la
motivación y de las emociones, como la curiosidad y el
placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la
satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el
reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de
iniciativas, entre otros.
14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como
herramienta para ser emprendedor y creativo.
14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las
emociones como estímulo de la iniciativa, la autonomía y el
emprendimiento.
15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las
reflexiones sobre aspectos que caracterizan al ser humano en
cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber
originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro
común es el hombre.
15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para
publicar en Internet, con la terminología filosófica de la
unidad.
16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles,
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reflexionando sobre la consideración y la interrelación entre
el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas
teorías.
16.1. Explica la teoría del alma de Platón.
16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.
16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo
y la mente o alma.
17. Conocer la importancia de la introspección señalada por
Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento y de
formación de la propia identidad.
17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de
Hipona utilizando este tipo de pensamiento en primera
persona para describirse a sí mismo.
18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel
del pensamiento como aspecto que define al individuo, frente
a las concepciones materialistas y mecanicistas del
hombremáquina en el materialismo francés del s. XVIII.
18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes Pienso,
luego existo.
18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del
materialismo en su descripción del ser humano.
19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad
como elemento definitorio de lo humano.
19.1.Explica qué es la voluntad.
20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre
lo afectivo.
20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de
las emociones en la consideración del ser humano en cuanto
tal.
21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del
hombre como proyecto.
21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Socialización
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
1. Individuo y sociedad. La
dimensión social del ser
humano.
2. Cultura, sociedad y
civilización
3. Los elementos de
construcción y legitimación de
la cultura
Principales contenidos de la
cultura (instituciones , ideas,
creencias, valores, objetos
materiales, etc)
El individuo y la construcción
de la cultura
4. La internalización de los
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al
mismo tiempo, identificarle como un alter ego que comparte
un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la
intersubjetividad.
1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad,
alteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos
naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado,
legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y
cambio social, globalización.
2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano,
Identificando y distinguiendo los conceptos de cultura y de
sociedad.
2.1. Define y explica el significado de los conceptos de
cultura y de sociedad, haciendo referencia a los componentes
socioculturales que hay en el ser humano.
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contenidos culturales de una
sociedad.
5. El proceso de socialización.
La socialización primaria y la
socialización secundaria.
6. Las principales teorías sobre
el origen de la sociedad y el
Estado (Hobbes, Locke y
Rousseau)
7. La importancia de la
comunicación
Comunicación verbal y no
verbal
El impacto de la TIC en la
comunicación
8. El relativismo cultural y el
etnocentrismo

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y
legitimación de una cultura, valorando a ésta no solo como
instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta
para la transformación y la autosuperación.
3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales,
como son las instituciones, las ideas, las creencias, los
valores, los objetos materiales, etc.
3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización
de los contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel
biológico, afectivo y cognitivo.
4. Conocer los diferentes elementos del proceso de
socialización y relacionarlos con la propia personalidad.
4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.
5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y
reflexionar de forma escrita sobre las mismas, argumentando
las propias opiniones al respecto.
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la
sociedad y el Estado.
6. Comprender el sentido del concepto de civilización,
relacionando sus semejanzas y diferencias con el de cultura.
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos
fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas
y diferencias entre oriente y occidente.
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de
comunicación no verbal, y la incidencia de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las
ventajas e inconvenientes cuando la herramienta para la
misma son las nuevas tecnologías.
8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en
la construcción de la cultura y, en cuanto tal, identificarse
como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos
culturales.
8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno
mismo en su contexto sociocultural, como ser capaz de
innovar y genera cambios culturales.
9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el
etnocentrismo.
9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el
etnocentrismo, expresando conclusiones propias, aportando
ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Pensamiento
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
Pensamiento
1. La razón y racionalidad
Funcionamiento y
características de la razón
humana y de los sentidos.
El razonamiento deductivo y la
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1. Comprender la facultad racional como específica del ser
humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la
racionalidad y cuáles son sus características.
1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos,
experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad,
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia,
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capacidad de abstracción
2. La diferencia entre opinar y
saber.
3. Posibilidades y límites de la
razón. Algunas posturas
filosóficas:
Aristóteles: inducción y
deducción
El poder ilimitado de la razón.
Descartes
Hume y los sentidos como
origen y límite de la
entendimiento.
Kant: sensibilidad,
entendimiento y razón, lo a
priori en el conocimiento.
4. Racionalidad teórica y
racionalidad práctica
5. La inteligencia
La inteligencia emocional
La teoría de las inteligencias
múltiples
6. ¿Podemos alcanzar la verdad?
La verdad como
correspondencia
El punto de vista pragmático
La verdad como perspectiva
La verdad como consenso

inteligencia emocional, certeza, error.
1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus
características.
2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones
filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón.
2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la
razón.
3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad
práctica, así como teoría y experiencia.
3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la
racionalidad: teórica y práctica.
4. Conocer la concepción contemporánea sobre la
inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia
emocional de Daniel Goleman.
4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia
emocional.
4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las
emociones.
5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la
verdad como correspondencia, la verdad según el
pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y
el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la
verdad absoluta.
5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad
como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la
importancia del error como posibilidad de búsqueda de
nuevas estrategias y soluciones.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 5: Realidad y metafísica
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
1. La metafísica y su forma
radical de preguntar: por la
realidad
2. La Naturaleza como esencia
del ser y como totalidad de la
realidad:
La pregunta metafísica por el
origen del Universo.
La pregunta metafísica por la
finalidad el Universo
3. Las implicaciones filosóficas
de la teoría del Caos.
Determinismo e indeterminismo
4. La interrogación por el
sentido de la existencia.
5. Teorías filosóficas sobre la
vida.
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1. Conocer el significado del término metafísica,
comprendiendo que es la principal disciplina de las que
componen la Filosofía, identificando su objetivo
fundamental, consistente en realizar preguntas radicales
sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar
radical.
1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad,
pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos,
creación, finalismo, contingente, mecanicismo,
determinismo.
1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y
su modo característico de preguntar sobre la realidad.
2. Comprender una de las principales respuestas a la
pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e identificar esta,
no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el
conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las
grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: el
origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden
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que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser
humano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones
filosóficas de cada una de estas cuestiones.
2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el
origen del Universo, es eterno o fue creado, y expone sus
reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de
ambas.
2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el
Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y
argumenta filosóficamente su opinión al respecto.
2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad
física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que
suscita.
3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos,
comprendiendo la importancia de señalar si la naturaleza se
rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta
respuesta de cara a la comprensión de la conducta humana.
3.1. Define qué es el determinismo y qué es el
indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un
orden en el Universo regido por leyes.
4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la
existencia, explicando las tesis centrales de algunas teorías
filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida
o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en
la realidad, entre otras cuestiones metafísicas.
4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que
reflexionan sobre la vida.
4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que
versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte,
el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad
argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 6: Transformación
Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
1. El significado de la libertad
La libertad negativa y la
libertad positiva
2. El libre albedrío y la
autodeterminación
3. El determinismo social y la
libertad personal y política.
4. Determinismo biológico y
libre albedrío: genética y
neurociencia.
5. Algunas posturas filosóficas
sobre el problema de la libertad:
la filosofía estoica, Kant y la
autodeterminación, la filosofía
existencialista, libertad y
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1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de
acción: la libertad negativa y la libertad positiva,
aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como
en el terreno de la vida privada o libertad interior.
1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad
negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío,
determinismo, indeterminismo, condicionamiento.
1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y
argumenta la propia opinión.
2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior,
relacionándolo con la posibilidad de autodeterminación de
uno mismo y con la facultad de la voluntad.
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de
la voluntad.
3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la
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democracia en J. Dewey.
6. La Estética y el estudio de la
belleza
7. La imaginación, funciones y
características
8. La creatividad como
capacidad del ser humano,
funciones y características
9. Las fases del proceso creativo
(Henri Poincaré)
10. Técnicas de desarrollo de la
creatividad
11. Psicología de la persona
creativa

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

libertad interior y la libertad social y política.
3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista
o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en el
conocimiento de la genética y la neurociencia.
4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza,
analizando la posibilidad del ser humano de ser libre,
teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal,
sometido a las leyes de la naturaleza.
4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de
actuar libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural.
5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la
libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, la negación
del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant
y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la
libertad absoluta.
5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema
de la libertad.
6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que
estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la
belleza.
6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad,
sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento divergente,
pensamiento convergente, serendipia.
7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad
específica del ser humano, explicando cómo funciona y
cuáles son sus características.
7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el
mecanismo de aparición de ideas nuevas.
7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma
práctica mediante la redacción de relatos breves de trasfondo
filosóficos.
8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto
que potencialidad existente en todas las personas y que se
consigue entrenando el cerebro.
8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y
reflexionando sobre los elementos específicamente creativos.
9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre
la importancia de que el pensamiento divergente imaginativo
y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.
9.1. Explica las fases del proceso creativo.
10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la
creatividad.
10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad
conocida como de revisión de supuestos e inversión, y la
aplica sobre alguna teoría filosófica o científica.
10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la
creatividad.
11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una
historia literaria con trasfondo filosófico.
11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming
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para reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el
curso.
12. Valorar la libertad como condición básica para la
creatividad innovadora, la conexión de las ideas
preexistentes entre sí y la competitividad.
12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la
libertad como condición fundamental para la creación.
13. Conocer las características de las personas especialmente
creativas, como la motivación, la perseverancia, la
originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden
potenciar dichas cualidades.
13.1. Explica las características de las personas
especialmente creativas y algunas de las formas en que
puede potenciarse esta condición.
14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del
riesgo y su relación para alcanzar soluciones innovadoras y,
por tanto, la posibilidad de evolucionar.
14.1 Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y
salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y
lograr resultados creativos e innovadores.

1º. TEMPORALIZACIÓN.
Primer Trimestre:
Unidad 1. ¿Tienes razones para creer lo que crees?
• ¿Cómo formamos nuestras creencias?
• Las explicaciones científicas
• ¿Podemos creer en la ciencia?
• Ciencia y pseudociencia
Habilidades y competencias
Argumentar
Esquema argumental
Modus ponens
Unidad 2. ¿Existen los zombis?
• ¿Qué son los hechos mentales?
• ¿Tienen mente las otras personas?
• Zombis, robots, cíborgs, humanos
Habilidades y competencias
Describir fenomenológicamente
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Esquema argumental
Argumento por analogía
Unidad 3. ¿Puedo estar seguro de que no soy un clon?
• ¿De qué estamos hechas las personas?
• ¿Yo soy mi memoria?
• ¿Un clon mío sería yo?
• ¿Somos conscientes de todo lo que somos?
Habilidades y competencias
Conceptualizar
Esquema argumental
Argumento de autoridad
Unidad 4. ¿Quiénes son los animales?
• ¿Qué son los animales?
• ¿Hay mentes animales?
• ¿Deben preocuparnos los animales?
• ¿Animal o humano?
Habilidades y competencias
Problematizar
Esquema argumental
Modus tollens
Unidad 5. ¿Por qué no podemos hacer todo lo que nos apetezca?
• ¿Qué es la libertad?
• Los límites de la libertad
• La libertad y la responsabilidad
Habilidades y competencias
Diálogo inquisitivo
Esquema argumental
Falacia de la afirmación del consecuente
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Segundo Trimestre: Enero
Unidad 6. ¿Qué es arte?
• ¿Qué es eso del arte?
• ¿Podemos definir el arte?
• ¿Una obra de arte le tiene que gustar a todo el mundo?
• La importancia del arte y sus límites
Habilidades y competencias
Buscar y tratar la información
Esquema argumental
Falacia de la negación del antecedente
Unidad 7. ¿Cuándo es justo un reparto?
• ¿Qué es ser justo?
• Lo que se reparte: bienes y cargas
• ¿Qué reparto es justo?
• ¿Cómo te afecta la justicia?
Habilidades y competencias
Debatir
Esquema argumental
Argumento de la ignorancia
Unidad 8. ¿Es real lo que percibimos?
• ¿Qué sabemos del mundo?
• ¿Vemos las cosas tal como son?
• ¿Cómo estructuramos la realidad?
• ¿Qué es, entonces, la realidad?
Habilidades y competencias
Disertar por escrito
Esquema argumental
Argumento del efecto a la causa
Unidad 9. ¿Por qué a veces no hacemos lo que hemos decidido hacer?
• ¿Qué queremos decir cuando decimos voluntad?
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• ¿En qué consiste tomar una decisión?
• ¿Qué papel juegan las emociones?
• ¿Hacer lo que decidimos?
Habilidades y competencias
Disertar oralmente
Esquema argumental
Argumento de la pendiente resbaladiza
Unidad 10. ¿Has visto alguna vez un número?
• ¿Qué tipos de cosas existen?
• Los objetos materiales
• ¿Son reales los objetos matemáticos?
• ¿Qué es un delfín?
Habilidades y competencias
Resolver problemas
Esquema argumental
Reducción al absurdo
Tercer Trimestre: abril
Unidad 11. ¿Hay personas completamente malas?
• ¿Qué es el mal?
• El mal moral
• Dos viejos problemas sobre el mal
• Aquello que se teme y que fascina
Habilidades y competencias
Comentar filosóficamente
Esquema argumental
La confirmación de creencias y el valor de las pruebas
Unidad 12. ¿Podemos pensar sin palabras?
• ¿Qué es pensar?
• ¿Qué es el lenguaje?
• La relación entre pensamiento y lenguaje
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• ¿Decimos lo que dicen las palabras?
Habilidades y competencias
Juzgar con criterios
Esquema argumental
La eliminación de explicaciones alternativas
Unidad 13. ¿Qué vale en la vida?
• ¿Vivir es lo mismo que existir?
• La muerte
• ¿Vale todo lo que quiero?
• ¿Qué sentido tiene la vida?
Habilidades y competencias
Tomar decisiones
Esquema argumental
Los silogismos
Unidad 14. Trabajar: ¿castigo o realización personal?
• ¿Qué es trabajar?
• Trabajo y naturaleza humana
• Trabajo y alienación
• ¿Es posible una existencia no alienada?
Habilidades y competencias
Trabajo de campo
Esquema argumental
Condicionales contrafácticos
Unidad 15. ¿Es posible vivir en soledad?
• El animal gregario
• Las relaciones afectivas: familia y amistad
• El amor
• Estar solo, sentirse solo
Habilidades y competencias
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

Habilidades sociales y de carácter
Esquema argumental
Enunciados aparentemente informativos
2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación.
Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la
superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de
apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables.
A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos
exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso:
UNIDAD 1. ¿TIENES RAZONES PARA CREER LO QUE CREES?

Reconocimiento y análisis reflexivo de las creencias.

Conocimiento y aplicación del método hipotéticodeductivo.

Caracterización de la ciencia y la pseudociencia.

Identificación de las premisas y la conclusión de un argumento.
UNIDAD 2. ¿EXISTEN LOS ZOMBIS?

Definición de conciencia y mente.

Identificación y caracterización de los hechos mentales.

El argumento por analogía.

Comprensión del concepto de zombi filosófico.
UNIDAD 3. ¿PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE NO SOY UN CLON?

Descripción del problema filosófico de la relación cuerpomente.

Análisis del papel de la memoria en la identidad personal.

Conocimiento de la teoría de Freud sobre el inconsciente.

Comprensión del concepto de clon filosófico.
UNIDAD 4. ¿QUIÉNES SON LOS ANIMALES?

Definición del concepto de animal.

Reflexión sobre el problema de las mentes animales.

Reconocimiento de las posiciones en defensa de los animales.

Aplicación de un método para problematizar.
UNIDAD 5. ¿POR QUÉ NO PODEMOS HACER TODO LO QUE NOS APETEZCA?

Definición de la libertad.

Reflexión sobre los límites de la libertad.

Caracterización del paternalismo y el liberalismo.

Asunción de la responsabilidad que comportan las acciones libres.
UNIDAD 6. ¿QUÉ ES ARTE?

Definición y reflexión en torno al concepto de arte.

Análisis del carácter artístico o no artístico de diferentes producciones.

La objetividad y la subjetividad en el arte.

Búsqueda e interpretación pautadas de información.
UNIDAD 7. ¿CUÁNDO ES JUSTO UN REPARTO?

Definición y reflexión en torno al concepto de justicia.

Las formas de justicia: retributiva, restaurativa, conmutativa, distributiva.

Reflexión en torno a los bienes y su reparto en una sociedad.

Conocimiento de las propuestas igualitaristas y del principio del mérito.
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UNIDAD 8. ¿ES REAL LO QUE PERCIBIMOS?

La percepción y los estímulos.

El espacio y el tiempo según Kant.

Reconocimiento de la correlación causal en un argumento.

Análisis del argumento escéptico.
UNIDAD 9. ¿POR QUÉ A VECES NO HACEMOS LO QUE HEMOS DECIDIDO HACER?

Definición y reflexión en torno al concepto de voluntad.

La capacidad de aplazamiento de la satisfacción.

El proceso de toma de decisiones.

El papel de las emociones en la conducta.
UNIDAD 10. ¿HAS VISTO ALGUNA VEZ UN NÚMERO?

Los objetos materiales e inmateriales.

Definición de la metafísica y sus objetos de estudio.

Conocimiento y aplicación del razonamiento por reducción al absurdo.

Los particulares y los universales.
UNIDAD 11. ¿HAY PERSONAS COMPLETAMENTE MALAS?

Definición y reflexión en torno al concepto de mal.

Identificación de los tipos de mal: moral, natural, necesario.

Delimitación de las acciones negativas que responden al concepto de mal moral.

Reflexión en torno las consecuencias del mal moral.
UNIDAD 12. ¿PODEMOS PENSAR SIN PALABRAS?

Caracterización de la actividad de pensar.

Definición de lenguaje y de lenguaje natural.

Comprensión de la relación existente entre el lenguaje y el pensamiento.

El determinismo lingüístico y el relativismo lingüístico.
UNIDAD 13. ¿QUÉ VALE EN LA VIDA?

Delimitación entre los conceptos de vida y existencia..

Reflexión en torno a la muerte y los sentimientos que suscita.

Los silogismos: características y aplicación.

Meditación entorno al sentido de la vida y los valores.
UNIDAD 14. TRABAJAR: ¿CASTIGO O REALIZACIÓN PERSONAL?

Definición y reflexión en torno al concepto de trabajo.

Reconocimiento de concepciones positivas y negativas del trabajo a lo largo de la historia.

Marx y la alienación en el trabajo.

El trabajo y el desempleo en la sociedad actual.
UNIDAD 15. ¿ES POSIBLE VIVIR EN SOLEDAD?

Las bases biológicas y culturales de la sociabilidad humana.

Las relaciones afectivas: familia y amistad.

Reflexión en torno a la soledad y sus repercusiones.
Caracterización de la filosofía como actividad y disciplina a través de textos de autores clásico

E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los objetivos
que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como objetivos de centro y
determinar la participación de cada una de las áreas del currículo en la consecución de las
competencias.
El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del currículo
como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y por ello requiere una
coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha de ser una constante.
Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de formación y
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elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como diversas formas de trabajo
cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la diversidad de los profesores y profesoras,
pero generadoras de ilusión por colaborar en un proyecto común al que cada uno aporta su mejor
saber hacer profesional y aprende y comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.
El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las incluya. En el
currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán tanto para que cada
alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los Estándares de aprendizaje
propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la función de la escuela es garantizar unos
mínimos para todos y, a la vez, el máximo para cada alumno.
El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el
alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y
ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios esquemas explicativos para
comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar en situaciones
variadas y continuar aprendiendo.
Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que permitan
desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo de las
Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a pesar de que
las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las disciplinas
académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen aprendizajes específicos que
resulten relevantes en la consecución de competencias concretas.
El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en
diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las
competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará contextos y situaciones
que representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les
obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus parecer con el de sus compañeros, a justificar y a
interpretar con rigor, etc.
Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las habilidades
sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y ejecución de tareas en
grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación de opiniones.
La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los
conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un dominio
completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas siempre estén presentes.
Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta también las actitudes y los elementos
cognitivos.
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F. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes:
1. Libro del Alumno y de la Alumna
El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 15 temas.
En cada tema del libro se mantendrá una estructura y una serie de recursos que, con pequeñas
variaciones, serán comunes a todas las unidades:
– Historia breve, cuento, enigma, episodio de la historia de la ciencia, experimento mental,
imagen ... que, a partir de algunas preguntas, ayude a visualizar un problema, o cuestión
filosófica.
– Explicación, que acostumbrará a tener unos cuatro apartados, rotulados con pregunta,
que seguirán esta línea argumental: Por qué esto es un problema? Qué respuestas se han
dado? Cuáles son los argumentos más fuertes que las soportan?
– Explicación y aplicación de alguna habilidad filosófica: disertación, debate, búsqueda de
argumentos, problematización, comentario filosófico...
– Explicación y aplicación de un esquema argumental o de una falacia.
– Actividades de recapitulación y de evaluación al final de cada tema.
Recursos Didácticos
Orientaciones Didácticas. Cada tema dispone de una guía didáctica en la que se detallan los puntos
e ideas clave de cada uno de los apartados de la unidad y se ofrecen orientaciones para desarrollar
los contenidos y habilidades correspondientes al tema.
Actividades y ejercicios. En cada uno de los temas del libro de texto se proponen ejercicios y
actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos y habilidades trabajados en los textos
explicativos del tema. Estas actividades podrán ser tanto de índole individual como a realizar en
grupo.
Soluciones de las Actividades. Respuestas de los ejercicios y actividades propuestos en el libro de
texto que se incluyen en la guía didáctica.
Direcciones de Internet. En cada tema se ofrecen direcciones de Internet, tanto en el propio libro de
texto como en la guía didáctica, que sirven para reforzar y complementar los contenidos,
habilidades y competencias trabajadas en cada tema.
Recursos Organizativos
La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible
el desarrollo del proceso de aprendizajeenseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el
uso de los recursos didácticos y organizativos serán:
Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, los
espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la comisión de
coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes en todas las
medidas de atención a la diversidad.
Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la diversidad
(tal como hemos visto en la sección anterior).
Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos en
la organización de las medidas de atención a la diversidad.
En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos
que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores.
Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos
múltiples, laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten
deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización
de una diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional..
En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún
respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad
exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se
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facilita la realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo,
profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos tiempos
para la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La
coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la
atención a la diversidad.
Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.
En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros
cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...)
deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean
discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean perjudiciales
para el medio ambiente...
En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y
prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las
programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de
opciones didácticas que puede seguir el profesorado.

G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender qué es la
reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de
saberes que estudian aspectos concretos de la
realidad y el individuo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr. 1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché,
causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un glosario con las mismas.

T. 03

Est. Apr. 1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.

T. 01

Est. Apr. 1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.

T. 01

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Conocer el origen de la
filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge,
distinguiéndola de los saberes preracionales, el mito
y la magia, en tanto que saber práctico, y
comparándola con algunas características generales
de las filosofías orientales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr. 2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica.

T. 06

Est. Apr. 2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos.

T. 01

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Identificar el primer
interrogante filosófico de la filosofía griega, la
pregunta por el origen, y conocer las primeras
respuestas a la misma, dadas por los primeros
pensadores griegos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr. 3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a los autores de las mismas y
reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito.
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TEMAS
T. 03

Bloque 1 Crit. Eval 4. Conocer el giro
antropológico de la filosofía en el s. V a. C.,
explicando algunas de las ideas centrales de Sócrates
y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación
práctica de la filosofía respecto al individuo y a la
sociedad en la que vive.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr. 4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates con la expuesta por Protágoras,
argumentando su propia postura.
Bloque 1 Crit. Eval 5. Reflexionar y argumentar, de
forma escrita y oral, sobre el interés,
específicamente humano, por entenderse a sí mismo
y a lo que le rodea.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 15

TEMAS

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 02

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 04

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 04

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 07

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 08

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 08

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 11

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 11

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 12

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 12

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 14

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 14

Est. Apr 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.

T. 15

Bloque 1 Crit. Eval 6. Reconocer las diferentes
funciones de la filosofía en tanto que saber crítico
que aspira a fundamentar, analizar y argumentar
sobre los problemas últimos de la realidad, desde
una vertiente tanto teórica como práctica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.
Bloque 2 Crit. Eval 1. Comprender la profundidad
de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas
respuestas dadas desde la psicología y la filosofía,
reflexionando y valorando la importancia de
conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, conductismo,
cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.
Bloque 2 Crit. Eval 2. Definir qué es la
personalidad, así como los principales conceptos
relacionados con la misma.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 15

TEMAS
T. 02

TEMAS

Est. Apr 2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.

T. 03

Est. Apr 2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.

T. 03
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Bloque 2 Crit. Eval 3. Conocer y explicar las tesis
centrales de algunas teorías sobre la personalidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello.
Bloque 2 Crit. Eval 4. Reconocer las etapas del
desarrollo de la identidad personal, reflexionando
sobre los factores que determinan el éxito y el
fracaso y aportando la propia opinión razonada
sobre estos dos conceptos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de
personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática.
Bloque 2 Crit. Eval 5. Analizar que se entiende por
inconsciente en el marco del pensamiento del
psicoanálisis.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 02

TEMAS
T. 11

TEMAS

Est. Apr 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.

T. 02

Est. Apr 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.

T. 03

Bloque 2 Crit. Eval 6. Reflexionar de forma escrita
y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la
formación de la personalidad, de la herencia
genética y de lo adquirido.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la herencia adquirida en la
formación de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo.
Bloque 2 Crit. Eval 7. Investigar en internet,
seleccionando la información más significativa, en
qué consiste la filosofía de la mente y la
neurociencia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 03

TEMAS

Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente.

T. 03

Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente.

T. 04

Est. Apr 7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente.

T. 04

Bloque 2 Crit. Eval 8. Identificar la función e
importancia de la motivación como factor energético
y direccional de la vida humana en sus múltiples
dimensiones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y secundarias,
autorrealización, vida afectiva, frustración.
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TEMAS
T. 09

Bloque 2 Crit. Eval 9. Reconocer, en el marco de la
teoría cognitiva, el valor del conocimiento como
elemento motivador de la conducta humana,
reflexionando sobre la consideración del ser humano
como animal racional.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y la motivación.
Bloque 2 Crit. Eval 10. Explicar las ideas centrales
de la teoría humanística sobre la motivación,
reflexionando sobre el carácter de la motivación
como elemento distintivo del ser humano frente a lo
meramente animal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 09

TEMAS

Est. Apr 10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa su opinión razonada al
respecto.

T. 09

Est. Apr 10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la
motivación.

T. 09

Bloque 2 Crit. Eval 11. Conocer la condición
afectiva del ser humano, distinguiendo entre
impulsos, emociones y sentimientos y reconociendo
el papel del cuerpo en la posibilidad de
manifestación de lo afectivo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores relevantes sobre las emociones,
argumentando por escrito las propias opiniones.
Bloque 2 Crit. Eval 12. Valorar la importancia de la
interrelación entre la motivación y lo afectivo para
dirigir la conducta humana en diferentes direcciones
y con distinta intensidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, el deseo, o el amor entre otras,
en la conducta humana.
Bloque 2 Crit. Eval 13. Reflexionar y argumentar
sobre la importancia de la motivación y de las
emociones, como la curiosidad y el placer de
aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción
por la resolución de problemas, el agrado por el
reconocimiento de éxito, la complacencia por el
estímulo de iniciativas, entre otros
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de objetivos y
la resolución de problemas, entre otros procesos.
Bloque 2 Crit. Eval 14. Reflexionar sobre el papel
de las emociones como herramienta para ser
emprendedor y creativo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la iniciativa, la autonomía y el
emprendimiento.
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TEMAS
T. 09

TEMAS
T. 09

TEMAS
T. 09

TEMAS
T. 12

Bloque 2 Crit. Eval 15. Conocer, desde la historia
de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre
aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto
tal, valorando la función de la filosofía como saber
originario e integrador de múltiples perspectivas
cuyo centro común es el hombre.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, con la terminología filosófica de la
unidad.
Bloque 2 Crit. Eval 16. Explicar las teorías del
alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre
la consideración y la interrelación entre el alma, el
cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas
teorías
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 06

TEMAS

Est. Apr 16.1. Explica la teoría del alma de Platón.

T. 10

Est. Apr 16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.

T. 15

Est. Apr 16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma.

T. 03

Bloque 2 Crit. Eval 17. Conocer la importancia de
la introspección señalada por Agustín de Hipona,
como método de autoconocimiento y de formación
de la propia identidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de pensamiento en primera persona
para describirse a sí mismo.
Bloque 2 Crit. Eval 18. Describir y comparar la
concepción cartesiana del papel del pensamiento
como aspecto que define al individuo, frente a las
concepciones materialistas y mecanicistas del
hombremáquina en el materialismo francés del s.
XVIII.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 02

TEMAS

Est. Apr 18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes Pienso, luego existo.

T. 03

Est. Apr 18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su descripción del ser humano.

T. 03

Bloque 2 Crit. Eval 19. Conocer la importancia de
la facultad de la voluntad como elemento definitorio
de lo humano.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 19.1.Explica qué es la voluntad.

T. 09

Bloque 2 Crit. Eval 20. Expresar alguna de las
consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la consideración del ser humano en
cuanto tal.
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TEMAS
T. 09

Bloque 2 Crit. Eval 21. Reconocer las
implicaciones filosóficas de la idea del hombre
como proyecto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.
Bloque 3 Crit. Eval 1. Identificar al otro tal como
es en su individualidad y, al mismo tiempo,
identificarle como un alter ego que comparte un
espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar
a la intersubjetividad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos naturales,
contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y cambio social,
globalización.
Bloque 3 Crit. Eval 2. Reconocer la dimensión
social y cultural del ser humano, Identificando y
distinguiendo los conceptos de cultura y de
sociedad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo referencia a los componentes
socioculturales que hay en el ser humano.
Bloque 3 Crit. Eval 3. Identificar el proceso de
construcción, elementos y legitimación de una
cultura, valorando a ésta no solo como instrumento
de adaptación al medio, sino como herramienta para
la transformación y la autosuperación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 15

TEMAS
T. 14

TEMAS
T. 15

TEMAS

Est. Apr 3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, las ideas, las creencias, los
valores, los objetos materiales, etc.

T. 01

Est. Apr 3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales de una sociedad, esto es, a
nivel biológico, afectivo y cognitivo.

T. 15

Bloque 3 Crit. Eval 4. Conocer los diferentes
elementos del proceso de socialización y
relacionarlos con la propia personalidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.
Bloque 3 Crit. Eval 5. Conocer las teorías sobre el
origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita
sobre las mismas, argumentando las propias
opiniones al respecto
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto.
Est. Apr 5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el Estado.
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TEMAS
T. 07

TEMAS
T. 05

Bloque 3 Crit. Eval 6. Comprender el sentido del
concepto de civilización, relacionando sus
semejanzas y diferencias con el de cultura.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas
y diferencias entre oriente y occidente.
Bloque 3 Crit. Eval 7. Definir qué es la
comunicación, analizando las formas de
comunicación no verbal, y la incidencia de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes cuando la herramienta para la
misma son las nuevas tecnologías.
Bloque 3 Crit. Eval 8. Reflexionar sobre el posible
papel activo de uno mismo en la construcción de la
cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser
creativo e innovador, capaz de generar elementos
culturales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto sociocultural, como ser capaz de innovar
y genera cambios culturales.
Bloque 3 Crit. Eval 9. Reflexionar e indagar sobre
el relativismo cultural y el etnocentrismo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando conclusiones propias, aportando
ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.
Bloque 4 Crit. Eval 1. Comprender la facultad
racional como específica del ser humano y sus
implicaciones, analizando en qué consiste la
racionalidad y cuáles son sus características.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 15

TEMAS
T. 15

TEMAS
T. 06

TEMAS
T. 15

TEMAS

Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad,
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.

T. 10

Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad,
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.

T. 10

Est. Apr 1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características.

T. 08

Bloque 4 Crit. Eval 2. Explicar las tesis básicas de
algunas concepciones filosóficas sobre las
posibilidades y límites de la razón.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.

Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad
teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y
experiencia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.
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TEMAS
T. 12

TEMAS
T. 07

Bloque 4 Crit. Eval 3. Distinguir la racionalidad
teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y
experiencia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 07

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 07

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 10

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 11

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 11

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 11

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 13

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 14

Est. Apr 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica.

T. 14

Bloque 4 Crit. Eval 4. Conocer la concepción
contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en
la teoría de la inteligencia emocional de Daniel
Goleman.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional.

T. 15

Est. Apr 4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.

T. 09

Bloque 4 Crit. Eval 5. Comprender algunos de los
principales tipos de verdad: la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano, la verdad desde el perspectivismo y el
consenso, reflexionando sobre la posibilidad de
alcanzar la verdad absoluta.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 01

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 01

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 01

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 02

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 04

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 05

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 07

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 08

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 12

Est. Apr 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo
americano y la verdad desde el perspectivismo.

T. 13

Est. Apr 5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como posibilidad de búsqueda de
nuevas estrategias y soluciones.

T. 07
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Bloque 5 Crit. Eval 1. Conocer el significado del
término metafísica, comprendiendo que es la
principal disciplina de las que componen la
Filosofía, identificando su objetivo fundamental,
consistente en realizar preguntas radicales sobre la
realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar
radical.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos,
creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo.

T. 10

Est. Apr 1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la realidad.

T. 10

Bloque 5 Crit. Eval 2. Comprender una de las
principales respuestas a la pregunta acerca de lo que
es:, la Naturaleza e identificar esta, no sólo como la
esencia de cada ser, sino además como el conjunto
de todas las cosas que hay y conocer algunas de las
grandes preguntas metafísicas acerca de la
Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el
Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza, si
es que lo hay, y el puesto del ser humano en el
cosmos, reflexionando sobre las implicaciones
filosóficas de cada una de estas cuestiones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del Universo, es eterno o fue creado, y expone sus
reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas.

T. 02

Est. Apr 2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la
tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al respecto.

T. 02

Est. Apr 2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que
suscita.

T. 10

Bloque 5 Crit. Eval 3. Conocer las implicaciones
filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la
importancia de señalar si la naturaleza se rige por
leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta
respuesta de cara a la comprensión de la conducta
humana.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un orden en
el Universo regido por leyes.
Bloque 5 Crit. Eval 4. Reflexionar sobre la
interrogación por el sentido de la existencia,
explicando las tesis centrales de algunas teorías
filosóficas de la vida, y disertar razonadamente
sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el
lugar del individuo en la realidad, entre otras
cuestiones metafísicas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS
T. 10

TEMAS

Est. Apr 4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida.

T. 13

Est. Apr 4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte,
el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto.

T. 13
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Bloque 6 Crit. Eval 1. Conocer los dos significados
del concepto de libertad de acción: la libertad
negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en
el ámbito de la sociedad política como en el terreno
de la vida privada o libertad interior.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío,
determinismo, indeterminismo, condicionamiento.
Bloque 6 Crit. Eval 1. Conocer los dos significados
del concepto de libertad de acción: la libertad
negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en
el ámbito de la sociedad política como en el terreno
de la vida privada o libertad interior.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y argumenta la propia opinión
Bloque 6 Crit. Eval 2. Comprender qué es el libre
albedrío o libertad interior, relacionándolo con la
posibilidad de autodeterminación de uno mismo y
con la facultad de la voluntad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad.
Bloque 6 Crit. Eval 3. Reflexionar y argumentar
sobre la relación entre la libertad interior y la
libertad social y política.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en
el conocimiento de la genética y la neurociencia.
Bloque 6 Crit. Eval 4. Conocer la existencia de
determinismo en la naturaleza, analizando la
posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en
cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal,
sometido a las leyes de la naturaleza.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural.
Bloque 6 Crit. Eval 5. Reconocer las tres posturas
sobre el problema de la libertad absoluta o
condicionada: la tesis estoica, la negación del
sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de
Kant y la posición intermedia que rechaza, no la
libertad, sino la libertad absoluta.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad.
Bloque 6 Crit. Eval 6. Conocer la Estética como la
parte de la filosofía que estudia el proceso creativo,
la experiencia estética y la belleza.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento divergente,
pensamiento convergente, serendipia.
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TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 06

Bloque 6 Crit. Eval 7. Identificar qué es la
imaginación, en tanto que facultad específica del ser
humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus
características.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de ideas nuevas.

T. 11

Est. Apr 7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de relatos breves de
trasfondo filosóficos.

T. 08

Bloque 6 Crit. Eval 8. Reconocer la capacidad
humana de la creatividad, en tanto que potencialidad
existente en todas las personas y que se consigue
entrenando el cerebro.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre los elementos específicamente
creativos.

TEMAS
T. 08

Bloque 6 Crit. Eval 9. Conocer las fases del
proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia
de que el pensamiento divergente imaginativo y el
pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 9.1. Explica las fases del proceso creativo.

T. 06

Bloque 6 Crit. Eval 10. Conocer y aplicar algunas
técnicas de desarrollo de la creatividad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e inversión, y la aplica
sobre alguna teoría filosófica o científica.

T. 04

Est. Apr 10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad.

T. 06

Bloque 6 Crit. Eval 11. Utilizar la técnica del
brainstorming para construir una historia literaria
con trasfondo filosófico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el
curso.
Bloque 6 Crit. Eval 12. Valorar la libertad como
condición básica para la creatividad innovadora, la
conexión de las ideas preexistentes entre sí y la
competitividad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición fundamental para la creación.
Bloque 6 Crit. Eval 13. Conocer las características
de las personas especialmente creativas, como la
motivación, la perseverancia, la originalidad y el
medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar
dichas cualidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Est. Apr 13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de las formas en que puede
potenciarse esta condición.
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TEMAS
T. 13

TEMAS
T. 05

TEMAS
T. 06

Bloque 6 Crit. Eval 14. Reflexionar de forma
argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación
para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la
posibilidad de evolucionar.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TEMAS

Est. Apr 14.1 Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y
lograr resultados creativos e innovadores.

T. 15

Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria
será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. En la materia de Filosofía
para Cuarto Curso de ESO, dadas las particularidades de la materia, se diferenciarán dos
procedimientos básicos de Evaluación.
La Evaluación de las actividades orales, individuales o en grupo, que se desarrollen en el aula
La Evaluación a través de actividades, pruebas o ejercicios escritos.
En el caso de las actividades orales, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la
observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas
las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal en lo relativo a exposición
de conocimientos y opiniones razonadas sobre las cuestiones planteadas, trabajo colaborativo y
aplicación de los procedimientos e instrumentos intelectuales y filosóficos trabajados en cada tema.
El análisis de casos y situaciones reales empleando los conocimientos y habilidades trabajados en
cada tema será el eje central a través del cual podremos valorar estas actividades de carácter oral.
En lo que respecta a la Evaluación a través de actividades, pruebas o ejercicios escritos ésta se
centrará tanto en ejercicios o actividades sencillos que pretenden valorar la adquisición de
conocimientos o habilidades básicas como en la valoración de trabajos escritos, investigaciones o
tareas más complejas que requieran una reelaboración de los contenidos trabajados y una mayor
implicación personal e intelectual del alumnado en las cuestiones trabajadas en la materia.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.
La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares de
Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de Evaluación que este Proyecto
Educativo facilita en el apartado 6. 1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación Competencial a partir de la rúbrica propuesta en
el apartado 4.4 Evaluación de las competencias clave.

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE.
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación
docente.
Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del
Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo
que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos
Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro
niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada
Estándar.
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas
educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado
alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será continua. La
evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a
lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado.
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido,
identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual
o al conjunto del grupoclase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las
necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los
correspondientes estándares de aprendizaje.
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…
 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos
celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan
solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación
una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:
 Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a
lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad.
 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y
una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las
informaciones transmitidas.
 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y
recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de
Evaluación planteados.
 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y
uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una
buena motivación del alumnado.
 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado
a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el
esfuerzo durante su aprendizaje.
 Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con
ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.
 Resultados académicos de la materia. Porcentajes de alumnos que han superado la materia y
que han obtenido niveles de excelencia.
Poc
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Temporalización de
las unidades y los
contenidos

Exposición de la
información

Eficacia de las
actividades y recursos

Diversidad de
recursos

Estrategias de
motivación del
alumnado

Interacción con el
alumnado

Evaluación de los
aprendizajes

Resultados
académicos en la
materia

I. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN
DAS MATERIAS PENDENTES.

Recuperación de Evaluaciones Pendientes
La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una Evaluación tema
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por tema y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de
Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación
suspensa:
 si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la segunda evaluación.
 si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la tercera evaluación.
Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura en el
examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre.
Recuperación para los alumnos con materias pendientes de otros cursos
Tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; aquellos
alumnos y alumnas que, excepcionalmente, sean promocionados de curso por el equipo docente con
materias pendientes, deberán hacerlo con un plan personalizado de recuperación de dichas materias
en las que se tendrá presente:
 los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias pendientes
por parte del alumnado.
 los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia.
 los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación.
 los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los
alumnos con materias pendientes de otros cursos.
Aunque la planificación de las actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente, se aconseja que dichos alumnos y alumnas
reciban enseñanzas de recuperación de esas materias, a razón de una hora de clase semanal, siempre
que la disponibilidad horaria del profesorado lo permita.
Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar las
actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una
evaluación positiva; de la evaluación será responsable el correspondiente departamento.
Pruebas extraordinarias de septiembre
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan superado en la
evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días de septiembre, será
elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que
también establecerán los criterios de calificación.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS
Vésase os apartardos anteriores e a lexislación pertinente.

K. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.
Avalición inicial nas primeiras semanas. Adaptando segundo os primeiros temas. Medidas dacordo
co presentado en apartados anteriores.

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en
función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos:
En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales.
En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al
Sistema Educativo.
En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan de unas
altas capacidades intelectuales.
Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
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Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del centro educativo
en general y de cada curso en particular, que persigue la educación integral de todos los alumnos y
que se materializa en la necesaria integración de todo el alumnado.
La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se
dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta
escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de
las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir
una progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria.
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos necesarios
para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas respuestas
pueden ser de dos tipos:
–
Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y evaluación
de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad.
–
Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de las medidas
educativas más adecuadas.
La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, desarrollada
en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de Orientación, hasta las
actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque cada uno de estos niveles
tiene funciones específicas, se complementan entre sí, dado que comparten la misma finalidad y
objetivos generales comunes: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de
los objetivos establecidos en esta etapa educativa.
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo
que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada
en función de las necesidades de cada uno.
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de
la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora la LOMCE
(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) con respecto a
dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas
oportunas que aseguren su adecuado progreso.
Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos
flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave.
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.
Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, recibirán
una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos
ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el
personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones
educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más
adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de
personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades
y sepan desenvolverse en el mundo actual.
El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de
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aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación fluida
con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan
resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y
promover su cooperación.
Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones mediante
procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar acuerdos sobre la
evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades
detectadas.
Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes objetivos:
a)
Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del
colegio.
b)
Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
c)
Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema
de valores; y la progresiva toma de decisiones.
d)
Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes,
necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y
planificada.
e)
Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y
necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.
f)
Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de
cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre
iguales.
g)
Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades
formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, realizando
las adaptaciones curriculares necesarias.
h)
Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y
establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de un
desarrollo integral de sus hijos e hijas

M. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE
CORRESPONDA.
Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.
– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer
posible el citado propósito.
– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya
puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.
– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana del centro.
– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad placentera.
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico
y personal indispensables en la “sociedad de la información”.
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– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.
– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.
– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los otros
lectores.
– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.
– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.
– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute.
– Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer vínculos
de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras.
– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones
de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como instrumentos de motivación,
de comunicación y de acceso a la lectura.
Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura
El desarrollo y la consolidación de hábitos lectores
Un buen plan lector debe asentarse sobre unos postulados que vertebren su diseño y puesta en marcha: cómo orientamos el fomento de la lectura en la ESO, qué peculiaridades y actitudes de los mediadores cabe potenciar en estos cursos, qué tipo de inconvenientes podemos encontrarnos, qué lecturas seleccionamos para encauzar nuestros objetivos, qué líneas maestras definen un programa de
actuación viable y qué otras iniciativas pueden entorpecerlo.
El fomento de la lectura en la ESO
Partimos de la base que a lo largo de la Educación Primaria se ha ido transmitiendo el gusto por leer
y que los alumnos empiezan la nueva etapa dominando competencias funcionales asociadas a operaciones cognitivas y automatismos elementales o ineludibles a la hora de descodificar sin grandes
problemas textos que respondan a su nivel formativo. Naturalmente, es una presunción que engloba
a la generalidad de los alumnos y que no implica desatender a aquellos cuyas habilidades lectoras
estén por debajo de la media a través de acciones específicas encaminadas a superar carencias.
Como es lógico, un gran esfuerzo contraría la curiosidad por abrir cualquier libro, por fascinante
que nos parezca, y disfrutar de sus páginas. En este sentido, podemos valernos de lecturas tuteladas
que permitan comentar y afrontar las dificultades más apremiantes.
A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en estudiantes de la ESO mediante procedimientos creativos y lúdicos que les inviten a una participación
activa para que entiendan la lectura como una vivencia, como un acicate para compartir sus gustos e
inclinaciones, sus experiencias con los libros; y se acerquen a otras realidades distintas a la suya reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las inquietudes que les susciten. La intención
última es colaborar en la formación de lectores autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja como
una obligación escolar, como un antojo de profesores bienintencionados que a la vez niegan y recoIES Campo San Alberto
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nocen los puntos de vista y las preferencias de sus alumnos. Por ello nos decantamos por estrategias
abiertas y variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras y consideran la diversidad de los
grupos.
Asimismo, el trabajar con muchachos que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a incidir en la
vertiente comprensiva, en la capacidad de analizar y extraer informaciones, de jerarquizarlas y relacionarlas según el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar opiniones, de saber matizarlas considerando las visones ajenas y manteniendo una actitud dialogante con los escritos que no contradiga su base textual... De ahí el valor que otorgamos a hablar de las lecturas en debates o foros de discusión e, incluso, a recrearlas creativamente para que la comprensión se derive y se refuerce con el
juego interactivo. Así, esperamos fusionar la lectura comprensiva y la placentera en una dinámica
en la que ambas se retroalimenten. Tampoco olvidamos la importancia que tiene en todo este proceso impulsar y guiar búsquedas complementarias, es decir, la práctica orientada a localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la localidad) y en Internet informaciones que sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. La atracción por las TIC y la predisposición al juego son
nuestros aliados en el momento de presentar estas actividades como una aventura o una exploración
detectivesca.
La figura del mediador en la ESO
Un desarrollo óptimo del proyecto lector exige que los docentes de la ESO actúen de mediadores.
Hay numerosas características individuales que pueden facilitar esta labor. Por ejemplo:
Conocer la psicología y la conducta de los escolares.
Ser un lector entusiasta que desee comunicar su pasión, además de un buen conocedor de la literatura juvenil para orientar en la elección personal de lecturas.
Compartir el placer lector y hacer acopio del máximo de recursos didácticos, tanto individuales como materiales.
Tener claro que su labor es ayudar a formar “lectores” autónomos y estables, no “leedores” que
sólo se acercan a los libros para cubrir exigencias formativas.
Carecer de prejuicios esteticistas sobre el tipo de obras que más atraigan a sus alumnos y saber
despertar su curiosidad sin prefijar lecturas de antemano.
Saber adaptar sus propuestas para que no cunda el desaliento entre la mayoría.
Mostrarse receptivo a los valores que se desprenden de los textos para promover la reflexión
conjunta y el espíritu crítico.
Fomentar la participación por medio de estrategias lúdicas que activen la imaginación de los muchachos e intentar que superen el miedo al ridículo y la timidez.
Ser capaz de potenciar comprensivamente las expectativas que las obras generen y las informaciones previas que se disponen sobre ficciones parecidas.
No tender a la aseveración “irrebatible” que reprima la creatividad de los alumnos e interesarse por sus interpretaciones individuales (aunque resulten insólitas).
Tener paciencia para reformular, siempre que sea preciso, aclaraciones e instrucciones y buscar
la complicidad de algunos estudiantes para conseguirlo.
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Disponer de conocimientos para utilizar las TIC con intencionalidad educativa.
Si responde a este perfil, el mediador puede emprender acciones que redunden en la concepción de
la lectura como vivencia. Aludimos a sencillas acciones como éstas:
Leer en voz alta fragmentos unitarios que combinen la aventura, el misterio y el suspense para
que la historia atrape a los alumnos; y no ser remisos cuando se trate de admitir sus “modos de
leer” abriendo un coloquio sobre el argumento.
Participar en la evocación de lecturas juveniles según al clásico esquema planteamiento, nudo y
desenlace, que se cierre con comentarios que den un sentido especial a la historia contada.
Relacionar las citadas lecturas con espacios y momentos vitales. Por ejemplo, leí tal o cual libro
un verano junto al mar, cuando empecé a salir con mi pandilla, escuchando música en mi habitación...
Comentar que para muchos lectores revisar su biblioteca es emprender una especie de viaje por
su pasado porque cada libro les trae recuerdos diferentes.
Hablar de aquellos momentos en que un amigo o un familiar nos presta un libro y creemos adivinar sus gustos o forma de ser a medida que avanzamos, sin dejar de pensar “en las razones que le
han llevado a colocarnos ese libro en las manos, (en) las señales de una fraternidad” (Daniel Pennac).
Rememorar emociones que hemos tenido con ciertas lecturas. Por ejemplo, la contradicción entre el ansia de conocer el final de un obra que nos está gustando mucho y la “tristeza” de ver
cómo se acaba esa historia apasionante.
Describir el encanto de la anticipación que experimentamos cuando nos regalan un libro y aplazamos su lectura imaginando qué historia vamos a leer, o la agradable sensación de hojear sus
páginas y oler a tinta fresca.
Diseño de líneas generales de actuación
Aunque el plan de lectura sea, en mayor o menor medida, responsabilidad de todo el equipo docente
de la ESO, es oportuno designar a un coordinador que aglutine esfuerzos y sea una persona capaz de
articular las diversas acciones que se emprendan. Lo idóneo es que sea alguien especialmente
interesado en el fomento y desarrollo de hábitos lectores en la ESO que, además, posea un bagaje de
conocimientos suficiente en torno a la animación lectora, biblioteconomía y documentación. Su
papel es esencial al responsabilizarse de las siguientes funciones:
Conocer las necesidades de formación del profesorado y sondear recursos accesibles para darles una respuesta diligente.
Elaborar un listado, a partir de las sugerencias que recoja, de los materiales didácticos que
debe ofrecer una biblioteca bien equipada.
Coordinar iniciativas de los responsables de la biblioteca, el aula de informática y el resto de
profesores que activen y dinamicen el uso de dichos espacios.
Organizar un equipo integrado por miembros de las distintas áreas curriculares para programar un plan de lectura que convenga tanto a las lagunas y potencialidades detectadas, como a las
competencias de sus destinatarios.
Distribuir y recopilar todos aquellos instrumentos de análisis o cuestionarios que sirvan para
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incentivar y evaluar el proyecto lector con vistas a determinar, junto al equipo docente, medidas
correctoras.
Convocar reuniones de programación y seguimiento del plan, donde se concreten desde los horarios, medios y espacios que exige cada propuesta, hasta la selección de lecturas apropiadas a las
características de cada curso.
Convertirse en una figura de referencia para el conjunto de la comunidad educativa implicada en
el plan (tutores, profesores, bibliotecarios, alumnos, padres...)
En las primeras reuniones sobre el proyecto, el coordinador y los profesores pueden esbozar un
plan estructurado en dos momentos para que progrese en función de las aptitudes y hábitos lectores que van interiorizando o consolidando los alumnos. Resumimos un posible resultado:
a) En el inicio de cada curso, y especialmente en el Primer Ciclo de la ESO, es imprescindible
descubrir las habilidades de lectura que dominan los estudiantes y la relación que mantienen con
los libros, para poder incidir en sus posibles carencias. Cómo es natural en los primeros cursos
de la ESO, dispondrán de esquemas mentales básicos, muy próximos a un cliché, y apenas
habrán desarrollado las estrategias que aseguran una lectura personal, crítica y comprensiva. Por
tanto, nuestro primer objetivo será reforzar las habilidades que demuestren y presentarles el plan
de lectura como una oportunidad para divertirse conociendo ficciones y personajes creados para
“adultos” que dejan atrás la infancia. A los preadolescentes les encanta sentir que se les trata
como a “mayores”. Comentarles con cierto deje de complicidad que nos esperan, por ejemplo,
historias de terror, crímenes extraños de resolución compleja, aventuras de todo tipo que tienen
lugar en países lejanos... puede ser un buen comienzo.
Después, orientaremos la elección de las obras según sus preferencias, necesidades formativas y
capacidades. Así estableceremos varios niveles para atender a diversos ritmos de aprendizaje y
no descuidar a quienes se muestren reacios a abrir un libro o tengan más dificultades lectoras.
Evidentemente, tendremos en cuenta que los alumnos de estas edades se sienten atraídos por la
aventura, el misterio; y pueden divertirse con historias que mezclen el humor y la fantasía o
acercarse a “clásicos adaptados”, siempre que sus argumentos y personajes contengan alguno de
los ingredientes citados. Las ficciones se decantarán por la acción dinámica, ofrecerán datos,
aunque los desenlaces sorprendentes sean moneda común, y los protagonistas se definirán por
rasgos muy marcados que los individualicen entre el elenco de personajes.
b) Si en el Primer Ciclo de la ESO era imprescindible que los chicos se sintieran motivados por
leer a partir del estímulo de habilidades comprensivas básicas desde las cuales pudieran llevar a
término lecturas más fluidas y personales, durante el Cuarto Ciclo se impone trabajar más la
autonomía y el pensamiento crítico. Nuestro afán será que los chicos acaben el Ciclo siendo
capaces de profundizar las obras desde una comprensión global que no se sustente sólo en el
argumento, y que dominen las técnicas elementales que les permitan la detección y el
procesamiento de informaciones concretas de los textos, distinguiendo las relevantes de las
secundarias, y también las otras fuentes accesibles, como la biblioteca del centro o Internet.
Todo ello nos obliga a trabajar la elaboración de interpretaciones personales en cuyo origen se
aprecie un diálogo abierto tanto con los escritos, como con otros lectores. La capacidad de
reflexionar lógica y ordenadamente sobre la forma y el tema de las lecturas para cimentar
opiniones que superen la simple dicotomía “me gusta/ no me gusta”, y redunde en un buen
conocimiento de géneros y recursos literarios, debe ser un objetivo central.
En suma, la lectura concebida como vehículo de acceso y reelaboración de informaciones, por
su carácter de eje transversal o “medio para” adquirir todo tipo de conocimientos, y como fin en
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sí misma o fuente de placer buscada de manera voluntaria y libre que contribuya al refuerzo de
aptitudes cognitivas.
Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación
En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito escolar
hacen necesario que los educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial
de su formación.
El término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las que
el profesorado deberá hacer frente desde el aula. Para estructurar adecuadamente el trabajo
educativo de las TIC en la ESO afrontaremos este nuevo reto educativo a partir de estos tres
objetivos:
a)
Llevar a cabo un primera aproximación a la adquisición de las habilidades y destrezas
directamente relacionadas con los herramientas informáticas.
b)
Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales que
suponen las TIC en su más amplia acepción.
c)
Desarrollar la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos medios y herramientas
que aportan las TIC.
El primero de estos tres objetivos sería de carácter instrumental. El alumnado empezaría a
familiarizarse con los entornos informáticos y, muy especialmente, con las herramientas y sistemas
informáticos más habituales: procesadores de texto, sistemas operativos, hojas de cálculo...
En el segundo objetivo, la familiarización con los nuevos entornos comunicativos y sociales que
suponen las TIC, se desarrollará la capacidad del alumnado para identificar y comprender algunas
de las realidades tecnológicas y de comunicación que están presentes en su entorno inmediato. Para
ello, sería conveniente integrar de forma transversal en las diferentes áreas de conocimiento el
análisis de mensajes o contenidos ofrecidos a través de los llamados massmedia, principalmente la
televisión e Internet.
Un tercer objetivo, y no menos ambicioso, se centraría en la transformación de los procesos de
aprendizaje a partir del uso de las nuevas herramientas y realidades tecnológicas. No se trataría por
tanto, únicamente, de introducir cambios menores o puntuales en las actividades formativas sino de
iniciar la capacitación del alumnado en la aplicación de los conocimientos y competencias básicas
que vaya adquiriendo al entorno de las TIC:
Para empezar esta tarea, en los cursos iniciales de la ESO deberá introducirse al alumnado en el
conocimiento y uso del ordenador mediante su utilización como recurso didáctico complementario
para reforzar o ampliar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula. Los diferentes contenidos y
competencias básicas se trabajarán tanto desde el uso de las herramientas tradicionales como en la
realización de actividades interactivas, comentario de imágenes o videos extraídos de Internet o con
el apoyo de otros contenidos y aplicaciones procedentes de la web o de los massmedia.
Por último, por el atractivo que los formatos digitales tienen sobre el alumnado cabría incidir en el
uso de las TIC en los procesos de desarrollo y potenciación de las Competencias Clave relacionadas
con la lectoescritura.
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Emprendimiento
La presente Programación Didáctica aborda también el Emprendimiento, el desarrollo de la
capacidad emprendedora del alumnado teniendo presente el modelo de Emprendeduría sugerido por
Martha STONE WHISKE en Vinculación entre la investigación y la práctica (Buenos Aires Paidós,
2003). Una adaptación y propuesta de dicho modelo se halla publicado recientemente en La
Evaluación de las Competencias Básicas de Carmen PELLICER y María ORTEGA (Madrid PPC,
2009), de donde también hemos recogido algunas sugerencias y buenas ideas sobre evaluación de
competencias educativas.
Las bases teóricas del proyecto de la Enseñanza para la Compresión, compilado por Martha
STONE, descansan sobre décadas de trabajo dirigido por David PERKINS, Howard GARDNER y
Vito PERRONE. Desde 1988 hasta 1995 un grupo de investigadores de la Escuela de Graduados de
Educación de Harvard colaboraron con unos 50 docentes de 10 escuelas de EE.UU.
Tal y como expresa Marta STONE “los alumnos que están en la escuela deben desarrollar la
comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes empresarios adoptan estas metas
porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y pensar para tener éxito en esta
época de constante cambio y desarrollo tecnológico… En las últimas décadas, los teóricos del
aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni comprenden gran parte de lo que se
les enseña” (STONE, M., 2003 pg. 23). La comprensión consiste en un tipo de conocimiento
flexible en el que el alumno/a relaciona lo que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce
algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta
flexibilidad mental es una condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora.
No hay que confundir la comprensión tal y como la entienden estos autores, con la comprensión
lectora u otro tipo de comprensión como lo venimos utilizando los educadores de modo habitual. El
concepto de comprensión que manejaremos se refiere a procesos más amplios que la simple
memorización y entendimiento. Además no se refiere sólo a conceptos y teorías, sino también a
marcos conceptuales, actitudes y valores. Es difícil llevar a la práctica y adquirir un valor si no se
comprende bien su significado en un campo amplio de situaciones y experiencias.
El emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un conjunto de
subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades vendrían determinadas
por los valores y actitudes que impregnan el proyecto educativo de Vicens Vives. Siguiendo los
autores antes citados el desarrollo del Emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco
dimensiones o capacidades del alumnado:
1.
Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con otros.
Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de personas y contactos con
clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación con otros en proyectos de
talento compartido multiplica los resultados.
2.
Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las emociones
proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los propios talentos y la
autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de la zona de confort y afrontar
los retos con ilusión y valentía.
3.
Dimensión de la mejorainnovación. La creatividad es una herramienta básica en el
emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y aportar valor. Ello
implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también rigor.
4.
Dimensión éticohumanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un negocio
malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por desgracia vemos todos los
días noticias y ejemplos de malos negocios. El emprendedor/a necesita una ética como principio
personal y también como estrategia a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo
relaciones de confianza con sus clientes.
5.
Dimensión simbólicocomunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos
comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal, es
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fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale tener buenas ideas y proyectos si no
sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no persuadimos.
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Educación cívica y constitucional
En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores,
saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en el futuro las
alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y
dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo
propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática,
desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico
y favoreciendo la convivencia en sociedad.
Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los alumnos como
personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de
superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de
vida. También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que la educación
cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, e proponen
actividades que favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las
situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas
necesarias para una sociedad democrática.
Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los derechos
humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de injusticia.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas
adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien
en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y habilidades
sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación,
que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la
presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento,
información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de planificación,
toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. La Educación
cívica y constitucional entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas
diferencias así como de las ideas. El currículo atiende a la construcción de un pensamiento propio, y
a la toma de postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía
de las alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y
el respeto a las demás personas.
Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados con la
sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate contribuye específicamente a
esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
Vésase apartado ao final desta programación.

Ñ. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E
PROCESOS DE MELLORA.
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1º BACHARELATO: FILOSOFÍA
Como materia obrigatoria esta a Filosofía contamos con catro aulas con tres horas semanais cada
un (A, B, C e D). Desdoblánse os grupos de A e C para as clases CLIL e non CLIL agrupándose en
1 grupo bilingüe e 3 non bilingües. As reunións de departamento, as comisións pedagóxicas e
reunións de avaliación ao longo do curso definiran concretamente o que esta programación só
presenta como proxecto valeiro de sentido real nas aulas concretas.

A. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
En 1º do Bacharelato, no primeiro ano da Educación post obrigatoria, sendo un dos eixos
vertebradores das Competencias básicas. Seguimos o marcado pola normativa oficial publicada no
DOGA e no BOE (consúltese a páxina de lexislación na web oficial da Xunta) para cada unha das
materias propias do noso departamento. Este ano coa nova materia segundo a normativa LOMCE.
A través da UNESCO, a ONU alenta os seus estados membros a traballar na promoción, no
fortalecemento e na extensión da filosofía en todos os niveis do ensino, porque a sociedade
democrática, formada por unha pluralidade diversa de persoas e comunidades, proxectos e intereses,
demanda un pensamento racional que axude a comprender o mundo complexo que nos rodea e
proporcione instrumentos para edificar unha sociedade libre, igual e xusta. A UNESCO considera
que a materia de Filosofía, o saber máis antigo de Europa, é a ferramenta adecuada que debe servir
a este fin. A filosofía forma unha cidadanía reflexiva, lúcida, participativa, amante das institucións
democráticas e con habilidades prácticas na resolución dos problemas específicos das sociedades
democráticas avanzadas.
A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e
independente, co que alcanzar unha mellor comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a.
Grazas a esta materia, os alumnos e as alumas adquiren a aptitude de entretecer unha defensa
racional e razoable da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en vías de
globalización. O pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas prácticas
para entender, analizar e propor solucións aos desafíos intelectuais e morais do século XXI.
Asemade, a materia de Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos valores da
paz e da seguridade mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza,
igualdade e liberdade (a UNESCO nomea a Filosofía como "Escola de liberdade" na súa estratexia
internacional e no informe de 2007). Os métodos filosóficos achegan enfoques plurais e
contrastados que permiten albiscar saídas aos problemas que afectan a convivencia humana. A
aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos disipa o recurso á violencia e á
guerra, e fomenta a paz e a seguridade global e local.
En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación e a
reflexión argumentada para descubrir prexuízos, xerar claridade respecto aos obxectivos e ao
sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e falacias, resistir a presión
arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes,
humanizar as persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o tratamento na aula
desta materia ten que facer reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente
masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe dar visibilidade ao
pensamento filosófico na muller.
A materia de Filosofía axuda a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da
dominación e a vontade de poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. A
meditación filosófica esperta no alumnado o interese polas demais persoas, estimula a empatía para
imaxinar os problemas que lles afectan e crea a capacidade para se emocionar moralmente. Mercé
ao autocoñecemento que promove a filosofía, o alumnado pode chegar a recoñecer que a
fraxilidade, a debilidade e a mortalidade non son aspectos negativos e odiosos da existencia
humana, senón ocasións para a axuda mutua, a cooperación e a reciprocidade.
En cuarto lugar, grazas aos modelos diversos de pensamento filosófico, a materia de Filosofía
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estimula a deliberación sosegada sobre as decisións que rexen a vida cotiá individual e colectiva, e
impulsa a tomar iniciativas razoables. Nunha sociedade democrática avanzada, o alumnado debe
formarse para aplicar o pensamento crítico á análise de principios económicos e políticos, sopesar
teorías sobre a liberdade e a xustiza social, recoñecer a interacción dos fenómenos naturais e
sociais, avaliar o impacto ético e social da tecnociencia e gozar con autonomía dos produtos
artísticos. A materia de Filosofía proporciona a visión e a comprensión holística necesaria para
realizar estas tarefas. O alumnado educado filosoficamente é, daquela, activo, curioso,
argumentativo, creativo, comprometido e innovador.
Como se ve, a Filosofía como materia potencia o desenvolvemento das competencias sociais e
cívicas, por estar estreitamente vinculadas coa finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa
consecución precisa acudir á competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao alumnado
tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro como o diálogo frutífero coas demais persoas. A
competencia de aprender a aprender maniféstase na obriga intrínseca do facer filosófico de xerar
marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores que nos permitan tratar
cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que provoca en nós a moi
humana sensación de admiración. E nesa sensación, a Filosofía non está soa, xa que a matemática e
a ciencia se nutren da mesma fonte, e a competencia neses saberes cobra máis luz cando se
examinan desde o saber que na orixe foi un con eles. Pero non chega a admiración. Con ela aparece
a curiosidade que só se satisfai cando polo sentido de iniciativa e o espírito emprendedor nos
animamos á acción, á creación e á innovación. O mesmo saber require atrevemento, ousadía,
iniciativa, como nos lembra Kant. A competencia dixital capacita os alumnos e as alumnas para o
uso das novas tecnoloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón, o sentido, que se
presenta baixo as dúas facetas da información e a comunicación. O percorrido da filosofía polos
seus temas e pola súa historia brinda acceso, ao cabo, a un panorama de teorías, pensadores/as,
correntes, ideas, argumentos, críticas e preguntas que conforman a trama onde se viñeron tecendo as
expresións culturais que nos fan ser o que somos.
Tamén se abordan no currículo de Filosofía varios dos elementos transversais de etapa, os que
atinxen basicamente ao espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia
que poden ter neles as achegas das ramas da filosofía.
Na materia de Filosofía, todas estas esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a
especificidade do saber filosófico, o coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a condición
humana e a racionalidade práctica. A través destes bloques o alumnado coñecerá os interrogantes, os
conceptos, as formulacións e as respostas da filosofía aos grandes problemas do saber, o
coñecemento, a ciencia, a realidade, a natureza, o ser humano, a acción, a arte, o discurso e a
innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a filosofía da ciencia e da natureza, e a
metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno e da súa relación
con el. O alumnado desenvolve a competencia para interpretar sucesos, avaliar o seu impacto,
localizar as súas causas, anticipar e prever as consecuencias, analizar os factores capaces de
transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o pensamento metódico (na
ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión. Os contidos de antropoloxía, ética e
filosofía política dan luz sobre a realidade individual, social e cultural; estimulan a autocomprensión
e o autocoñecemento, espertan a capacidade de argumentación moral e política, desenvolven a
conciencia normativa e a empatía moral, fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á
participación activa na vida democrática. Os contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e
argumentación serven para educar a interpretación, a expresión, a formulación e a exposición do
propio pensamento e do alleo en contextos comunicativos variados (deliberación, negociación,
investigación, diálogo, controversia, discusión crítica e conversa informal), empregando con
eficacia o razoamento lóxico e respectando as máximas que rexen a conduta racional comunicativa.
Os contidos de estética proxectan o alumnado a comprender, apreciar e valorar con espírito crítico
reflexivo, actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas. A
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finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto de criterios estéticos para estimar o valor da
produción cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas innovadoras con contido
filosófico.
Tanto estes contidos curriculares coma o tratamento das competencias clave e dos elementos
transversais invitan o profesorado da materia a emprender unha renovación metodolóxica na que os
alumnos e as alumnas sexan quen de ocupar o papel activo fundamental que lles corresponde nos
procesos de ensino e aprendizaxe: o de persoas autónomas e críticas, sociais e racionais, creativas e
prudentes, donas de si e respectuosas coas demais persoas, sabias e felices. O tipo de persoa que a
mellor filosofía nos presenta, desde sempre, como ideal humano.
Obxectivos xerais do Bacharelato na LOMCE.
No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado
formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así
mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles
permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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 existentes e impulsar a igualdade real e a non
discriminación das 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 castelá e, no seu caso, a
lingua cooficial da súa comunidade autónoma.
f ) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.
h) 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 a mellora do seu medio social.
i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
j ) Comprender os elementos e os 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.
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
l ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.
n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
ñ) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
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B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN
DOS ESTÁNDARES AVALIABLES COS PERFÍS COMPETENCIAIS.
Descriptores, competencias e indicadores.
COMPETENCIA
Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

INDICADORES
Coidado do ámbito natural e dos seres
vivos

DESCRITORES
Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso responsable dos recursos
naturais para promover un desenvolvemento
sostible.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu
ámbito.
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser
humano no ámbito natural e as repercusións
para a vida futura.

Vida saudable

Desenvolver e promover hábitos de vida saudable
en canto á alimentación e ao exercicio físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social da
estética do corpo humano fronte ao coidado
saudable deste.

A ciencia no día a día

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida
cotiá.
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar
a comprensión da realidade circundante en
distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre ciencia e
tecnoloxía para solucionar problemas,
comprender o que acontece ao noso redor e
responder a preguntas.

Manexo de elementos matemáticos

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes,
proporcións, formas xeométricas, criterios de
medición e codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar a información
presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe
matemática.

Razoamento lóxico e resolución de
problemas

Organizar a información utilizando procedementos
matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a
situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita

Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable cara á lectura.
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Expresión: oral e escrita

Expresarse oralmente con corrección, adecuación e
coherencia.
Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
Compoñer distintos tipos de textos creativamente
con sentido literario.

Normas de comunicación

Respectar as normas de comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao
interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal,
ou en diferentes rexistros, nas diversas situacións
comunicativas.

Comunicación noutras linguas

Entender o contexto sociocultural da lingua, así
como a súa historia para un mellor uso desta.
Manter conversacións noutras linguas sobre temas
cotiáns en distintos contextos.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para
buscar información e ler textos en calquera
situación.
Producir textos escritos de diversa complexidade
para o seu uso en situacións cotiás ou de
materias diversas.

Competencia dixital

Tecnoloxías da información

Empregar distintas fontes para a busca de
información.
Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a
súa fiabilidade.
Elaborar e facer publicidade de información propia
derivada de información obtida a través de
medios tecnolóxicos.

Comunicación audiovisual

Utilizar as distintas canles de comunicación
audiovisual para transmitir informacións diversas.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios
de comunicación.

Utilización de ferramentas dixitais

Manexar ferramentas dixitais para a construción de
coñecemento.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para
mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais

Respecto polas manifestacións culturais
propias e alleas

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural
mundial nas súas distintas vertentes
(artísticoliteraria, etnográfica,
científicotécnica...), e cara ás persoas que
contribuíron ao seu desenvolvemento.
Valorar a interculturalidade como unha fonte de
riqueza persoal e cultural.
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Apreciar os valores culturais do patrimonio natural
e da evolución do pensamento científico.

Expresión cultural e artística

Expresar sentimentos e emocións desde códigos
artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e das
manifestacións de creatividade e gusto pola
estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.

Competencias sociais e cívicas

Educación cívica e constitucional

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha
idea da realidade histórica a partir de distintas
fontes, e identificar as implicacións que ten vivir
nun Estado social e democrático de dereito
referendado por unha constitución.
Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no
contexto da escola.

Relación cos demais

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en
situacións de convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa
en ámbitos de participación establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e
ideas.

Compromiso social

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos
distintos valores.
Concibir unha escala de valores propia e actuar
conforme a ela.
Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos
e respecto aos distintos ritmos e potencialidades.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Autonomía persoal

Optimizar recursos persoais apoiándose nas
fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar
conta delas.
Ser constante no traballo superando as dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función da
dificultade da tarefa.

Liderado

Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e
tempos.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas
posibilidades de alcanzar obxectivos.
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Darlle prioridade á consecución de obxectivos de
grupo sobre intereses persoais.

Creatividade

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde
coñecementos previos do tema.
Configurar unha visión de futuro realista e
ambiciosa.
Encontrar posibilidades no ámbito que outros non
aprecian.

Emprendemento

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais
para a consecución de obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover
accións novas.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou
dos proxectos.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético
no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

Identificar potencialidades persoais como aprendiz:
estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funcións executivas...
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en
favor da aprendizaxe.
Xerar estratexias para aprender en distintos
contextos de aprendizaxe.

Ferramentas para estimular o
pensamento

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento
creativo, crítico, emocional, interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a
comprensión rigorosa dos contidos

Planificación e avaliación da aprendizaxe

Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai
que realizar no proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións
sobre os pasos seguintes en función dos
resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de
aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

Competencias clave, contribución ao desenvolvemento das mesmas
A LOMCE diferencia 7 competencias clave: Competencia en Comunicación Lingüística (CCL),
Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía (CM), Competencia dixital (CD),
Competencia de Aprender a Aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Competencia
do sentido da iniciativa e o espíritu emprendedor (CSIEE) e Competencia da conciencia e
expresions culturais (CCEC). No cuadro que acompaña a lexislación e que nos reproducimos aqui
se sinalan como cada competencia se adecúa e correspondendo cos contidos, obxectivos e
estándares de aprendizaxe.
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Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da
lei, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.
No proxecto de Filosofía para 1.º de Bacharelato potenciouse o desenvolvemento das
competencias de comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias
sociais e cívicas. Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes
materiais, particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar
unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
Ademais, cabe recordar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de
maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias clave,
permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas.
Comunicación lingüística
Na medida que a filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual,
os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da
materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación oral
en debates e argumentacións na clase.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Na medida que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que
tamén abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da
tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Ademais, a lóxica, como
disciplina que vincula filosofía e matemática, recibiu un coidadoso tratamento nunha unidade
específica.
Competencia dixital
A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais,
películas en especial, que tratan temas que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en cada
unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas tecnoloxías na exposición
didáctica e para iso preparáronse presentacións en formato PPT de cada unidade.
Aprender a aprender
Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de
xerar novo coñecemento a partir dos contidos impartidos na clase. Así mesmo, na clase pódense
traballar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que son
básicos para posibilitar a autonomía no estudo.
Competencias sociais e cívicas
A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión
sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por
unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á natureza social do ser humano.
Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e entendemento a través de
actividades participativas, como o debate.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á
educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública
están ligadas ao fomento da iniciativa individual. Máis alá destes valores transversais, presentes en
todas as unidades, o mundo da empresa e a economía recibe un tratamento específico nestes
materiais.
Conciencia e expresións culturais
A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén
xogan un rol crucial neste proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato. Mediante a análise de
diferentes obras de arte, pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo demais, a
conexión entre a Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, por conseguinte, é necesario
fomentar unha actitude de respecto, tolerancia e coñecemento do amplo patrimonio cultural que
constitúe a nosa forma de vida.

C. OBXECTIVOS CONCRETOS PARA FILOSOFÍA.
O bacharelato, segundo a LOMCE en Galicia, contribuirá a desenvolver no alumnado as
capacidades que lle permitan:
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 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.
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) 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.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. n) Desenvolver a sensibilidade artística e
literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e
impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
Cada un destes obxectivos do “a” ao “p” está relacionado no cuadro que incluimos a
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continuación cos temas, competencias e estándares de aprendizaxe, deacordo coa traducción que da
LOMCE fixo a Consellería de Educación de Galicia.
É dicir:
A materia de Filosofía ten como meta que o alumnado sexa capaz de pensar e comprender,
abstraéndose racionalmente do campo concreto estudado en cada unha das outras materias, para
centrarse naquilo que caracteriza especificamente a filosofía, isto é, reflexionar, razoar, criticar e
argumentar, utilizando o modo de preguntar radical e último que lle é propio, sobre os problemas
referidos á totalidade da vivencia humana, e iso sen deixar de lado a súa capacidade de
transformación e cambio tanto do individuo coma da sociedade.
A filosofía é un modo especial de preguntar e de saber, un xeito de entender e de enfrontarse á
realidade que nos rodea, ás circunstancias nas que vivimos e que, en boa medida, nos fan ser e
comprender como somos. Por iso, a materia de Filosofía persegue como obxectivo principal a
comprensión por parte do alumnado de si mesmo e do seu mundo, dotándoo para iso de
ferramentas cognitivas tanto teóricas coma prácticas.
No plano teórico, o alumnado coñecerá os grandes interrogantes, os conceptos especializados e as
teorías que intentan dar resposta ás grandes cuestións. Na súa dimensión práctica, a materia dota
de ferramentas como a actitude crítica e reflexiva que lles ensina aos alumnos e alumnas a non
admitir ideas que non foron rigorosamente analizadas e evidenciadas, o saber pensar, razoar e
argumentar con fundamento, coherencia e de forma autónoma, a habilidade discursiva para
dialogar e convencer evitando o pensamento único e dogmático, a capacidade para discernir entre
o evidente e o arbitrario, o substancial e o accidental, a xestión creativa das súas capacidades
estéticas ou o razoamento moral e político autónomo, coherente e cimentado e, en definitiva, a
valorar a capacidade da filosofía como instrumento de innovación e transformación desde hai
máis de 2500 anos; todo iso resúmese na súa vocación orixinaria, o amor ao saber, e iso
filosofando, idea clave que se lle debe transmitir ao alumnado desde esta materia e que constitúe o
punto de partida.
No ámbito práctico, o estudo da ética e da filosofía política desenvolve a comprensión da
realidade individual, cultural e social da man da capacidade normativa e transformadora da
filosofía, permitindo realizar razoamentos críticos e dialogantes e fomentando o respecto polos
valores universais e a participación activa na vida democrática. Dende os estudos de estética
alcánzanse competencias culturais, como o respecto á liberdade de expresión e á diversidade
cultural.
Finalmente, a materia debe motivar o alumnado para aprender a aprender, competencia que
está na base do amor ao saber, por saber, finalidade que se encarna na Filosofía como en ningunha
outra materia e que constitúe o punto de apoio para experimentar e xerar iniciativas persoais,
enfrontándose á vida e, en definitiva, crecendo como persoas

D. CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
Os estándares estan, como indica a LOMCE, pormenorizados e concretizados no cuadro que
incluimos neste mesmo apartado máis adiante nesta programación.
XENERALIDADES
Este proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato ten como referente o marco legal establecido
polas administracións educativas. Os contidos tratan de presentar a materia co obxectivo de formar
o alumnado e desenvolver unha serie de capacidades como a reflexión crítica e a argumentación,
ademais de transmitir uns contidos que permitan fomentar a cultura xeral dos estudantes. Tales
contidos axustáronse á duración do curso académico e ao currículo publicado polas autoridades
competentes.
Por outra parte, a Filosofía de 1.º de Bacharelato ten como obxectivo introducir os estudantes
nunha disciplina central na cultura occidental e que permite establecer conexións entre outras
materias estudadas polos alumnos e alumnas (desde a literatura ata a matemática, pasando pola
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

historia ou a bioloxía).
A distribución dos contidos realizouse mediante seis bloques xerais que responden ao marco
legal. Ademais, hai un conxunto de contidos transversais que se tiveron en conta para a preparación
de todos os materiais, como o uso de textos, o fomento da composición/redacción e o uso de novas
tecnoloxías educativas.
Bloque 1. O saber filosófico: consiste nunha presentación da materia, das súas ramas
principais, da súa historia, da súa vixencia e da xustificación da súa necesidade na actualidade.
Bloque 2. O coñecemento: bloque no que se presenta a reflexión filosófica sobre a linguaxe,
as súas funcións, etc., ademais dunha análise do coñecemento científico e unha introdución á lóxica
formal e informal.
Bloque 3. A realidade: contén unha introdución aos temas clásicos da metafísica occidental,
como a orixe do universo, a concepción da vida e a divindade. Nunha segunda unidade, introdúcese
o tema da natureza e a evolución humanas.
Bloque 4. O ser humano desde a filosofía: continúa coa unidade do bloque anterior e
presenta unha reflexión a partir da corporalidade, a diversidade de dimensións que conforman os
seres humanos e unha introdución ao problema da liberdade.
Bloque 5. A racionalidade práctica: ética e filosofía política: bloque que entronca co tema da
liberdade, desenvolve a cuestión da acción moral e presenta algúns temas de filosofía política.
Bloque 6. Cultura e sociedade: bloque final no que se formulan cuestións como a relación
entre cultura, civilización e historia, a orixe da sociedade, a filosofía da técnica, a relación entre arte
e estética, ou un reflexión sobre a relación entre filosofía e mundo empresarial.
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES
BLOQUE 1: O SABER FILOSÓFICO
Unidade 1: Que é a filosofía
A que lle chamamos filosofía
A filosofía e outras formas de saber
Evolución histórica da filosofía
Unidade 2: Para que serve a filosofía
A filosofía serve para saber pensar ben
A filosofía, nós e o noso mundo
A filosofía e o noso proxecto de vida
BLOQUE 2: O COÑECEMENTO
Unidade 3: A linguaxe: as palabras e as cousas
Que se entende por linguaxe?
O estudo científico da linguaxe
Linguaxe e realidade
Unidade 4: O coñecemento científico
O proceso de coñecemento
Que entendemos por ciencia?
Métodos, leis e teorías científicos
Filosofía contemporánea da ciencia
Unidade 5: Razoamento lóxico, falacias e paradoxos
Formas de razoamento e siloxismos
Lóxica de enunciados
Lóxica informal: falacias e paradoxos
BLOQUE 3: A REALIDADE
Unidade 6: O mundo, a vida, Deus
O mundo
A vida
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Deus
Unidade 7: Natureza e evolución humana
O home provén do home
Ser humano, animal e medio
Evolucionismo e ciencias humanas
BLOQUE 4: O SER HUMANO DESDE A FILOSOFÍA
Unidade 8: O corpo como base natural
O cerebro
Os impulsos e o inconsciente
A sexualidade: varón e muller
Unidade 9: As dimensións do ser humano
A identidade persoal
A relación cos outros
A existencia e o tempo
Unidade 10: A liberdade
É libre o ser humano?
As condicións da liberdade
Os límites da liberdade
BLOQUE 5: A RACIONALIDADE PRÁCTICA: ÉTICA E FILOSOFÍA POLÍTICA
Unidade 11: A acción moral
A busca da felicidade
A realización do ben
Problemas actuais de ética aplicada
Unidade 12: Orde política, xustiza e dereito
Fundamentos da xustiza e o dereito
A orde política e as súas formas
As ideoloxías políticas
Unidade 13: Poder e Estado: lexitimidade e goberno
O Estado: a súa orixe e as súas formas
O poder
Lexitimidade e legalidade
BLOQUE 6: CULTURA E SOCIEDADE
Unidade 14: Cultura, civilización, historia
A cultura forma a personalidade
Cultura e civilización
A historia
Unidade 15: Orixe e natureza da sociedade
A socialización e os seus tipos
Teorías sobre a orixe da sociedade
O cambio social
Unidade 16: A arte e a técnica
Creación artística e experiencia estética
O traballo e a técnica
Filosofías da técnica
Unidade 17: Filosofía e empresa
A empresa como proxecto racional
Os negocios e a ética
Actividade empresarial e desenvolvemento sostible
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Temporización
Bloque 1 e 4 serán traballados na primeira avaliación.
Bloque 2 e 3 na segunda avaliación
Bloques 5 e 6 na terceira avaliación.
Criterios de cualificación.
Serán criterios de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento e participación activa nas clases (20%);
2. exames tipo test dos materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa
(40%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (20%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Precedementos e instrumentos de avaliación
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase alúmenos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.

E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de comentario e análise
de texto, definición conceptual e, ademais, tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das
materias tanto coa vida cotiá como con outras materias.
En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica
estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias
do tipo de coñecemento propio de cada unha.
Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías
específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de
capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
CRITERIOS METODOLÓXICOS
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Filosofía elaborouse de acordo cos
criterios metodolóxicos seguintes:
Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.
Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.
Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.
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Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, mostrando
as relacións entre os contidos de Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas.
Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas
e interpretativas).
Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a
todo o temario de Filosofía de 1.º de Bacharelato, que son os seguintes:
1. Ler comprensivamente e analizar, de forma crítica, textos significativos e breves,
pertencentes a pensadores destacados.
2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, de
forma oral e escrita, con claridade e coherencia.
3. Seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes.
4. Analizar e argumentar sobre propostas filosóficas, elaborando de forma colaboradora
esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso
de medios e plataformas dixitais.
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, consonte co
propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.
Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito
en que cada un considere máis apropiado, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de
aplicación e as estratexias de indagación.
As estratexias expositivas
Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e
conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode
alcanzar só con axudas indirectas.
Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo
alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa posúe.
As estratexias de comentario e análise textual
Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas
pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que
debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así
adquirilos de forma consistente.
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda
que estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado
en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son
moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas
destacamos polo seu interese as tres seguintes:
As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente
posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos
e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza
provisional do coñecemento humano.
O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade
múltiple.
Os proxectos de investigación, estudos ou traballos de redacción habitúan o alumnado a
afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a formular preguntas e a adquirir experiencia
na busca e a consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos
especialistas na materia.
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AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte
do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:
Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo.
Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise
e razoamento.
Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con
outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento.
Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.
Criterios para a selección das actividades
Tanto no libro de texto coma na web, propóñense actividades de diverso tipo para cuxa selección
se seguiron estes criterios:
Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas
estratexias.
Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.
Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos.
Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.
Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos,
imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana
e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).
Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á
realidade.
Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais
ou relacionados co seu medio.
Tipos de actividades
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que
se encadra dentro das categorías seguintes:
Actividades de ensinoaprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades propostas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:
En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense
actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e
interpretación de textos e ampliación de conceptos.
Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos,
análise de documentos audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte.
Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de
actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as
actividades propostas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de
investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas.
Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a
solidariedade... Este tipo de actividades adoita aparecer ao final dalgunhas unidades do libro de
texto.
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma
permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis
acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e
permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.
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F. Materiais e recursos didácticos.

Materiais e recursos didácticos.
Non fixamos ningún libro de texto obrigatorio para este curso, primeiro na implantación da
LOMCE. Pero se estudiara para o vindeiros anos e para este ano o uso ou non de libro será decisión
exclusiva do profesorado que imparte a materia.
Aula virtual da materia na paxina web do centro. Web do alumnado para 1.º de Filosofía de
Bacharelato. Consiste nalgúns materiais complementarios xerais, como un conxunto de breves
biografías dalgúns dos filósofos estudados e o dicionario básico, agora ordenado alfabeticamente.
Ademais, contén tamén unha selección de textos complementarios para cada unidade e unha
ferramenta de autoavaliación. Web do profesorado para 1.º de Filosofía de Bacharelato. Con todos
os recursos incluídos na web do alumnado e recursos expresamente destinados aos docentes, como
as solucións de todas as actividades propostas no libro do alumnado, a programación didáctica de
cada unidade e un xerador de probas de avaliación
Materiais:
Folios, fotocopias, ordenadores, proxectores, tiza, pizarra, pizarra ditixital, sillas mesas.
Recursos didácticos:
Aula virtual da materia na paxina web do centro e paxinas web creadas para as seccións bilingües
(www.philoalberto.weebly.com

G. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO.
Avaliación inicial dos alumnos, e adaptacións dos contidos segundo os mínimos sinalados ao
traballo dos alumnos pendentes ao longo do curso.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademáis realizarase alo menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.

H. INDICADORES DO LOGRO NA AVALIACIÓN DO PROCESO E PRÁCTICA DOCENTE.
Como xa recollermos nos procesos de avaliación iremos adaptando na nosa interacción cos
alumnos as actividades programadas en función do alumnado, o traballo en clase, as actitudes. Será
por elo imprescindible actuar de acordo cun constante proceso de retro alimentación entre a
programación, o traballo na aula e os resultados que se vaian conseguindo.
O diálogo permanente cos alumnos, co titor de cada aula e cos pais a través do titor, así como os
resultados nas diferentes probas e en cada periodo de clase serán esenciais para como indicaroes de
que o proceso de ensinanza aprendizaxe é constantemente avaliado, correxido no proceso diario da
práctica docente nas aulas.

I. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGUIMENTO DE MATERIAS PENDENTES.
Non é necesario programar nada neste sentido ao ser unha materia de creación nova neste curso
20182018.

J. DESEÑO AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR SEGUNDO RESULTADOS.
Avaliación inicial dacordo co departamento de orientación e cos criterios sinalados nos
documentos definidores do noso centro. Datas e criterios establecidos e discutidos nas reunións de
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coordinación pedagóxica.
Grao mínimo de consecución para superala materia.
Os mesmos sinalados en outros apartados, adaptados as necesidades de cada alumnos segundo a
programación inicial e as adaptacións da mesma durante o desenvolvemento do curso.
Serán criterios mínimos de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento educado e respetuoso e participación activa nas clases (30%);
2. exames e entregados para traballar na casa (20%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (30%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Precedementos e instrumentos de avaliación
Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de
avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos
instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes:
Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma
progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un
vocabulario específico e definir con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade.
Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de
analizar un texto, identificando o seu tema, tese e ideas secundarias. Para iso, ten que poder
expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto.
Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos
contidos temáticos das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos. O
alumnado debería poder entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles.
Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do
alumnado, posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos.
Esta actividade pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura ante
unha tese, etc., ou oralmente, nunha exposición pública ou nun debate.
En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar os seguintes:
Actividades de composición, como redaccións, disertacións, debates, comentario de texto,
etc.
Actividades de libro aberto.
Actividades orais.
Traballos complementarios.
Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e resolución
de exercicios e problemas.
Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que
haberá que valorar a fiabilidade, a obxectividade, a representatividade, a adecuación ao contexto do
alumnado, etc., dos mencionados instrumentos.

Medoloxía
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de comentario e análise
de texto, definición conceptual e, ademais, tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das
materias tanto coa vida cotiá como con outras materias.
En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica
estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias
do tipo de coñecemento propio de cada unha.
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Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías
específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de
capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
CRITERIOS METODOLÓXICOS
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Filosofía elaborouse de acordo cos
criterios metodolóxicos seguintes:
- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.
- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.
- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.
- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.
- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, mostrando
as relacións entre os contidos de Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas.
- Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas
e interpretativas).
- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a
todo o temario de Filosofía de 1.º de Bacharelato, que son os seguintes:
1. Ler comprensivamente e analizar, de forma crítica, textos significativos e breves,
pertencentes a pensadores destacados.
2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, de
forma oral e escrita, con claridade e coherencia.
3. Seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes.
4. Analizar e argumentar sobre propostas filosóficas, elaborando de forma colaboradora
esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso
de medios e plataformas dixitais.
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, consonte co
propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.
Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito
en que cada un considere máis apropiado, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de
aplicación e as estratexias de indagación.
As estratexias expositivas
Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e
conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode
alcanzar só con axudas indirectas.
Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo
alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa posúe.
As estratexias de comentario e análise textual
Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas
pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que
debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así
adquirilos de forma consistente.
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda
que estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado
en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son
moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas
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destacamos polo seu interese as tres seguintes:
- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente
posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos
e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza
provisional do coñecemento humano.
- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade
múltiple.
- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos de redacción habitúan o alumnado a
afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a formular preguntas e a adquirir experiencia
na busca e a consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos
especialistas na materia.
AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte
do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:
- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo.
- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise
e razoamento.
- Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con
outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento.
- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.
Criterios para a selección das actividades

Tanto no libro de texto coma na web, propóñense actividades de diverso tipo para cuxa selección
se seguiron estes criterios:
- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas
estratexias.
- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.
- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos.
- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.
- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos,
imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana
e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).
- Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á
realidade.
- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais
ou relacionados co seu medio.
Tipos de actividades

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que
se encadra dentro das categorías seguintes:
Actividades de ensino-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades propostas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:
- En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense
actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e
interpretación de textos e ampliación de conceptos.
- Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos,
análise de documentos audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte.
Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de
actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as
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actividades propostas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de
investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas.
Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a
solidariedade... Este tipo de actividades adoita aparecer ao final dalgunhas unidades do libro de
texto.
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma
permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis
acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e
permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.

K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
Un dos principios básicos que ha ter en conta a intervención educativa é o da individualización,
consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que
necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a
necesidade de atender esta diversidade.
No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e
intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos
e alumnas resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante,
é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de
intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alumnos e alumnas manifestan.
É preciso, daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e alumnas e
adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense
na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes
analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a
globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan
ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren
traballar en pequeno ou gran grupo.
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de
todo proceso educativo é lograr que os alumnos e alumnas alcancen os obxectivos propostos.
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos:
Debate e actividade preguntaresposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de
facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.
Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a
comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas.
Introdución de cada aspecto teórico aténdose ao seu contexto e á súa importancia para
temas actuais e cotiáns, sempre que iso sexa posible.
Como actividades de consolidación suxerimos:
Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co
fin de afianzar os contidos teóricos, culturais e léxicos traballados na unidade.
Traballo cos textos complementarios de cada unidade para asentar e consolidar os
coñecementos adquiridos.
Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades
de recuperaciónampliación, atendemos non só os alumnos e alumnas que presentan problemas no
proceso de aprendizaxe, senón tamén aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos
propostos.
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As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen
dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento
comunicativo, é de grande importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en
función das actividades que se vaian realizar concretamente, por exemplo, nos procesos de
análise e comentario de textos, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas
individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos e alumnas.
Concederáselle, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e
individual; en concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así
como nas de recuperación e ampliación.
Teremos que acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías:
1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a
información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos,
paradigmas, etc.
2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un
excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e alumnas. A variedade e a
abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como dixemos,
ás diversas capacidades, intereses e motivacións.

L. ELEMENTOS TRAVERSAIS: CONCRECIÓN.
Como elementos trasnversais sinalanse os seguintes:
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento especí fico nalgunhas das
materias de cada etapa.
2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da
igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas
con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a
aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos
homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e
a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. A programación docente debe abranguer
en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade,
da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do
Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os
estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e
intersexual.
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o
alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as
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coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e
condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
Evidentemente toda a nosa actividade programadora concreta estos compoñentes trasversais tal e
como se pode apreciar no cadro que sigue a continuación.

M. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Véase cadro final aplicable e desglosado de tódalas actividades extraescolares nas que participara o
departamento neste curso 20182018.

N. MECANISMO DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN
FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
As reunións dos membros do departamento, tal e como reflicten as súas actas, son lugar axeitado
para a adaptación segundo a avaliación que se vaia facendo da programación. As reunións
constantes cos titores de cada curso, e cos outros docentes serviran de lugar axeitado para revisar,
avaliar e modificar a programación non só en función dos resultados académicos senon no
desenvolvemento integral de todos e cada un dos alumnos da aula.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu
conxunto. Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte.
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ASPECTOS PARA AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias dos estándares de
aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

Ñ. TABOA LEXISLACIÓN GALEGA: 1 BACH FILOSOFÍA
Cómo indicamos recollemos a lexislación na seguinte táboa que resume todolos apartados tratados
Filosofía. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos transversais
b
d
e

B1.1. Textos filosóficos e pertencentes
a outras ramas do saber
relacionados coas temáticas
filosóficas estudadas.

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

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos
pertencentes a pensadores/as
destacados/as, identifica a
problemática e as solucións
expostas (distinguindo as teses
principais e a orde da
argumentación) e relaciona os
problemas propostos nos textos co
estudado na unidade, e/ou co
achegado por outros/as filósofos/as
ou correntes, e/ou con saberes
distintos da filosofía.

B1.2. Composición escrita de
argumentos de reflexión filosófica e
de discursos orais, manexando as
regras básicas da retórica e a
argumentación.

B1.2. Argumentar e razoar os propios
puntos de vista sobre as temáticas
estudadas na unidade, de forma oral
e escrita, con claridade e
coherencia.

FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas
opinións de forma oral e escrita, con
claridade e coherencia, e
demostrando un esforzo creativo e
educativo na valoración persoal dos
problemas filosóficos analizados.

B1.3. Uso dos procedementos de
traballo intelectual (incluíndo os das
tecnoloxías da información e da
comunicación) adecuados á filosofía,
en especial a asimilación e o uso
rigoroso do léxico relacionado cos
temas filosóficos estudados.

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

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza
información obtida tanto de libros
específicos como de internet,
usando as posibilidades das novas
tecnoloxías para consolidar e
ampliar a información.

h
m

b
d
e

b
d
e
g

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario
de conceptos e comprende o seu
significado, aplícaos con rigor e
organízaos en esquemas ou mapas

conceptuais, táboas cronolóxicas e
outros procedementos útiles para a
comprensión da filosofía.
d
e
g

B1.3. Uso dos procedementos de
traballo intelectual (incluíndo os das
tecnoloxías da información e da
comunicación) adecuados á filosofía,
en especial a asimilación e o uso
rigoroso do léxico relacionado cos
temas filosóficos estudados.

B1.4. Analizar e argumentar sobre
formulacións filosóficas, elaborando
de xeito colaborativo esquemas,
mapas conceptuais, táboas
cronolóxicas e outros
procedementos útiles, mediante o
uso de medios e plataformas dixitais.

FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas,
mapas conceptuais, táboas
cronolóxicas, etc., amosando a
comprensión dos eixes conceptuais
estudados.

Bloque 2. O saber filosófico
b
d
e
h

B2.1. Filosofía: sentido, necesidade e
historia.

B2.1. Coñecer e comprender a
especificidade e a importancia do
saber racional en xeral e do
filosófico en particular, en tanto que
saber de comprensión e
interpretación da realidade,
valorando que a filosofía é, á vez, un
saber e unha actitude que estimula a
crítica, a autonomía, a creatividade e
a innovación.

FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os
problemas que veñen caracterizando
a filosofía desde a súa orixe,
comparando coa formulación
doutros saberes, como o científico
ou o teolóxico.

B2.2. Identificar as dimensións teórica
e práctica da filosofía, os seus
obxectivos, as características, as
disciplinas, os métodos e as
funcións, relacionándoa
paralelamente 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 conforman a
filosofía.

B2.3. Contextualizar histórica e
culturalmente as problemáticas
analizadas e expresar por escrito as
achegas máis importantes do
pensamento filosófico desde a súa
orixe, identificando os principais
problemas formulados e as
solucións achegadas, e
argumentando as propias opinións
ao respecto.

FIB2.3.1. Recoñece as principais
problemáticas filosóficas
características de cada etapa
cultural europea.

B1.3. Uso dos procedementos de
traballo intelectual (incluíndo os das
tecnoloxías da información e da
comunicación) adecuados á filosofía,
en especial a asimilación e o uso
rigoroso do léxico relacionado cos
temas filosóficos estudados.

B2.4. Comprender e utilizar con
precisión o vocabulario filosófico
fundamental, realizando un glosario
de termos de xeito colaborativo
mediante as posibilidades que
ofrecen as novas tecnoloxías.

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor
conceptos filosóficos como razón,
sentidos, mito, logos, arché,
necesidade, continxencia, causa,
existencia, metafísica, lóxica,
gnoseoloxía, obxectividade,
dogmatismo, criticismo, etc.

B1.1. Textos filosóficos e textos
pertencentes a outras ramas do
saber relacionados coa temática
filosófica estudada.

B2.5. Analizar de maneira crítica
fragmentos de textos significativos e
breves sobre a orixe, a
caracterización e a vixencia da
filosofía, identificando as
problemáticas e solucións expostas,
distinguindo as teses principais e a
orde de argumentación,
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 breves e
significativos sobre a orixe da
explicación racional e acerca das
funcións e as características do
pensamento filosófico, pertencentes
a pensadores/as, que identifiquen as
problemáticas filosóficas formuladas.

B2.2. Saber racional. Explicación
prerracional: mito e maxia.
Explicación racional: razón e
sentidos.
B2.3. Funcións e vixencia da filosofía.

d
e

B2.4. Disciplinas teóricoprácticas do
saber filosófico.
B2.5. Racionalidade teórica e práctica.

b
d

B2.6. O saber filosófico a través da súa
historia. Características da filosofía.

e
h

b
e
g

b
e
l
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FIB2.1.2. Explica a orixe do saber
filosófico diferenciándoo dos saberes
prerracionais, como o mito ou a
maxia.

FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses
fundamentais dalgunhas das
correntes filosóficas máis
importantes do pensamento
occidental.

Bloque 3. O coñecemento
d

B3.1. Teoría do coñecemento.

e

B3.2. Graos e ferramentas do coñecer:
razón, entendemento e
sensibilidade.

h

B3.3. Abstracción.
B3.4. Problemas implicados no
coñecer: posibilidades, límites e
intereses; o irracional.
d
e
h
g

B3.5. Problema filosófico do
coñecemento.
B3.6. A verdade como propiedade das
cousas. A verdade como propiedade
do entendemento: coherencia e
adecuación.

B3.1. Coñecer de modo claro e
ordenado as problemáticas
implicadas no proceso do
coñecemento humano, analizadas
desde o campo filosófico, os seus
graos, as ferramentas e as fontes, e
expor por escrito os modelos
explicativos do coñecemento máis
significativos.

FIB3.1.1. Identifica e expresa de xeito
claro e razoado os elementos e as
problemáticas que implica o proceso
do coñecemento da realidade, como
é o dos seus graos, as súas
posibilidades e os seus límites.

B3.2. Explicar e reflexionar sobre o
problema do acceso á verdade,
identificando as problemáticas e as
posturas filosóficas que xurdiron en
torno ao seu estudo.

FIB3.2.1. Coñece e explica teorías
acerca do coñecemento e a
verdade, como son o idealismo, o
realismo, o racionalismo, o
empirismo, o perspectivismo, o
consenso ou o escepticismo, e
contrasta semellanzas e diferenzas
entre os conceptos clave que
manexan.

B3.7. Algúns modelos filosóficos de
explicación do coñecemento e o
acceso á verdade.

b
d
e

d
e
h
i
l

d
e

FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e
teorías sobre a verdade, tanto no
plano metafísico como no
gnoseolóxico, usando con rigor
termos como gnoseoloxía, razón,
sentidos, abstracción, obxectividade,
certeza, dúbida, evidencia,
escepticismo, autoridade,
probabilidade, prexuízo, coherencia,
adecuación, consenso, incerteza,
interese, irracional, etc., e construír
un glosario de conceptos de xeito
colaborativo, usando internet.

B1.1. Textos filosóficos e textos
pertencentes a outras ramas do
saber relacionadas coas temáticas
filosóficas estudadas.

B3.3. Analizar de forma crítica
fragmentos de textos significativos
sobre a análise filosófica do
coñecemento humano, os seus
elementos, as súas posibilidades e
os seus límites, valorando os
esforzos por alcanzar unha
aproximación 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.

B3.8. Filosofía, ciencia e tecnoloxía.
Filosofía da ciencia.

B3.4. Coñecer e explicar a función da
ciencia, os seus modelos de
explicación, as súas características,
os seus métodos e a tipoloxía do
saber científico, expondo as
diferenzas e as coincidencias do
ideal e a investigación científica co
saber filosófico, como pode ser a
problemática da obxectividade ou a
adecuación teoríarealidade,
argumentando as propias opinións
de xeito razoado e coherente.

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

B3.5. Relacionar e identificar as
implicacións da tecnoloxía, en tanto
que saber práctico transformador da

FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas
sobre a inquedanza humana por
transformar e dominar a natureza,

B3.9. Obxectivos e instrumentos da
ciencia.
B3.10. Método hipotéticodedutivo.
B3.11. Investigación científica na
modernidade e na época
contemporánea: das matemáticas e
a técnica como ferramentas de
coñecemento e interpretación
fundamentais á reformulación dos
conceptos clásicos.

B3.12. Técnica e tecnoloxía: saber e
praxe.
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FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese
científica, identifica os seus
elementos e razoa a orde lóxica do
proceso de coñecemento.
FIB3.4.3. Usa con rigor termos
epistemolóxicos como indución,
hipotéticodedutivo, método,
verificación, predición, realismo,
causalidade, obxectividade,
relatividade, caos e indeterminismo,
entre outros.

h
i
l
b
d
l

d
e

B3.13. Reflexións filosóficas sobre o
desenvolvemento científico e
tecnolóxico: o problema da indución
B3.14. Visión aristotélica do quefacer
científico.

B3.15. Relación entre filosofía e
ciencia.

natureza e da realidade humana,
reflexionando, desde a filosofía da
tecnoloxía, sobre as relacións coa
ciencia e cos seres humanos.

póndoa ao servizo do ser humano,
así como das consecuencias desta
actuación, e participa de debates
acerca das implicacións da
tecnoloxía na realidade social.

B3.6. Analizar de xeito crítico
fragmentos de textos filosóficos
sobre a reflexión filosófica acerca da
ciencia, a técnica e a filosofía,
identificando as problemáticas e as
solucións propostas, distinguindo as
teses principais e a orde da
argumentación, relacionar os
problemas formulados nos textos co
estudado na unidade e razoar a
postura propia.

FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos
breves e significativos de
pensadores como Aristóteles,
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F.
Chalmers ou J. C. Borrón, entre
outros.

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

FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de
forma argumentada acerca de
problemas comúns aos campos
filosófico e científico, como son o
problema dos límites e as
posibilidades do coñecemento, a
cuestión da obxectividade e a
verdade, a racionalidade
tecnolóxica, etc.

h
i
g
l

FIB3.7.2. Investiga e selecciona
información en internet, procedente
de fontes solventes, sobre as
problemáticas citadas, e realiza un
proxecto de grupo sobre algunha
temática que afonde na interrelación
entre a filosofía e a ciencia.
Bloque 4. A realidade
d
e

B4.1. A metafísica como explicación
teórica da realidade.

B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica,
disciplina que estuda a realidade en
tanto que totalidade, distinguíndoa
das ciencias, que versan sobre
aspectos particulares desta.

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

B4.2. Pregunta polo ser como punto de
partida da Filosofía. Platón fronte a
Aristóteles.

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

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

h
d
e
h

B4.3. Interrogación metafísica 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 permanencia,
substancialismo estático fronte ao
devir. Esencialismo e
existencialismo.
B4.6. Necesidade de categorizar
racionalmente o real.

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor
conceptos metafísicos como ser,
sistema metafísico, realidade,
aparencia, materia e espírito,
unidade, dualidade, multiplicidade,
devir, necesidade, continxencia,
transcendencia, categoría e
abstracción, materialismo,
espiritualismo, existencialismo ou
esencialismo, entre outros.
FIB4.2.3. Realiza unha análise crítica
ante teorías metafísicas diverxentes
de interpretación da realidade.
FIB4.2.4. Analiza e comprende
fragmentos de textos breves e
significativos sobre as problemáticas
metafísicas que presenta a
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realidade, de pensadores como
Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino,
Descartes, Marx, Nietzsche, etc.,
comparando e establecendo
semellanzas e diferenzas entre os
enfoques, e disertando
coherentemente sobre as posturas
históricas.
d
e
h
i
g
l

B4.7. Cosmovisións científicas sobre o
universo. A filosofía da natureza
como admiración filosófica pola
natureza.

B4.3. Coñecer e comparar as
explicacións dadas desde as
grandes cosmovisións sobre o
universo.

B4.8. Paradigma cualitativo organicista:
universo aristotélico.

FIB4.3.2. Describe os caracteres
esenciais das interpretacións
relativista e cuántica
contemporáneas da realidade,
explicando as implicacións
filosóficas asociadas a eses
caracteres.

B4.9. Universo máquina: visión
mecanicista na Modernidade.
Supostos epistemolóxicos do
modelo heliocéntrico: procura das
leis universais dun universo infinito.
Determinismo, regularidade,
conservación, economía e
continuidade.

FIB4.3.3. Usa con rigor termos
epistemolóxicos e científicos como
cosmovisión, paradigma, Universo,
natureza, finalismo, organicismo,
determinismo, orde, causalidade,
conservación, principio,
mecanicismo, materia, relatividade,
cuántica, espazo, tempo, azar,
determinismo, indeterminismo,
probabilidade, gaia e caos, entre
outros.

B4.10. Visión contemporánea do
Universo.
B4.11. Reencontro da filosofía e a
física na teoría do caos.

d
e
g
h
i

d
e
h

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

B1.3. Uso dos procedementos de
traballo intelectual (incluíndo os das
tecnoloxías da información e da
comunicación) adecuados á filosofía,
en especial a asimilación e o uso
rigoroso do léxico relacionado coas
temáticas filosóficas estudadas.

B4.4. Elaborar táboas e/ou mapas
conceptuais comparando os
caracteres adxudicados
historicamente ao Universo,
entendido como totalidade do real,
contextualizando historicamente e
culturalmente cada cosmovisión e
ampliando información mediante
internet e/ou fontes bibliográficas.

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

B1.1. Textos filosóficos e textos
pertencentes a outras ramas do
saber relacionados 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 textos
co estudado nas unidades e razoar a
postura propia.

FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e
científicos, clásicos e
contemporáneos, que aborden as
mesmas problemáticas, e investigar
a vixencia das ideas expostas.

i
m

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

Bloque 5. O ser humano desde a filosofía
b
c
d

B5.1. A reflexión filosófica sobre o ser
humano e o sentido da existencia:
antropoloxía filosófica.

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

e

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario
específico da temática, como
evolución, dialéctica, proceso,
progreso, emerxencia, azar,
selección natural, apto,
reducionismo, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo,

determinismo xenético, natureza e
cultura.
d
e

B5.2. Implicacións filosóficas da
evolución. Filosofía e bioloxía.

h
i

B5.2. Coñecer e explicar as
implicacións filosóficas da evolución,
en relación cos contidos metafísicos
e cos/coas pensadores/as xa
estudados/as.

FIB5.2.1. Coñece e explica as
consideracións filosóficas implicadas
na teoría da evolución, como a
consideración dinámica e dialéctica
da vida ou o indeterminismo, entre
outras.
FIB5.2.2. Analiza fragmentos breves e
significativos de E. Morin, K. Popper,
R. Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen,
M. Harris ou M. Ponty, entre outros.

d
e
g

B5.3. A dialéctica naturezacultura no
proceso de antropoxénese e de
construción da identidade propia
humana.

h
i
l

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de
maneira argumentada, sobre a
interacción dialéctica entre o
compoñente natural e o cultural que
caracterizan o ser humano como tal,
sendo o culturalmente adquirido
condición para a innovación e a
creatividade que caracterizan a
especie.

FIB5.3.1. Identifica e expón en que
consiste o compoñente natural
innato do ser humano, e a súa
relación cos elementos culturais que
xorden nos procesos de
antropoxénese e humanización,
dando lugar á identidade propia do
ser humano.
FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano
en tanto que resultado da dialéctica
evolutiva entre o xeneticamente
innato e o culturalmente adquirido,
condición para a innovación e a
capacidade creativa que
caracterizan a nosa especie.
FIB5.3.3. Localiza información en
internet acerca das investigacións
actuais sobre a evolución humana, e
reflicte a información seleccionada e
sistematizada de xeito colaborativo.

a
b
c
e

B1.2. Composición escrita de
argumentos de reflexión filosófica e
de discursos orais, manexando as
regras básicas da retórica e a
argumentación.

B5.4. Valorar os coñecementos
adquiridos nesta unidade, rexeitando
os prexuízos tanto etnocéntricos
como por motivos físicos, e tamén
as actitudes de intolerancia,
inxustiza e exclusión.

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia,
baseándose nos datos obxectivos
aprendidos, sobre as implicacións de
adoptar prexuízos etnocéntricos
para xulgar os seres humanos e as
culturas.

B5.4. Visión grega. Heroe homérico:
concepto socrático. Dualismo
platónico. Animal racional e político
aristotélico. Materialismo e
individualismo helenista.

B5.5. Coñecer e reflexionar sobre as
concepcións filosóficas sobre o ser
humano como tal que se viñeron
dando ao longo da filosofía
occidental, comparando semellanzas
e diferenzas entre as sucesivas
formulacións, analizando
criticamente a influencia do contexto
sociocultural na concepción
filosófica, e valorando algunhas
formulacións diverxentes que abriron
camiño cara á consideración actual
da persoa.

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

B5.6. Comparar a visión filosófica
occidental do ser humano coa visión

FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as
principais concepcións filosóficas

h
b
c
d
e
h

B5.5. Pensamento medieval: creación
á imaxe divina; nova concepción do
corpo e a alma, da morte e da
liberdade.
B5.6. Renacemento: antropocentrismo
e humanismo.
B5.7. Modernidade e século XIX:
razón, emocións e liberdade.
B5.8. O ser humano na filosofía
contemporánea.

b

B5.9. Visións filosóficas orientais:
budismo, taoísmo e hinduísmo.
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FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos
significativos e breves dos grandes
pensadores.
FIB5.5.3. Usa con rigor termos como
dualismo e monismo antropolóxico,
areté, mente, corpo, espírito,
creacionismo, antropocentrismo,
teocentrismo, alma, humanismo,
persoa, dignidade, sentido, estado
de natureza, estado de civilización,
existencia, liberdade, emoción,
paixón, determinismo, alienación,
nihilismo, existencia, inconsciente,
morte, historia ou transcendencia,
entre outros.

e

filosófica oriental, o budismo, o
taoísmo e o hinduísmo, e
argumentar as opinións propias
sobre semellanzas e diferenzas.

h

b
d
e
h

b
c
d
e

B5.10. Algunhas claves sobre o sentido
da existencia humana.
B5.11. Cuestión do sentido, a esencia
e a existencia, o eu, a liberdade, a
morte, o destino, o azar, a historia e
a necesidade de transcendencia.

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

que se viñeron dando historicamente
no contexto da filosofía occidental
sobre o ser humano, coa visión
filosófica oriental, o budismo, o
taoísmo e o hinduísmo.

B5.7. Disertar, de forma oral e escrita,
sobre as temáticas intrinsecamente
filosóficas no ámbito do sentido da
existencia, como poden ser a
cuestión do sentido, a esencia e a
existencia, o eu, a liberdade, a
morte, o destino, o azar, a historia
ou a necesidade de transcendencia,
entre outras.

FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e
escrito, sobre as grandes cuestións
metafísicas que lle dan sentido á
existencia humana.

B5.8. Coñecer algunhas teorías
filosóficas occidentais sobre o corpo
humano, e reflexionar de xeito
colaborativo e argumentar acerca
dos puntos de vista propios.

FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas
da relación entre mente e corpo
(monismo, dualismo e
emerxentismo), e argumenta sobre
esas teorías comparando
semellanzas e diferenzas, de forma
colaborativa.

h

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 filosóficas relacionadas co
sentido da existencia humana.

Bloque 6. A racionalidade práctica
a

B2.5. Racionalidade teórica e práctica.

b

B6.1. Orixe da ética occidental:
Sócrates fronte aos sofistas.

c

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

d
e

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

h

a

FIB6.1.1. Recoñece a función da
racionalidade práctica para dirixir a
acción humana, aínda recoñecendo
os seus vínculos ineludibles coa
razón teórica e a intelixencia
emocional.

B6.2. A ética como reflexión sobre a
acción moral: carácter, conciencia e
madureza moral.

B6.2. Recoñecer o obxecto e función
da ética.

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

b

B6.3. Principais teorías sobre a moral
humana.

c

B6.4. Procura da felicidade.

d

B6.5. A boa vontade: Kant.

B6.3. Coñecer e explicar as principais
teorías éticas sobre a xustiza e a
felicidade, e sobre o
desenvolvemento moral.

e

B6.6. A xustiza como virtude
éticopolítica.

FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as
argumentacións das principais
teorías éticas sobre a felicidade e a
virtude, razoando as súas propias
ideas, e achega exemplos do seu
cumprimento e do seu
incumprimento.

b
c
d
e
a

h

B6.7. Relativismo e universalismo
moral.

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
incumprimento.
FIB6.3.3. Analiza textos breves
dalgúns dos filósofos representantes
das principais teorizacións éticas e
sobre o desenvolvemento
psicolóxico moral do individuo.
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FIB6.3.4. Usa con rigor termos como
ética, moral, acción moral,
autonomía, responsabilidade,
convención moral, madureza moral,
virtude moral, subxectivismo,
relativismo e universalismo moral,
utilitarismo, deber moral, ética de
máximos, ética de mínimos,
consenso, xustiza, eudemonismo,
hedonismo, emotivismo e
utilitarismo.
a
b
c
d

B6.8. Fundamentos filosóficos do
Estado.
B6.9. Principais interrogantes da
filosofía política.

e
h

a

B6.10. A xustiza segundo Platón.

b
c

B6.11. O convencionalismo nos
sofistas.

d

B6.12. Realismo político: Maquiavelo.

e

B6.13. Contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau e Montesquieu.

h

B6.4. Explicar a función, as
características e os principais
interrogantes 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
interrogantes da filosofía política.

B6.5. Coñecer as teorías e os
conceptos filosóficos principais que
estiveron na base da construción da
idea de Estado e das súas funcións,
apreciando o papel da filosofía como
reflexión crítica.

FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as
formulacións filosóficopolíticas de
Platón, os sofistas, Maquiavelo,
Locke, Montesquieu, Rousseau,
Hobbes, Kant, John Stuart Mill,
Popper ou Habermas, entre outros.

FIB6.4.2. Utiliza con rigor conceptos
como democracia, Estado, xustiza,
dereito, dereitos naturais, Estado
democrático e de dereito, legalidade,
lexitimidade, convención,
contractualismo, alienación,
ideoloxía, utopía, entre outros
conceptos clave da filosofía política.

FIB6.5.2. Analiza e reflexiona sobre a
relación entre individuo e Estado,
sobre a base do pensamento dos
sofistas, Marx e a escola de
Frankfurt.

B6.14. A paz perpetua de Kant.
B6.15. Fundamentos filosóficos do
capitalismo no século XIX. John
Stuart Mill. Alienación e ideoloxía
segundo Marx.

FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico textos
significativos e breves dalgúns dos
autores estudados, nos que se
argumente sobre o concepto de
Estado, os seus elementos e as
súas características.

B6.16. Disputa política entre Popper e
a escola de Frankfurt.

FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade
argumentativa, de forma oral e
escrita, contra a arbitrariedade, o
autoritarismo e a violencia.
a
b

B6.17. Función do pensamento
utópico.

B6.6. Disertar de xeito oral e escrito
sobre a utilidade do pensamento
utópico, analizando e valorando a
súa función, para propor
posibilidades alternativas, proxectar
ideas innovadoras e avaliar o xa
experimentado.

FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre
as posibilidades do pensamento
utópico, e argumenta as súas
propias ideas.

B6.18. Legalidade e lexitimidade.

B6.7. Distinguir os conceptos de
legalidade e lexitimidade.

FIB6.7.1. Describe e compara os
conceptos de legalidade e
lexitimidade.

B6.19. Capacidade simbólica. E.

B6.8. Recoñecer a capacidade

FIB6.8.1. Explica as teses

c
d
e
h
a
b
c
d
e
h
b
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d
e

Cassirer.
B6.20. Creatividade. H. Poincaré.

simbólica como elemento distintivo
da especie humana.

h

fundamentais de E. Cassirer sobre a
capacidade simbólica humana, e as
de H. Poincaré sobre o proceso
creativo.

p
b
d
e
h
n
p

a
b

B6.21. Estética filosófica: función e
características.
B6.22. A arte como instrumento de
comprensión e expresión simbólica
da realidade.

B6.9. Coñecer o campo da estética,
reflexionando sobre as contribucións
filosóficas realizadas por tres das
construcións simbólicas culturais
fundamentais.

B6.23. A estética filosófica e a
capacidade simbólica do ser
humano. A realidade desde a arte, a
literatura e a música.

FIB6.9.1. Comprende e usa conceptos
como estética, creatividade,
creación, símbolo, signo, arte,
experiencia estética, mímese,
beleza, gusto, subxectividade, xuízo
estético e vangarda.
FIB6.9.2. Contrasta e relaciona
algunhas construcións simbólicas
fundamentais no contexto da cultura
occidental, e analiza, de xeito
colaborativo, textos literarios,
audicións musicais e visualizacións
de obras de arte para explicar os
contidos da unidade.

B6.24. Relación da arte coa ética, co
coñecemento e coa técnica.

B6.10. Relacionar a creación artística
con outros campos como o da ética,
o coñecemento e a técnica.

FIB6.10.1. Diserta sobre a relación e a
posibilidade transformadora da
realidade humana, a creación
artística, a ciencia e a ética.

B6.25. Sentimento, experiencia e xuízo
estético. Beleza. Creación artística e
sociedade. Abstracción artística e
pensamento metafísico. A arte como
xustificación ou como crítica da
realidade.

B6.11. Analizar textos en que se
comprenda o valor da arte, a
literatura e a música como vehículos
de transmisión do pensamento
filosófico, utilizando con precisión o
vocabulario específico propio da
estética filosófica.

FIB6.11.1. Coñece e describe algúns
dos elementos fundamentais da
reflexión estética sobre a arte,
analizando textos significativos de
filósofos como Platón, Schelling,
Hume, Kant, Nietzsche, Walter
Benjamin, Gadamer, Marcuse ou
Adorno, entre outros, e aplica esas
ideas ao estudo de diversas obras
de arte.

d
e
h
n
p
b
d
e
h
n
p

B6.26. Filosofía e arte. Filosofía e
literatura. Filosofía e música.

FIB6.11.2. Entende o valor filosófico da
literatura, analizando textos breves
de pensadores e literatos como
Platón, Santo Agostiño, Calderón de
la Barca, Pío Baroja, A. Machado,
Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges ou Camus, entre outros.
FIB6.11.3. Coñece a visión filosófica da
música a través da análise de textos
filosóficos sobre as visións dos
pitagóricos, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche ou
Adorno, entre outros, así como
mediante audicións significativas.
d
g
h
n
b
d

B1.2. Composición escrita de
argumentos de reflexión filosófica e
de discursos orais, manexando as
regras básicas da retórica e a
argumentación.

B6.12. Reflexionar por escrito sobre
algunha das temáticas significativas
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.

B6.27. Retórica, argumentación e
lóxica: a comunicación desde a
filosofía.

B6.13. Entender a importancia da
comunicación para o
desenvolvemento do ser humano e

FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor
conceptos como símbolo,
comunicación, linguaxe formal,
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e

B6.28. Importancia da comunicación e
a súa relación coa linguaxe, a
verdade e a realidade.

b

B6.29. Lóxica proposicional.

B6.14. Coñecer en que consiste a
lóxica proposicional e apreciar o seu
valor para amosar o razoamento
correcto e a expresión do
pensamento como condición
fundamental para as relacións
humanas.

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as
regras do razoamento da lóxica de
enunciados.

B6.30. Retórica e composición 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.

B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as
ferramentas básicas do discurso
baseado na argumentación
demostrativa.

FIB6.16.1. Constrúe un diálogo
argumentativo no que demostra as
súas propias teses mediante as
regras e as ferramentas da
argumentación.

d
e

b
d
e

b
d
e

B6.31. Argumentación: regras e
ferramentas do diálogo e a
demostración de argumentos.
B6.32. Filosofía da linguaxe: o
problema filosófico dos conceptos
universais e o erro argumentativo da
xeneralización apresurada.

as sociedades.

lóxica, xuízo lóxico, razoamento,
demostración, discurso, elocuencia,
orador, retórica, exordio, inventio,
dispositio, argumentación, elocutio,
compositio, actio, falacia, debate,
negociación, persuasión e concepto
universal, entre outros.

FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde
do discurso, e escribe breves
discursos retóricos establecendo
coherentemente a exposición e a
argumentación.

FIB6.16.2. Distingue un argumento
veraz dunha falacia.
FIB6.16.3. Analiza e comenta textos
breves e significativos sobre a arte
da retórica e a argumentación de
Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito e autores/as
contemporáneos/as.

b
d

B6.33. A filosofía e a empresa como
proxecto racional.

B6.17. Coñecer as posibilidades da
filosofía na creación dun proxecto,
en xeral, e no ámbito empresarial 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,
demostración, razoamento, indución,
dedución, argumentación, sentido,
significado, creatividade, diálogo,
obxectivo/subxectivo, emocións,
globalidade e valor, entre outros.

B6.34. O modo metafísico de preguntar
para deseñar un proxecto vital e de
empresa.

B6.18. Comprender a importancia do
modo de "preguntar radical" da
metafísica para proxectar unha idea
ou un proxecto vital ou empresarial,
facilitando os procesos de
cuestionamento e definición das
preguntas radicais e as respostas a
estas.

FIB6.18.1. Formula correctamente os
interrogantes filosóficos radicais 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.

B6.19. Comprender o valor da teoría
do coñecemento, a razón crítica e a
lóxica para introducir racionalidade
na orixe e no desenvolvemento dun
proxecto.

FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital ou
empresarial, sobre a base da
filosofía, valorando a íntima relación
entre os pensamentos e as accións,
entre a razón e as emocións, a
través do diálogo, da argumentación

e
m
p

b
e
m
p

b
m
p

B6.35. Os procesos de cuestionamento
e a importancia da definición de
obxectivos.

B6.36. Proceso de análise racional do
conxunto dun sistema, dos
elementos que o integran e da orde
racional que subxace á estrutura
lóxica dun proxecto, vital e
empresarial.
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e a linguaxe filosófica.
b
e
m

a
m
n

a
b
c

B6.37. Importancia do diálogo e da
defensa argumentativa de proxectos,
fins e medios.

B6.20. Valorar as técnicas do diálogo
filosófico, a argumentación e a
retórica para organizar a
comunicación entre as partes e a
resolución de negociacións e de
conflitos, para xerar diálogo baseado
na capacidade de argumentar
correctamente, para definir e
comunicar correctamente o
obxectivo dun proxecto.

FIB6.20.1. Coñece e utiliza as
ferramentas da argumentación e o
diálogo na resolución de dilemas e
conflitos dentro dun grupo humano.

B6.38. Deseño dun proxecto vital e
laboral. Papel da Estética no
desenvolvemento do pensamento
creativo e innovador.

B6.21. Valorar a capacidade da
estética filosófica para favorecer o
pensamento creativo e innovador
que permite adaptarse e anticiparse
aos cambios, xerando innovación e
evitando o estancamento, valorando
así a función e a importancia das
persoas emprendedoras e
innovadoras para a construción e o
avance dunha cultura, e a
transformación da realidade.

FIB6.21.1. Valora a posibilidade de
crear tarefas innovadoras, valorando
a función e a importancia das
persoas emprendedoras e
innovadoras para a construción e o
avance dunha cultura, e a
transformación da realidade.

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 laboral,
comprendendo que os valores éticos
son clave para lograr o equilibrio
entre innovación, sustentabilidade e
competitividade.

FIB6.22.1. Realiza un decálogo de
valores éticos que deben rexer no
mundo laboral e de cara á sociedade
e á natureza.

B6.23. Coñecer e valorar a importancia
da razón crítica para o avance dun
proxecto persoal e colectivo.

FIB6.23.1. Comprende e valora a
importancia da razón crítica para o
avance dun proxecto persoal e
colectivo.

f
m
p

b
m

B6.40. Razón crítica en tanto que
reguladora da acción humana.

p
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FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a
importancia do traballo para
desenvolvernos como seres
humanos, para o avance dunha
cultura e para transformar a
realidade.

1 BACHARELATO PHILOSOPHY (CLIL)
INTRODUCCIÓN.
Posto que o curriculum oficial ainda non está oficialmente cerrado, preséntanse un proxecto sobre
o boceto actualmente publicado na páxina web da Consellería de Educación.
Tódolos materiais a usar, coa programación definitiva, e as actividades e novidades iranse
publicando na web da materia: http://philosophy1bach.weebly.com/.

CONTIDOS:
O curriculum oficial diferencia entre uns contidos procedimentais ou trasversais e os contidos
propiamente ditos. Os denominados trasversias inclúen a lectura de textos filosóficos, a escrita de
ensaios filosóficos, o uso de internet e os recursos dixitais apropiados para a reflexión crítico
filosófica. Atendendo a estes contidos transversais o proxecto de materia bilingúe que presentamos
terá tres pilares esencias que recorreran os traballos dos alumnos na materia a longo de todo o curso
académico:
1) Un libro de lectura obrigatoria (S.Law, Philosophy files) que se traballa cada dúas sesións co
lector nun periodo de clase. Deste traballaro realizaran un test durante cada avaliación a través da
paxina moodle do instituto.
2) Cada trimestre os alumnos terán que presentar ao menos dous ensaios a través da aula virtual na
modalidade de taller xestionado por moodle (pódense ver exemplos dos talleres levados a cabo este
curso 201415: http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/course/view.php?
id=85). Previamente se traballa con videos e diversos materias sobre a especificidade de escribir
ensaio filosófico a través da seguinte páxina web: http://writingphilos.weebly.com/
3) Traballarase principalmente a través de proxectos de investigación nos que se presentara unha
investigación relacionada coa temática traballada en cada momento (pódense ver exemplos nesta
páxina web: http://philosophy1bach.weebly.com/.)
En canto os contidos propiamente ditos o proxecto de curriculum divide en cinco bloques de
contidos: un introductorio sobre o saber filosófico e catro máis, o coñecemento, a realidade, o ser
humano dende a filosofía e a racionalidade práctica. Para organizar o noso programa nas aulas CLIL
abordaremos os cinco temas agrupados en preguntas filosóficas. Como inicio e como final,
incluindo ensaios a escribir polo alumnado, unha pregunta sobre o saber filosófico e logo un
conxunto de preguntas que reordenan os diferentes apartados incluidos nos bloques polo
curriculum. Cada tema ou pregunta levará aparellado un ensaio por parte de cada alumno e un
traballo de investigación a realizar en grupo dentro das actividades na aula.
1. What is philosophy? An introduction to philosophical wisdom and knowledge.
2. What are we human beings? Anthropology
3. What is knowledge? Epistemology
4. What is reality? Is this real? Ontology
5. What is the origin of right and wrong? Ethics and morality
6. What is beauty? Aesthetics
7. Is this democracy just? Social or political philosophy.
8. What is philosophy?

Readings.
Texts for philosophy:
Books of
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philosophers and basic readings (without an adaptation).

Writing papers commenting a philosophical text in a
bilingual context with teenagers in Campo de San
Alberto.
Using similar books to the showed above, we will
elaborate a basic guide to writing a commentary on a
philosophical text. Writing skills in philosophy required two
basic linked principles:

Practice and tutorial advice

Theoretical reflexion on the specificity of philosophy writing.
Both sides, practical and theoretical reflexion, will be consequentially linked in our daily
class work.
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MOVIE MAKING WORKSHOP: TALLER DE CINE DO BACH
PLURILINGUE. MARTES POLA TARDE. 2 HORAS.
Repetimos aquí o proxecto aprobado pola conselleria da actividade extraescolar para o novo
Bacharelato de potenciación de linguas. Tera lugar todolos martes lectivos de 4.20 a 6.00, con
multiples actividades extraescolares e saidas.

INTRODUCTION.
Movie professional making is a team enterprise: teams working independently (director, camera,
sound, illumination…) but coordinated to conquer a common creative goal. Our San Albertos’
workshop goal would be using this movie making characteristic with two objectives.
 First, to offer in a public school the opportunity of workingleaning classroom
environment with professionals of the audiovisual and producing films local
industry.
 Second, to work in teamgroups within an independent creative setting pursuing a
common goal (producing an audiovisual final product).
All this within a CLIL classroom atmosphere and bringing movie making professionals to our San
Alberto’s school.

WORKSHOP METHODOLOGY: DOING BETTER THAN SAYING.
“Doing movies, we learn film making”. This sentence summarizes the basic idea of this workshop.
Movie making involves creativity and technological skills, working nicely hand by hand. Without a
creative framework, technology scarcely woks; and, the last computer technique is blind without an
original idea. Inspired in this approach, the workshop will be organized in different modules. Each
module of the workshop will involve planning and shooting a full short movie, always with students
working in teams. Each module will bring someone of the local professional world to our classroom
to guide in developing projects. Each consecutive project of each students’ team will be
progressively more complex.

MODULES’ WORKSHOP TIME FRAME.
The workshop in six modules during the school year:
1. Introduction: pre, production and postproduction. The objective of this module would
be to understand the whole movie making process. Each group of students will be film an
interview to a class partner. Shooting the interview in students will learnpractice the basic
three steps: plan (preproduction); filming (production) and editing (post production with
Filmora, movie making or a similar editing software program).
2. Script movie writing and directing; A film is a script, without a script there is no such a
thing as a movie. The structure, pillar and core of a movie hides in an written idea organized
in a script. Being the director of a film implies having the view of the whole project to
transmit it to each member of the team. In this second module, students must develop in
groups short scripts, they would learn the different types of scripts in movie making and the
basics of audiovisual language: technical script, etc.
3. Basic shooting and camera skills; Types of cameras, illuminations, basic shooting
techniques will be learn and work within the classroom.
4. Basic sound and taping skills; a movie is nothing without a design of its sound. The
workshop of sound will be use to learn how to design properly the taping for different movie
projects
5. Acting and make up basic skills. Acting techniques, basic make up….
6. Editing and post production. After shooting the movie the different parts must be
assembled together. Without knowingunderstanding what is possible (and what it is not) to
do on computer no movie can be properly plan. Students will learn the basic skills need to
create a dynamic audiovisual piece.
In each module, students will get to know the different teams in which professional filmmaking
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takes place: script, director, camerailluminationphotography, production, postproduction, etc.
During the year, each student would decide in which team he/she fits better to participate in the last
final common movie production that would be the objective of the final quarter.

GALICIAN MOVIE MAKING INDUSTRY PROFESSIONALS.
Each one of the modules of this school workshop will count with a season with at least a
professional of the Galician Local movie making industry. Noia counts with two recognized asses
that would help us to develop our workshops: Bambu and Luis Aviles. Short workshops,
conferences, visits to Galician Production sets, etc… will be organized in coordination with
Department of English and Arts.

OTHER ACTIVITIES:
Interchange with Nepean High School in Canada.
Trips in natives family accommodation to England, Scotland in alternative years (Home to Home)

WORKSHOP PRODUCTS:
 Each module of the workshop will end with a short movie elaborated by each student’s
team.
 A webpage of the workshop will be created and elaborated contained not only our video
productions but also learning useful materials.
 A final movie will be elaborated by the whole team.

FINAL SUMMER FILM MAKING CAMP.
As a voluntary learning activity, we will organize a trip to a summer camp of the school of New
York movie making in Florence, Italy (https://www.nyfa.edu/programs/ ), or something similar.
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PENSAMENTO CRÍTICO (MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN 1
BACHARELATO)Asignatura ofertada pero non solicitada polo alumnado, non
formou grupo.
INTRODUCIÓN

Esta materia é creada polo centro e aprobada pola conselleria de educación. Nos cursos anterioes foi
impartida polo departamento de Bioloxía. Este curso a imparte o departamento de Filosofía, sendo
dunha hora semanal. Sequimos e presentamos aca a programción didáctica aprobada pola
conselleria.
O pensamento crítico é a capacidade de recompilar e avaliar a información dun modo lóxico,
equilibrado e reflexivo, para ser capaces de chegar a conclusións que están xustificadas con
argumentos razoables. Aplicalo ao ensino potencia a aprendizaxe por competencias utilizando os
estándares universais intelectuais.
Nestes momentos, o acceso a unha información sobre case calquera tema está facilmente dispoñible
de moitas e moi diversas maneiras, polo que resulta imprescindible ser capaces de avaliar toda esta
información e ser capaces de pensar por nós mesmos e dun modo independente. Por outra banda,
enfrontámonos a problemas de relevancia para a nosa vida actual e para o futuro desenvolvemento
da nosa especie en sociedade, cuestións cruciais de índole mundial como o aumento de poboación,
as epidemias, grandes migracións, cambio climático.... Estes son retos complexos sen respostas
correctas ou incorrectas e é moi importante para nós, e máis aínda para os nosos alumnos (futuros
adultos) ser capaces de pensar e entender estas cuestións dunha maneira racional e lóxica.
Para profundar na aprendizaxe desta forma de pensar, imos utilizar estes cambios globais como
exemplos co cales practicar pensamento crítico desde un enfoque pragmático.

BLOQUES DE CONTIDO
Os bloques de contidos que se abordan en Pensamento Crítico son os seguintes:
Bloque 1 : Introdución ao Pensamento Crítico
◦ Conceptos fundamentais : feito, afirmación, opinión, teoría e argumento
◦ Avaliación de probas e fundamentación de argumentos e teorías
◦ Desenvolvemento de argumentos propios
Bloque 2 : Ferramentas do Pensamento Crítico
◦ Elementos do Pensamento Crítico : propósito, información, inferencias/conclusións,
conceptos, supostos, implicacións/consecuencias, puntos de vista e preguntas
◦ Estándares intelectuais universais : claridade, exactitude, precisión, relevancia,
profundidade, amplitude, lóxica, importancia e xustiza
◦ Características intelectuais : integridade, humildade, imparcialidade, perseveranza,
confianza na razón, enteireza, empatía e autonomía
Bloque 3 : Casos prácticos
◦ Ciencia : cambio climático, biocombustibles e desenvolvemento sostible
◦ Saúde : transxénicos, medicinas alternativas, vacinas e industrias farmacéuticas
◦ Tecnoloxía : enerxías renovables, eficiencia enerxética e misión espaciais
◦ Sociedade : migracións, economía, política e tratado de libre comercio
◦ Historia : interpretación de feitos históricos
Secuenciación e temporalización
1º Trimestre :
Bloques 1, 2 e 3
2º Trimestre :
Bloque 3
3º Trimestre :
Bloque 3
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CONTIDOS
Obxectivos

Contidos

* a,b,c,d,e,f,h,i B1.1 Conceptos
fundamentais : feito,
afirmación, opinión,
teoría e argumento
* a,b,c,d,e,f,h,i B1.2 Avaliación de
probas e
fundamentación de
argumentos e teorías

* a,b,c,d,e,f,h,i B1.3
Desenvolvemento de
argumentos propios

Criterios de
Estándares de
Competencias
avaliación
aprendizaxe
clave
Recoñecer e
Recoñece e diferencia * CCL
diferenciar os
os conceptos
* CD
conceptos
fundamentais do
* CAA
fundamentais do pensamento crítico * CSIEE
pensamento crítico
Aprender a
Aprende e xustifica a * CCL
distinguir e
veracidade das probas * CD
xustificar a
e explica a
* CAA
veracidade das
fundamentación de * CSIEE
probas e
argumentos e teorías
xustificala
fundamentación
de argumentos e
teorías
Explicar a súa
Explica a súa propia * CCL
propia
argumentación
* CD
argumentación
razoando os seus
* CAA
razoando os seus propios argumentos * CSIEE
propios
argumentos
Comprender e
Comprende e analiza * CCL
analizar os
os elementos do
* CD
elementos do
pensamento crítico * CAA
pensamento crítico
* CSIEE

* a,b,c,d,e,f,h,i B2.1 Elementos do
Pensamento Crítico :
propósito,
información,
inferencias/conclusión
s, conceptos, supostos,
implicacións/consecue
ncias, puntos de vista
e preguntas
* a,b,c,d,e,f,h,i B2.2 Estándares
Coñecer os
Coñece os estándares * CCL
intelectuais
estándares e
e relacionaos cos
* CD
universais : claridade, relacionalos cos elementos do
* CAA
exactitude, precisión, elementos do
pensamento
* CSIEE
relevancia,
pensamento
profundidade,
amplitude, lóxica,
importancia e xustiza
* a,b,c,d,e,f,h,i B2.3 Características Recoñecer, valorar Recoñece, valora e * CCL
intelectuais :
e contrastar as
contrasta as
* CD
integridade,
características
características
* CAA
humildade,
intelectuais
intelectuais universais * CSIEE
imparcialidade,
universais
perseveranza,
confianza na razón,
enteireza, empatía e
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Obxectivos
* f,g,h,i,l,m

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

autonomía
B3 Aplicación a casos Aplicar
Aplica correctamente * CMCCT
prácticos
correctamente as as ferramentas do
* CSC
ferramentas do
pensamento crítico * CCEC
pensamento crítico aos casos prácticos
aos casos prácticos propostos
propostos

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES
Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
Recoñecer e diferenciar Recoñece e diferencia os
os conceptos
conceptos fundamentais
fundamentais do
do pensamento crítico
pensamento crítico

C_clave
* CCL
* CD
* CAA
* CSIEE

Aprender a distinguir e
xustificar a veracidade
das probas e xustificala
fundamentación de
argumentos e teorías

Aprende e xustifica a
* CCL
veracidade das probas e * CD
explica a fundamentación * CAA
de argumentos e teorías * CSIEE

Explicar a súa propia
argumentación razoando
os seus propios
argumentos

Explica a súa propia
argumentación razoando
os seus propios
argumentos

Comprender e analizar
os elementos do
pensamento crítico

Comprende e analiza os * CCL
elementos do
* CD
pensamento crítico
* CAA
* CSIEE

Coñecer os estándares e
relacionalos cos
elementos do
pensamento

Coñece os estándares e
relacionaos cos
elementos do
pensamento

* CCL
* CD
* CAA
* CSIEE

Recoñecer, valorar e
contrastar as
características
intelectuais universais

Recoñece, valora e
contrasta as
características
intelectuais universais

* CCL
* CD
* CAA
* CSIEE

* CCL
* CD
* CAA
* CSIEE

Aplicar correctamente as Aplica correctamente as * CMCCT
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Contidos Mínimos
esixibles
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Recopilar e avaliar a
información dun modo
lóxico, equilibrado e
reflexivo, para chegar a
conclusións xustificadas
con argumentos razoables
Aplicar correctamente as

Criterios de avaliación

Estándares de
C_clave
Contidos Mínimos
aprendizaxe
esixibles
ferramentas do
ferramentas do
* CSC
ferramentas do pensamento
pensamento crítico aos pensamento crítico aos * CCEC
crítico aos casos prácticos
casos prácticos
casos prácticos propostos
seleccionados
propostos
Actividades de Aprendizaxe
Bloque
Obx.
Contidos
Actividades de aprendizaxe
Bloque 1 : Introdución ao *
B1.1 Conceptos
1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, fundamentais : feito,
h,i
afirmación, opinión, teoría e
argumento
Bloque 1 : Introdución ao *
B1.2 Avaliación de probas e 1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, fundamentación de
h,i
argumentos e teorías
Bloque 1 : Introdución ao *
B1.3 Desenvolvemento de 1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, argumentos propios
h,i
Bloque 2 : Ferramentas do *
B2.1 Elementos do
1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, Pensamento Crítico :
h,i
propósito, información,
inferencias/conclusións,
conceptos, supostos,
implicacións/consecuencias,
puntos de vista e preguntas
Bloque 2 : Ferramentas do *
B2.2 Estándares intelectuais 1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, universais : claridade,
h,i
exactitude, precisión,
relevancia, profundidade,
amplitude, lóxica,
importancia e xustiza
Bloque 2 : Ferramentas do *
B2.3 Características
1,3,6
Pensamento Crítico
a,b,c,d,e,f, intelectuais : integridade,
h,i
humildade, imparcialidade,
perseveranza, confianza na
razón, enteireza, empatía e
autonomía
Bloque 3 : Casos prácticos *
B3 Aplicación a casos
1,2,3,4,5,6
f,g,h,i,l,m prácticos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Estándares de aprendizaxe

Procedementos de Instrumentos de
avaliación
avaliación
1,2,3,4,5,6
a,b,c,d,e,f,g

Recoñece e diferencia os conceptos fundamentais do
pensamento crítico
Aprende e xustifica a veracidade das probas e explica a 1,2,3,4,5,6
fundamentación de argumentos e teorías
Explica a súa propia argumentación razoando os seus 1,2,3,4,5,6
propios argumentos
Comprende e analiza os elementos do pensamento
1,2,3,4,5,6
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a,b,c,d,e,f,g
a,b,c,d,e,f,g
a,b,c,d,e,f,g

crítico
Coñece os estándares e relacionaos cos elementos do
pensamento
Recoñece, valora e contrasta as características
intelectuais universais
Aplica correctamente as ferramentas do pensamento
crítico aos casos prácticos propostos

1,2,3,4,5,6

a,b,c,d,e,f,g

1,2,3,4,5,6

a,b,c,d,e,f,g

1,2,3,4,5,6

a,b,c,d,e,f,g

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a
integración do alumnado na materia.
Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de contidos,
potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensinoaprendizaxe entre o profesor e o
propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para acadar un
ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa
potencialidade como persoa.
Trátase de aprender os mecanismos do pensamento crítico analizando casos prácticos reais.Estes
casos abarcan calquera ámbito do coñecemento. Posto que o método científico é unha forma de
traballo que utiliza os estándares do pensamento crítico, resulta máis fácil atopar múltiples casos
prácticos no ámbito das Ciencias, pero calquera tema de interese para os alumnos (relacionado con
algunha materia como Historia, Arte ou Tecnoloxía) ou de actualidade (polémica coas vacinas,
movementos migratorios, economía, política, tratado de libre comercio...) pode servir de exemplo.
Posto que a carga horaria é de 1 sesión/semana, a dinámica prevista inclúe :
• Unha primeira sesión de presentación do caso (artigo, vídeo, noticia....) na cal se empeza a
analizar a información
• Unha segunda sesión onde os alumnos desenvolven os seus argumentos con datos
contrastados e procédese a establecer conclusións
Desta forma, traballaranse aproximadamente 6 casos por trimestre.
MODELOS
PRINCIPIOS
AGRUPAMENTO
METODOLÓXICOS
METODOLÓXICOS
• Actividade e
• Modelo
experimentación
• Tarefas individuais
discursivo/expositivo
• Participación
• Agrupamento flexible
• Modelo experiencial
• Motivación
• Parellas
• Obradoiros
• Personalización
• Pequeno grupo
• Aprendizaxe cooperativa
• Inclusión
• Gran grupo
• Traballo por tarefas
• Interacción
• Grupo interclase
• Traballo por proxectos
• Significatividade
• Funcionalidade
• Globalización
• Avaliación formativa

FOMENTO DA LECTURA E CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR
•

•
•

Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir
destas lecturas
Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación
Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos
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•
•

contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos.
Resolución de cuestionarios sobre os mesmos
Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a
seguir na mesma
Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado,
procurando a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o
tempo de lecer

FOMENTO DO USO DAS TIC
•
•
•
•
•

Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e
supervisada polo profesor
Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet
Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do
alumnado no manexo do software necesario
En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas
Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de
condutas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias
primas e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO
•
•
•
•

Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor
para a cualificación
Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán
Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés,
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión
Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

MATERIAIS
•
•
•
•

Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel
Laboratorio do departamento
Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD
Aulas de informática e Biblioteca

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.
Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.
Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.
Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:
• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse
os contidos básicos da unidade
• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia
Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades especiais
no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.
Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de
Orientación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS PENDENTES
Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán presentar un
traballo de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A
entrega de traballos é obrigatoria ó final de curso.
No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá ser
recuperada mediante a realización de traballos.
Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes para o
exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non
presentados durante o curso.

RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES
Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda a
materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO
As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e traballos de
repaso nalgúns dos temas.
Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe de
departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN
A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas establecidas.
Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o interese e
acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.
Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na programación
xeral da materia.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.
Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese
segundo as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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2º BACHARELATO: : TRONCAL OPTATIVA HISTORIA DA FILOSOFÍA.
A. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.
Como indicamos na introducción neste curso só temos un grupo desta materia optativa na LOMCE.
Neste curso temos duas aulas (A e B) agrupadas en dous grupos bilingues e dous grupos non
bilingues, cun total de 10 horas de docencia asignados ao departamento. Esta materia ten un exame
optativo posible nas PAUS. Debido as baixas calificación que nests opción tradicinalmente otorgan
os correctores, o Departamento de Filosofía, aconsella non escoller esta opción nas PAUs.Na data
de presentación desta programación non se ten noticia de cambios nestas probas con respecto ao
ano anterior. En caso de ter que introducirse modificacións faránse a través da paxina web coa
reunión semanal que temos no departamento didáctico.
No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación,
madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles facultan desenvolver funcións
sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o
alumnado para acceder á educación superior.
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles
permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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 existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación
das 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 castelá e a galega.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.
h) 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 a mellora do seu ámbito social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades
básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os 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.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
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Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da Historia da Filosofía que forman
parte dos perfís competenciais HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos
máis salientables dos/das autores/as estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da
argumentación e as formulacións que se defenden, e é quen de transferir os
coñecementos a outros/as autores/as ou problemas.
HFB1.1.2. Analiza as
ideas do texto, identificando a conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e
recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das súas ideas. HFB1.1.3. Argumenta a
explicación das ideas presentes no texto, en relación coa filosofía do/da autor/a e
os contidos estudados. HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con
claridade e coherencia, tanto oralmente como por escrito.
HFB1.2.2. Utiliza o
diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a diversidade de ideas e, á
vez, apoiándose nos aspectos comúns.
HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a
filosofía de cada autor/a, mediante resumos dos seus contidos fundamentais, e
clasifícaos nos núcleos temáticos que atravesan a historia da filosofía: realidade,
coñecemento, ser humano, ética e política. HFB1.3.2. Elabora listaxes de
vocabulario de conceptos, comprende o seu significado, organízaos en esquemas ou
mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a
comprensión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. HFB1.3.3. Selecciona
información de distintas fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece as fontes
fiables.
HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, traballos de investigación
e proxectos que impliquen un esforzo creativo e unha valoración persoal dos
problemas filosóficos formulados na historia da filosofía. HFB1.4.1. Utiliza as
ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs, redes sociais, procesador de
textos, presentación de diapositivas ou recursos multimedia, etc.) para o
desenvolvemento dos traballos.
HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en
internet sobre os contidos da investigación, e decide os conceptos adecuados.
HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os contidos
estudados utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.Bloque 2. A
filosofía na Grecia antiga
HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea,
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto,
dualismo, reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, virtude e xustiza, entre
outros, e aplícaos con rigor.
HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na
linguaxe oral como na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Platón,
analizando a relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser
humano e a dimensión antropolóxica e política da virtude.
HFB2.1.3.
Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe do Cosmos, os
conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o convencionalismo
democrático e o relativismo moral dos sofistas, identificando os problemas da
filosofía antiga, e relacionando esas respostas coas solucións achegadas por
Platón.
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
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educación. HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de
Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto,
causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedución, abstracción, alma,
monismo, felicidade e virtude, entre outros. HFB2.2.2. Comprende e explica con
claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais de
Aristóteles, examinando a súa concepción da metafísica e da física, o coñecemento,
a ética eudemonística e a política, en comparación coas teorías de Platón.
HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os
problemas da filosofía antiga, e relaciona esas respostas coas solucións achagadas
por Aristóteles. HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Aristóteles por
contribuír ao desenvolvemento do pensamento occidental, valorando
positivamente a formulación científica das cuestións.
HFB2.3.1. Describe as
respostas das doutrinas éticas helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da
ciencia alexandrina.Bloque 3. A filosofía medieval HFB3.1.1. Explica o encontro
da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais do
pensamento de Agostiño de Hipona. HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de
Aquino, como razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, creación, inmortalidade,
lei natural, lei positiva e precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. HFB3.2.2.
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a relación entre fe e
razón, as vías de demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en comparación
coas teorías da filosofía Antiga.
HFB3.2.3. Discrimina as respostas do
agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, identificando os problemas
da filosofía medieval, en relación coas solucións achegadas por Tomé de Aquino.
HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando
positivamente a universalidade da lei moral.
HFB3.3.1. Coñece as teses
centrais do nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa importancia para a
entrada na modernidade.Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración
HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do pensamento
científico que se deu no Renacemento, e describe as respostas da filosofía
humanista sobre a natureza humana. HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas
fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-políticos
anteriores. HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza,
método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e subxectivismo, entre outros,
e aplícaos con rigor.
HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes,
analizando o método e a relación entre coñecemento e realidade a partir do
"cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación coas teorías da filosofía
antiga e da medieval. HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e
relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes.
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
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cartesiana. HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica,
experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, hábito,
contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contrato
social, liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor. HFB4.3.2. Entende e
explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais de Hume, distinguindo os principios e os elementos do coñecemento
respecto á verdade, a crítica á causalidade e á substancia, e o emotivismo moral, en
comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval, e co racionalismo
moderno. 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.
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.
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.
HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade,
entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a
posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei,
fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, autonomía, postulado,
liberdade, dignidade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor.
HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades e os
límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, comparándoas coas teorías
da filosofía antiga, medieval e moderna.
HFB4.5.3. Describe a teoría política de
Rousseau, identificando os problemas da filosofía moderna e relacionándoa coas
solucións achegadas por Kant. HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía 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 Bloque 5.
A filosofía contemporánea
HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como
dialéctica, materialismo histórico, praxe, alienación, infraestrutura, superestrutura,
forzas produtivas, medios de produción, loita de clases, traballo, plusvalor e
humanismo, entre outros, e utilízaos con rigor.
HFB5.1.2. Coñece e explica con
claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais da
filosofía de Marx, examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á
alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do individuo. HFB5.1.3.
Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións
achegadas por Marx. HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade
Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da igualdade social.
HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición,
metáfora, convención, perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo,
superhome, vontade de poder, e eterno retorno, entre outros, e aplícaos con
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rigor.
HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma
na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica
á metafísica, 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, medieval, moderna e
contemporánea. HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa
afirmación da vontade e identifica os problemas da filosofía contemporánea, en
relación coas solucións achegadas por Nietzsche. HFB5.2.4. Estima o esforzo da
filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade.
HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, como
obxectivismo, ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva,
razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, liberdade, idea, crenza, historia, razón
histórica, xeración, home-masa e home selecto, entre outros. 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 filosóficas como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o
existencialismo, entre outras. HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega
y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais e
culturais da Idade Contemporánea española, e valorao seu compromiso coa defensa
da cultura e da democracia. HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como
coñecemento, interese, consenso, verdade, enunciado, comunicación,
desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como
deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e comunicación, entre outros,
aplicándoos con rigor. HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na
linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía de Habermas, distinguindo os
intereses do coñecemento e a acción comunicativa, e as teorías fundamentais da
posmodernidade, analizando a deconstrución da modernidade desde a
multiplicidade da sociedade da comunicación.
HFB5.4.3. Identifica as
respostas da filosofía crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas,
identificando os problemas da filosofía contemporánea. HFB5.4.4. Estima o
esforzo da filosofía de Habermas e do pensamento posmoderno por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e
valora o seu esforzo na defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza.
HFB5.4.5. Coñece as teses características do pensamento posmoderno, como
a crítica á razón ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totalizador e á
trivialización da existencia, o crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á
cultura de masas, entre outras.HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais
teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexiona
sobre a súa vixencia.B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS
COMPETENCIAS CLAVE DA MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA.
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da
lei, son:
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1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.
No proxecto de Historia da Filosofía para 2.º de Bacharelato potenciouse o desenvolvemento das
competencias de comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias
sociais e cívicas. Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes
materiais, particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar
unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
Ademais, cabe lembrar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de
maior concreción, observables e medibles, os que, ao seren postos en relación coas competencias
clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas.
Comunicación lingüística
Na medida ne que a Historia da Filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e
conceptual, os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos
específicos da materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a
comunicación oral en debates e argumentacións en clase.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Na medida en que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que
tamén abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e as consecuencias da
tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Diversos autores da
historia da filosofía tamén tiveron un papel relevante no desenvolvemento da ciencia moderna,
como o caso de Descartes, por exemplo.
Competencia dixital
A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante tarefas de busca en Internet e a
preparación de traballos de exposición en clase. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso
de novas tecnoloxías na exposición didáctica por parte do profesorado mediante o libro dixital.
Aprender a aprender
Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de xerar
novo coñecemento a partir dos contidos impartidos en clase. Así mesmo, na clase pódense traballar
actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que son básicos
para posibilitar a autonomía no estudo.
Competencias sociais e cívicas
A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión
sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexa parte ineludible do labor filosófico. Por unha
parte, a reflexión sobre a sociedade e a política é consubstancial á historia da filosofía. Por outra,
ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e de entendemento a través de actividades
participativas, como o debate.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á
educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública
están ligadas ao fomento da iniciativa individual. O diálogo coa historia da filosofía permite
desenvolver o pensamento propio e crítico ao enfrontarse a diversas opcións teóricas.
Conciencia e expresións culturais
A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor, tamén
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desempeñan un rol crucial neste proxecto de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato. Polo
demais, a conexión entre a filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, polo tanto, cómpre
fomentar unha actitude de respecto, de tolerancia e de coñecemento do amplo patrimonio cultural
que constitúe a nosa forma de vida.

C. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO
A Historia da Filosofía é unha materia que pon o alumnado en contacto coa historia das
ideas do pensamento occidental, á vez que facilita os recursos necesarios para a comprensión do seu
desenvolvemento e as relacións que se dan entre elas. O coñecemento da Historia da Filosofía
contribúe á educación de persoas autónomas, con capacidade de pensamento crítico e propio, dado
que, como nos ensinou Kant, a filosofía se fundamenta na autonomía da propia razón e no xuízo
crítico das ideas, tanto alleas coma propias.
A Historia da Filosofía contribúe ao desenvolvemento persoal e á formación da propia
identidade, ao formularlle ao alumnado cuestións de significado profundo sobre a súa propia
existencia e o marco social no que se desenvolve, permitíndolle unha maior capacidade de
participación nos procesos sociais, culturais e económicos nos que está inmerso e nos cambios da
sociedade actual; pero, ademais, contribúe activamente ao desenvolvemento da capacidade de
aprendizaxe, que permitirá ao alumnado adquirir as competencias e as habilidades necesarias para o
desenvolvemento de actividades complexas e da capacidade de aprender ao longo de toda a vida.
Por todo iso, a Historia da Filosofía preséntase como unha materia que persegue conseguir o
logro da maior parte dos obxectivos e as competencias do Bacharelato: tanto os relacionados co
desenvolvemento persoal e social (autonomía, capacidade crítica e de diálogo), o exercicio da
cidadanía democrática e o desenvolvemento dunha conciencia cívica ou o fomento da igualdade de
dereitos entre homes e mulleres, como os que permiten alcanzar os coñecementos, as capacidades
do pensamento abstracto e as habilidades da investigación e o traballo intelectual, ademais dos
referidos aos hábitos de estudo, aos recursos orais e de uso das tecnoloxías da información e a
comunicación e ao afianzamento de actitudes de asertividade, iniciativa e traballo en equipo.
Coa materia de Historia da Filosofía alcánzanse unha gran diversidade de habilidades
cognitivas (a través do desenvolvemento do pensamento abstracto), permítese o logro das
competencias transversais (como o pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a
capacidade de comunicar) e transmítense actitudes (como a confianza, o entusiasmo ou a
constancia), ao valorar o esforzo da filosofía por resolver os grandes problemas do ser humano e a
súa sociedade en todas as épocas.
A materia preséntase en continuidade coa Filosofía de 4.º da ESO e de 1.º de Bacharelato,
desenvolvendo desde a perspectiva histórica as problemáticas que se viron en cursos anteriores, e
presentando no pensamento de cada filósofo e filósofa estudado as súas achegas con respecto aos
núcleos temáticos que se trataron nestas materias

D. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA HISTORIA DA
FILOSOFÍA:

Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da Historia da Filosofía que forman parte dos
perfís competenciais

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

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

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

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con claridade e coherencia, tanto oralmente
como por escrito.
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HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a diversidade de
ideas e, á vez, apoiándose nos aspectos comúns.

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

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

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

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

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs, redes sociais,
procesador de textos, presentación de diapositivas ou recursos multimedia, etc.) para o
desenvolvemento dos traballos.

HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da investigación, e
decide os conceptos adecuados.

HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os contidos estudados
utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga

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

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

HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe do Cosmos, os
conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o convencionalismo democrático e o relativismo
moral dos sofistas, identificando os problemas da filosofía antiga, e relacionando esas respostas
coas solucións achegadas por Platón.

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 gobernantefilósofo ou a súa defensa da
inclusión das mulleres na educación.

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

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

HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os problemas da
filosofía antiga, e relaciona esas respostas coas solucións achagadas por Aristóteles.

HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Aristóteles por contribuír ao
desenvolvemento do pensamento occidental, valorando positivamente a formulación científica das
cuestións.

HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas, e identifica algúns dos
grandes logros da ciencia alexandrina.
Bloque 3. A filosofía medieval

HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a través das
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teses centrais do pensamento de Agostiño de Hipona.

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

HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a relación entre fe e razón, as vías de
demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en comparación coas teorías da filosofía Antiga.

HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o
nominalismo, identificando os problemas da filosofía medieval, en relación coas solucións
achegadas por Tomé de Aquino.

HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando positivamente a
universalidade da lei moral.

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa
importancia para a entrada na modernidade.
Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración

HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do pensamento científico que se deu
no Renacemento, e describe as respostas da filosofía humanista sobre a natureza humana.

HFB4.1.2. Explica as ideas éticopolíticas fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos
sistemas éticopolíticos anteriores.

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

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as
teorías fundamentais da filosofía de Descartes, analizando o método e a relación entre coñecemento
e realidade a partir do "cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación coas teorías da
filosofía antiga e da medieval.

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

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 cartesiana.

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

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

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.

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.

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.

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, razón, crítica,
transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión
transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, autonomía,
postulado, liberdade, dignidade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor.
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HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades e os límites do coñecemento, a lei moral
e a paz perpetua, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna.

HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, identificando os problemas da filosofía
moderna e relacionándoa coas solucións achegadas por Kant.

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía 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
Bloque 5. A filosofía contemporánea

HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo histórico, praxe,
alienación, infraestrutura, superestrutura, forzas produtivas, medios de produción, loita de clases,
traballo, plusvalor e humanismo, entre outros, e utilízaos con rigor.

HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Marx, examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á
alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do individuo.

HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións
achegadas por Marx.

HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao desenvolvemento das
ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da
igualdade social.

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición, metáfora,
convención, perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e
eterno retorno, entre outros, e aplícaos con rigor.

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica á metafísica, 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, medieval, moderna e
contemporánea.

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da vontade e identifica
os problemas da filosofía contemporánea, en relación coas solucións achegadas por Nietzsche.

HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das
ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade.

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, como obxectivismo,
ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo,
vida, categoría, liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xeración, homemasa e home
selecto, entre outros.

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
filosóficas como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre outras.

HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade Contemporánea española, e
valorao seu compromiso coa defensa da cultura e da democracia.

HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como coñecemento, interese, consenso,
verdade, enunciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía
posmoderna, como deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e comunicación, entre outros,
aplicándoos con rigor.

HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías
da filosofía de Habermas, distinguindo os intereses do coñecemento e a acción comunicativa, e as
teorías fundamentais da posmodernidade, analizando a deconstrución da modernidade desde a
multiplicidade da sociedade da comunicación.
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HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da escola de Frankfurt e reflexiona
sobre elas, identificando os problemas da filosofía contemporánea.

HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do pensamento posmoderno por
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora o
seu esforzo na defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza.

HFB5.4.5. Coñece as teses características do pensamento posmoderno, como a crítica á
razón ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totalizador e á trivialización da existencia, o
crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de masas, entre outras.

HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais teses dos filósofos posmodernos, como
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vixencia.
XENERALIDADES
Este proxecto de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato ten como referente o marco legal
establecido polas administracións educativas. Os contidos tratan de presentar a materia co obxectivo
de formar o alumnado e de desenvolver unha serie de capacidades como a reflexión crítica e a
argumentación, ademais de transmitir uns contidos que permitan fomentar a cultura xeral dos
estudantes. Tales contidos axustáronse á duración do curso académico e ao currículo publicado
polas autoridades competentes.
Por outra parte, a Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato ten como obxectivo presentarlles aos
estudantes o desenvolvemento histórico dunha disciplina central na cultura occidental e que permite
establecer conexións entre outras materias estudadas polos alumnos e as alumnas (desde a literatura
ata a matemática, pasando pola historia ou a bioloxía).
A materia organízase en tres bloques que tratan de ofrecer unha panorámica sobre os autores máis
relevantes das etapas nas que adoita dividirse a historia da filosofía: Idade Antiga e Idade Media,
Idade Moderna e Idade Contemporánea.
Non obstante, a historia da filosofía non pode entenderse como unha selección illada de sistemas
filosóficos, debido a que cada autor ou autora está sempre en diálogo tanto coa súa propia época
como coas propostas que xurdiron en anteriores etapas da historia da filosofía. De aí que a materia
se desenvolva tamén nun segundo nivel de afondamento, a través da presentación dos principais
filósofos e filósofas e das correntes de pensamento que predominan no contexto no que xorden as
ideas de cada autor ou autora.
A situación no contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un coñecemento amplo da
diversidade de ideas de cada época e debe presentarse en relación coa filosofía do filósofo ou da
filósofa estudado; polo tanto, é interesante destacar aquelas cuestións e polémicas que poidan
aclarar o seu pensamento, mostrando tamén os principais problemas filosóficos que se dan na
mesma época.
BLOQUE 1: IDADE ANTIGA E IDADE MEDIA
Unidade 1: Introdución á filosofía antiga e medieval
O nacemento da filosofía en Grecia
Os grandes sistemas da filosofía grega e romana
Cristianismo e filosofía
Unidade 2: Platón
A metafísica dualista
O coñecemento e a realidade
O ser humano: ética e educación
A política
Unidade 3: Aristóteles
A lóxica
Os principios do coñecer
A metafísica
Física e psicoloxía
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Ética e política
Unidade 4: Agostiño de Hipona
Crer para comprender
O descubrimento da verdade
O mal, o ser humano e a historia
Unidade 5: Tomé de Aquino
Fe e razón
Metafísica e teoría do coñecemento
Psicoloxía, ética e política
Unidade 6: Guillerme de Ockham
O horizonte dun pensamento novo
Coñecemento e linguaxe
Psicoloxía, ética e política
BLOQUE 2: IDADE MODERNA
Unidade 7: Introdución á filosofía moderna
Renacemento e Modernidade
O racionalismo
O empirismo
A Ilustración
Unidade 8: Maquiavelo
O Renacemento: contexto histórico
A nova ciencia política
República e virtude: a política de Maquiavelo
Unidade 9: Descartes
O nacemento do racionalismo
A dúbida metódica e o cogito
O ser humano, a liberdade e a moral
Unidade 10: Locke e Hume
O empirismo de Locke
Fenomenismo e escepticismo en Hume
A moral e a política en Locke e en Hume
Unidade 11: Rousseau
Rousseau e a Ilustración francesa
A crítica de Rousseau á civilización
O proxecto social e político de Rousseau
Unidade 12: Kant
O xiro copernicano kantiano
A teoría do coñecemento: que podo saber?
Filosofía práctica: a ética formal de Kant
A filosofía da relixión e da historia
BLOQUE 3: IDADE CONTEMPORÁNEA
Unidade 13: Introdución á filosofía contemporánea
A filosofía no século XIX
A filosofía no século XX
Últimas tendencias
Unidade 14: Marx
A novidade filosófica do marxismo
A estrutura material da sociedade
A alienación e as súas clases
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Historia e revolución
Unidade 15: Nietzsche
O nihilismo
A crítica á cultura occidental
A razón, o coñecemento e a verdade
O superhome e o eterno retorno
Unidade 16: Ortega e a filosofía española
Entre política e filosofía
Vida e cultura: o tema do noso tempo
«Eu son eu e a miña circunstancia»
O criticismo antirracionalista de Unamuno
María Zambrano: filosofía e poesía
Unidade 17: Habermas
A desconexión tradicional entre teoría e praxe
Os intereses do coñecemento
A sociedade ideal da comunicación
Unidade 18: A posmodernidade
O debate entre Modernidade e posmodernidade
Derrida: a deconstrucción da metafísica
Vattimo: un pensamento máis alá da metafísica
1 Temporalización
Platón e Aristóteles na primeira avaliación, Idade media e Kant na segunda e o resto na terceira.
Esta materia de filosofía II, como xa se dixo na introducción, representa a continuación e
afondamento da filosofía I estudiada no curso anterior, na medida en que se trata de comprende-los
problemas e as teorías filosóficas tanto no seu contexto histórico como no seu decurso temporal.
Isto supón, por unha banda, proporcionar ó alumno unha visión coherente e completa, na medida
das posibilidades, da continuidade histórica dos problemas filosóficos e, por outra banda, a
especificidade e progresivo afondamento das respostas propostas para a súa solución.
Para cumprir estes obxectivos considérase necesario dividi-la historia da filosofía en catro
bloques ou períodos históricos e sinalar, en cada un deles, os autores máis importantes e
representativos. Ó mesmo tempo, cada un destes autores constitúe unha unidade didáctica.
Tratándose dun currículo aberto e básico, só se establece un número de unidades para desenvolver
en cada período, deixando a elección das unidades concretas a criterio do profesorado (agás no caso
da filosofía grega onde se indican expresamente os autores que tratar).
Considerouse necesario, por último, establecer en cada unidade didáctica uns núcleos
conceptuais ou tópicos básicos que posibiliten organizar lóxica e coherentemente o seu
desenvolvemento. Desta maneira proporciónase unha visión diacrónica dos núcleos temáticos
desenvoltos de modo sistemático no curso anterior. Grao mínimo de consecución para superar a
materia
2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
Véxase máis adiante.
3º Procedementos e instrumentos de avaliación da Historia da Filosofía
Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de
avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero, en calquera caso, nos
instrumentos que se deseñen deberán estar presentes as actividades seguintes:
Actividades conceptuais. Nelas, os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma
progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un
vocabulario específico e definir con precisión e con claridade os conceptos centrais de cada
unidade.
Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de
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analizar un texto, identificando o seu tema, a súa tese e as súas ideas secundarias. Para iso, debe
poder expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto.
Actividades de síntese. Este tipo de actividades está orientado á comprensión dos contidos
temáticos das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería
poder entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles.
- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do
alumnado, posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos.
Esta actividade pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura ante
unha tese, etc., ou oralmente, nunha exposición pública ou nun debate.
En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar os seguintes:
Actividades de composición, como redaccións, disertacións, debates, comentario de texto,
etc.
Actividades de libro aberto.
Actividades orais.
Traballos complementarios.
Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e de resolución
de exercicios e problemas.
Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que
haberá que valorar a fiabilidade, a obxectividade, a representatividade, a adecuación ao contexto do
alumnado, etc., dos devanditos instrumentos.
As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación de
competencias traballadas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as
metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta materia deberán orientarse a:
-Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención, análise e
procesamento da información referida ás cuestións e problemas propostos.
-Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver estratexias
de conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional.
-Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan
aplicadas á vida real ou virtual.
-Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións
orais e escritas.
-Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e exixir uns niveis de rigor lóxico e de
coherencia argumentativa tanto nas producións orais coma nas escritas.
-Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e autoavaliación
para detectar os avances e carencias no proceso de aprendizaxe.
Basicamente tódalas unidades manteñen unha mesma estructura, que será a seguinte:
1º) ORGANIZADOR PREVIO: antes de comezar o traballo concreto de cada unidade necesitamos
pulsar o estado das concepcións previas dos alumnos e orientar o traballo subseguinte. Ademais, o
organizador previo ten a misión de suscitar o interese polo tema e organizar os contidos xerais do
que se vai estudiar ó longo do mesmo.
O organizador previo é un elemento flexible, pero pódense usar os elementos seguintes:
•Un texto motivador ou un xogo didáctico, con algunhas preguntas claves que teñen a misión de:
– activar coñecementos e experiencias previas
– propoñer problemas que leven a cuestionar os prexuizos e os estereotipos do alumnano
•Fotografía: una ou dúas imaxes que causen impacto e capten a atención.
•Un mapa conceptual ou esquema xeral que mostre a subordinación entre os conceptos máis
relevantes para o tema
2º) ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS:ACTIVIDADES PREVIAS, ACTIVIDADES DE
TRABALLO E INFORMACIÓN
Cada unidade didáctica poderá despois dividirse en tantos apartados como sexa preciso para
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desenvolver o tema. En cada un destes subapartados a estructura é a mesma:
A) Actividades previas
B) Apartados temáticos
C) Información
No apartado A) pártese dunha ou varias actividades iniciais que, de acordo coa aprendizaxe
significativa, pretende mobilizar os esquemas mentais do alumnado, facendo explícitas as súas
preconcepcións, actitudes previas, prexuízos, estereotipos etc., que son expresión das intuicións
morais espontáneas, propias do «común sentir da xente». Estas actividades:
•son previas a calquera desenvolvemento temático
•están orientadas a ser debatidas en pequenos grupos
•propoñen cuestións acerca da experiencia previa do alumnado
•tentan que o problema se converta nun verdadeiro interrogante para o alumno.
No apartado B) aparecen unha serie de textos diversos, filosóficos, narrativos ou icónicos
acompañados de cuestións para comentar. Tamén aparecen outras actividades como debates, xogos,
frases, prensa, audiovisuais etc., que pretenden provocar conflictos cognitivos que sexan o motor do
cambio conceptual e do cambio actitudinal. Estas actividades distribúense xeralmente en tres tipos:
Traballo con textos: de forma permanente ofrécese ó alumnado cantidade e variedade de
documentos que serven para coñecer de forma directa o que pensaron distintos autores sobre as
cuestións que se abordan na clase, para reflexionar sobre os seus puntos de vista.
Fontes de datos: ofrécense ós alumnos datos extraídos de distintas fontes: ONGs, periódicos,
informes institucionais, etc.
Xogos didácticos: permiten poñer de manifesto dunha maneira lúdica os propios valores
Traballo coa imaxe e os medios audiovisuais
Outras propostas de traballo: aparecen posibles traballos alternativos ou complementarios para
completar o tema.
Dende unha metodoloxía interactiva, que potencie a expresión das discrepancias e das diversas
perspectivas, facilítase o cuestionamento das actitudes ou crenzas previas. Estas actividades de
desenvolvemento temático teñen como obxecto presentar un conxunto de elementos teóricos que
proporcionen a información necesaria para a comprensión do tema e a solución do problema
exposto.
•As actividades están conectadas entre si, atendendo á secuenciación de contidos propia do tema.
•Tratan de que os alumnos/as recoñezan novos problemas que os leven á busca de nova información
O apartado C) Información, recolle un posible resumo dos contidos dese apartado, que pode ser
substituído pola redacción do alumno ou da alumna. As orientacións metodolóxicas propostas a
continuación apuntan á potenciación e consolidación de competencias traballadas xa en etapas
educativas anteriores. De acordo con este criterio, as metodoloxías concretas empregadas polo
profesorado nesta materia deberán orientarse a:
-Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención,
análise e procesamento da información referida ás cuestións e problemas propostos.
-Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver
estratexias de conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional.
-Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan
aplicadas á vida real ou virtual.
-Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións
orais e escritas.
-Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e exixir uns niveis de rigor lóxico e de
coherencia argumentativa tanto nas producións orais coma nas escritas.
-Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e autoavaliación
para detectar os avances e carencias no proceso de aprendizaxe.
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E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.

CRITERIOS METODOLÓXICOS
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Historia da Filosofía elaborouse de
acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:
Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.
Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización
Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.
Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando
as interrelacións entre os contidos de Historia da Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas.
Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas
e interpretativas).
Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a todo
o temario de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, que son os seguintes:
1.
Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Historia da Filosofía e ser
capaz de transferir os coñecementos a outros autores ou problemas.
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.
3.
Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos.
4.
Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos
traballos de investigación filosófica.
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en consonancia
co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.
Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en
que cada un considere máis apropiada, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de
aplicación, e as estratexias de indagación.
As estratexias expositivas

Presentan o alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos
e conceptos, especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode
alcanzar só con axudas indirectas.
Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo
alumnado de actividades, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa
posúe.
As estratexias de comentario e de análise textual
Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas pautas
de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que debe
poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos
de forma consistente.
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que
estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en
situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi
útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas
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destacamos polo seu interese as tres seguintes:
As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente
posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos
e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza
provisional do coñecemento humano.
O estudo de casos ou feitos e situacións concretos como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade
múltiple.
As actividades de interpretación e de conexión das teorías que aparecen nos textos co marco
xeral da filosofía do autor estudado.
AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do
alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:
Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo.
Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise
e razoamento.
Permiten dar unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con
outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento.
Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.
Criterios para a selección das actividades
Propóñense actividades de diverso tipo, seleccionadas seguindo estes criterios:
Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas
estratexias.
Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
que leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.
Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.
Que sexan variadas e que permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos
(textos, imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación
humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).
Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade.
Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais
ou relacionados co seu ámbito.
Tipos de actividades
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se
encadra dentro das categorías seguintes:
Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:
En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense
actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e
interpretación de textos e ampliación de conceptos.
Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos.
Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do
alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírese a un apartado concreto do tema e, polo
tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos,
preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas.
Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico,
a tolerancia, a solidariedade... Este tipo de actividades aparecen ao final dalgunhas
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unidades do libro de texto no seu formato dixital.
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma
permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis
acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e
permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.
Autonomía personal do alumnado:
A idade dos nosos alumnos en 2º de Bacharelalto conleva unha especial atención na materia de
historia da filosofía, e esencialmente na súa metodolgía, tendo en conta a profunda necesidade de
formarse un pensamento crítico independente baseado nunha axeitada autonomía persoal. Moito
máis se temos en conta o caracter final de este curso, previo a entrada na universidade, nos ciclos
superiores ou no mundo laboral; en todos este ámbitos unha axeitada independenza e autonomía
persoal, froito dunha actitude crítica fronte a mundo, son esenciais. Todos e cada un dos elementos
sinalados no apartado anterior, asi como as necesarias adaptacións curriculares individuales,
apuntan neste traballo imprescindible.

F. MATERIAIS E RECUROS DIDÁCTICOS
Libro de texto recomendado: Xerias e Galaxia, ou calquera libro de texto en galego da nosa materia.
Apuntamento, páxina web, libros de lectura. Véase tamen a aula virtural do departamento, de cada
docente do departamento e nas materias bilingües: www.philoalberto.weebly.com . Todos os
materias estan tamén colgados nas paxinas web dos docentes do departamento nas súas aulas
virtuais dentro da aula virtual do instituto.

G. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA HISTORIA DA FILOSOFÍA
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase ao menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio será
un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Instrumentos de avaliación.
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
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resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase ao menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio será
un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Criterios de cualificación.
Serán criterios de cualificación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases (20%); exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa (40%); exames sobre libros de lectura ou complementarios (20%);
presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ; exposición oral de
traballos e resumes de textos e lecturas (10%)
Mínimos esixibles.
En función da programación presentada consideránse mínimos para a materia de filosofía de
primeiro de bacharelato os seguintes:
Conceptuais.
 Lectura comprensiva dos libros de lectura.
 Realización de comentarios de textos de Historia da filosofía.
 Relación cos problemas da actualidade de tódolos plantexamentos o longo da Historia da
Filosofía.
 Os problemas filosóficos na historia da filosofia e da ciencia occidentais.
 Relacionar e contextualizar cada filósofo e a súa filosofía coa problemática social e a
situación cultural do seu tempo.
 O paso do mito o logos na filosofía presocrática
 O xiro antropolóxico dos sofistas e Sócrates.
 O problema da physis e do nomos na Grecia Clásica
 A filosofía idealista de Platón: o mito da caverna, o simil da liña, a simetría entre os seus
plantexamentos políticos, antropolóxicos, epistemolóxicos e éticos.
 A filosofia de Aristóteles: política, ética, epistemoloxía e antropoloxía.
 A problemática do Helenismo: Epicuro, Marco Aurelio.
 O feudalismo medieval e a asimilación cristiá dos contidos filosoficos greco latinos.
 O problema teolóxico filosófico da Patrística: a filosofía de Agustín de Hipona.
 O problema dos universais o longo da filosofía medieval.
 O problema filosófico da Escolástica.
 A filosofía de Tomás de Aquino: política, epistemoloxía, demostración da existencia de
deus, ética e antropoloxía.
 A filosofía nominalista de Guillerme de Occam: epistemoloxía, voluntarismo teolóxico,
ética, política e antropoloxía.
 O racionalismo e o empirimo como movementos filosóficos iniciados no renacemento.
 A revolución científica: Galileo, Copérnico, Kepler, e Newton.
 A filosofía racionalista de Descartes: o método cartesiano, a seu dualismo antropolóxico, a
súa epistemoloxía, a súa moral provisional, a súa ética e a súa división dos saberes.
 A filosofía empirista de Locke: epistemoloxía, teoría política, antropoloxía e ética.
 A filosofía empirista de Hume: epistemoloxía (problema da causalidade) e a súa ética.
 O problema do contrato social: Hobbes fronte a Locke e Rousseau.
 A Ilustración como movemento cultural, social e filosófico: A enciclopedia, Diderot...
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 A filosofía teórica de Kant: a metafísica como problema e a Crítica da Razón pura.
 A filosofía práctica de Kant: a ética formal o imperativo categórico e a Crítica da Razón
práctica.
 A filosofía kantiana como idealismo trascendental.
 O idealismo alemán do Século XIX: Fichte, Schelling e Hegel.
 A filosofía do Hegel: dialéctica do amo e do esclavo e plantexamentos da Fenomenoloxía do
Espíritu.
 O contexto social e político do século XIX.
 Reaccións filosóficas fronte o idealismo hegeliano: Hegelianos de ezquerda e de dereita.
 A filosofía de Marx: reacción fronte o idelismo, materialismo dialéctico, materialismo
histórico, propostas e análise marxista da sociedade do século XIX.
 O vitalismo no século XIX.
 O positivimos de Comte.
 O Historicismo no século XIX.
 A filosofía de Nietzsche: vontade de poder, crítica a cultura occidental, crítica a ciencia, a
moral e a relixión católica; eterno retorno do mesmo, superhome, a morte de deus; perspectivismo.
 A filosofía do século XX: plantexamento xeral e diferencias claves entre as distintas escolas:
fenomenoloxía, filosofía da linguaxe, estructuralismo, marxismos, existencialismo e
postmodernidade.
 A filosofía de Habermas: teoría crítica da escola de Frankfurt, Hockheimer, Adorno e
Marcuse como antecedentes do seu pensamento; teoría crítica / neopositivimo; Teoría da acción
comunicativa.
 A filosofía de Ortega e Gasset: raciovitalismo e perspectivismo.
 A filosofía de Heidegger e Sarte: o existencialismo como reacción ante as dúas guerras
mundiais.
 A filosofía estructuralista.
 O neopositivimo e o círculo de Viena: os dous Wittgenstein.
 A postmodernidade e os plantexamentos filosóficos contemporáneos.
Procedimentais

Superar os exames programados o longo do curso
 Presentación dos traballos programados durante o curso.
 Asistencia e participación nas clases.
 Identificación dos problemas filosóficos no seu contexto histórico, análise e posibles
solucións de forma argumentada.
 Comentario de texto. Comprensión e análise de textos filosóficos: identificación da
problemática, definición dos termos principais, e relación coa problemática filosófica actual.
 Elaboración de análises de problemas filosóficos reflexionando críticamente sobre a propia
postura e os seus condicionantes.
 Participación en discusións, debates e traballos de grupo.
 Recollida de información sobre cuestións filosóficas, valoración da información e
elaboración de informes a partir dela.
 Presentación e ortografía correctas
 Citar correctamente de libros e textos.
 Ausencia de faltas de ortografía.
Actitudinales
 Respeto a todalas persoas precisamente por selo.
 Reflexión filosófica previa á toma de decisións.
 Respecto ós procesos de aprendizaxe e expresión de todos, especialmente dos
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compañeiros/as de clase.
 Rechazo razoado e crítico de todo comportamento violento e de toda mostra de intolerancia.
 Asunción da propia responsabilidade.
 Manifestar interese por desenrolar as capacidades con autonomía e creatividade.
 Madurez expresiva escrita e oral.
 Respecto ás posturas filosóficas diversas, especialmente dos compañeiros de clase

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE
Utilizaremos os seguintes indicaroes e cadros no proceso do ensino:
1. PLANIFICACIÓN
INDICADORES
P
L
A
N
IF
I
C
A
C
I
Ó
N

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos
nas leis educativas.
2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o
desenvolvemento desta.
3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación da
aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.
4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares de
aprendizaxe.
5. Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e recursos
axustados á programación da aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.
6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e
autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos
seus alumnos e alumnas.
7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos
afíns á súa materia.

2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO
INDICADORES
M
O
TI
V
A
C
I
Ó
N
D
O
A
L
U
M
N
A
D
O

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade.
2. Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates,
diálogos...).
3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.
4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.
5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.
6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.
7. Promove a reflexión dos temas tratados.

3. DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA
INDICADORES
DES
EN
VO
LVE
ME
NT
O
DA
ENS
INA
NZ
A

VALORACIÓN

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova
unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas...
2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa
coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...
3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra
das clases.
4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade
didáctica.
5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.
7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os
alumnos e as alumnas.
8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de
aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.
9. Presenta actividades de grupo e individuais.
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PROPOSTAS DE
MELLORA

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE
INDICADORES
S
E
G
U
I
M
E
N
T
O
E
A
V
A
LI
A
C
I
Ó
N
D
O
P
R
O
C
E
S
O
D
E
E
N
SI
N
A
N
Z
AA
P
R
E
N
D
IZ
A
X
E

VALORACIÓN

PROPOSTAS DE
MELLORA

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a
programación ao nivel dos estudantes.
2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.
4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como
pode melloralas.
5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos
alumnos e das alumnas, e dá pautas para a mellora das súas aprendizaxes.
6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a
avaliación dos diferentes contidos.
7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.
8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando
estes non foron alcanzados suficientemente.
9. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron
alcanzados con suficiencia.
10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel
dos estudantes, etc.
11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e
aos pais.

i. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE
MATERIAS PENDENTES
Non temos alumnos pendentes nesta materia, por ser optativa de novo implantación neste curso.

j. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS
Na avaliación inicial xa se indican os procedementos a seguir.

k. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS
RESULTADOS
Vésase o programado na materia de 1 Bach Filosofía. Aplicaranse as mesmas directrices.
Programa de actividades de Reforzo e recuperación de pendentes.
Avaliación continua de acordo co programado.
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Accións de acordo co proxecto lector.A filosofía e as materias do departamento non se poden
entender se a lectura, o uso da biblioteca e a potenciación das habilidades necesarias
para ambas. Na metodoloxía e nos materiais incluímos libros de lectura obrigatoria. Nos
apuntes traballamos os talleres de escritura. Nas clases falamos e recomendamos libros
como norma xeral para explicar e fomentar o uso de libros de das bibliotecas. Accións do
plan de integración das TIC.Seguiremos a filosofía do plan xeral do instituto coas
restricións xa sinaladas na introdución.Constancia da información ao alumnado.
Na primeira clase, na primeira semana de actividades lectivas será expresamente comunicado ao
noso alumnado dos mínimos exixibles, dos plan de apoio cos que se conta na materia e dos
procedementos de avaliación e recuperación deseñados neste materia.
Publicase tamén esta programación na paxina web e esta a disposición da comunidade educativa
no rexistro do centro (na secretaria).

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización,
consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e cada alumna a axuda pedagóxica que
necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a
necesidade de atender esta diversidade.
No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e
intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos
e alumnas resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante,
é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de
intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alumnos e as alumnas
manifestan.
É preciso, entón, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e as alumnas e
adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense
na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes
analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a
globalidade); uns traballan durante períodos longos, mentres que outros necesitan descansos; algúns
necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hai os que prefiren traballar sós e os hai que
prefiren traballar en pequeno ou en gran grupo.
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de todo
proceso educativo é lograr que os alumnos e as alumnas alcancen os obxectivos propostos.
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos:
Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de
facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.
Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a
comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou das dificultades detectadas.
Introdución de cada aspecto teórico aténdose ao seu contexto e á súa importancia para temas
actuais e cotiáns, sempre que iso sexa posible.
Como actividades de consolidación suxerimos:
Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin
de afianzar os contidos teóricos, culturais e léxicos traballados na unidade.
Traballo cos textos complementarios de cada unidade para asentar e consolidar os
coñecementos adquiridos.
Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de
recuperación-ampliación, atendemos non só os alumnos e as alumnas que presentan problemas no
proceso de aprendizaxe, senón tamén aqueles que acadaron no tempo previsto os obxectivos
propostos.
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As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida,
en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de
grande importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das
actividades que se vaian realizar concretamente, por exemplo, nos procesos de análise e
comentario de textos, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais
xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos e as alumnas.
Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual;
en concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así como nas de
recuperación e ampliación.
Debemos acometer, polo tanto, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías:
1.
A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a
información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, paradigmas,
etc.
2.
A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un
excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e as alumnas. A variedade
e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como
dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións.

M. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS NA MATERIA DE HISTORIA DA
FILOSOFÍA
Nos contidos xa se contemplan tódolos elementos transversais. Seguiranse as pautas indicadas para
otras materias nests mesma programación: plan de lectura do centro, uso de TICs, etc.
Accións de acordo co proxecto lector.
A filosofía e as materias do departamento non se poden entender se a lectura, o uso da biblioteca
e a potenciación das habilidades necesarias para ambas. Na metodoloxía e nos materiais incluímos
libros de lectura obrigatoria. Nos apuntes traballamos os talleres de escritura. Nas clases falamos e
recomendamos libros como norma xeral para explicar e fomentar o uso de libros de das bibliotecas.
Accións do plan de integración das TIC.
Seguiremos a filosofía do plan xeral do instituto coas restricións xa sinaladas na introdución.

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO
Vésase o apartado final nesta programación donde se indican as actividades extraescolares que o
departamento de filosofía fai no centro.

Ñ. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
Como xa recollermos nos procesos de avaliación iremos adaptando na nosa interacción cos
alumnos as actividades programadas en función do alumnado, o traballo en clase, as actitudes. Será
por elo imprescindible actuar de acordo cun constante proceso de retro alimentación entre a
programación, o traballo na aula e os resultados que se vaian conseguindo.
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de comentario e de
análise de texto, definición conceptual e, ademais, tamén debe subliñar a relación dos aspectos
teóricos das materias tanto coa vida cotiá coma con outras materias.
En Bacharelato, a especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea
fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do
tipo de coñecemento propio de cada unha.
Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías
específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de
capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
CRITERIOS METODOLÓXICOS
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Historia da Filosofía elaborouse de
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acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:
Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.
Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización
Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.
Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando
as interrelacións entre os contidos de Historia da Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas.
Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas
e interpretativas).
Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a todo
o temario de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, que son os seguintes:
1.
Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Historia da Filosofía e ser
capaz de transferir os coñecementos a outros autores ou problemas.
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.
3.
Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos.
4.
Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos
traballos de investigación filosófica.
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en consonancia
co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.
Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en
que cada un considere máis apropiada, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de
aplicación, e as estratexias de indagación.
As estratexias expositivas

Presentan o alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos
e conceptos, especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode
alcanzar só con axudas indirectas.
Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo
alumnado de actividades, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa
posúe.
As estratexias de comentario e de análise textual
Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas pautas
de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que debe
poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos
de forma consistente.
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que
estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en
situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi
útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas
destacamos polo seu interese as tres seguintes:
As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente
posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos
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e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza
provisional do coñecemento humano.
O estudo de casos ou feitos e situacións concretos como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade
múltiple.
As actividades de interpretación e de conexión das teorías que aparecen nos textos co marco
xeral da filosofía do autor estudado.
AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do
alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:
Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo.
Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise
e razoamento.
Permiten dar unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con
outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento.
Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.
Criterios para a selección das actividades
Propóñense actividades de diverso tipo, seleccionadas seguindo estes criterios:
Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas
estratexias.
Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
que leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.
Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.
Que sexan variadas e que permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos
(textos, imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación
humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).
Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade.
Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais
ou relacionados co seu ámbito.
Tipos de actividades
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se
encadra dentro das categorías seguintes:
Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:
En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense
actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e
interpretación de textos e ampliación de conceptos.
Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos.
Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do
alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírese a un apartado concreto do tema e, polo
tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos,
preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas.
Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico,
a tolerancia, a solidariedade... Este tipo de actividades aparecen ao final dalgunhas
unidades do libro de texto no seu formato dixital.
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma
permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis
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acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e
permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.Metodoloxía
didáctica.Autonomía personal do alumnado:A idade dos nosos alumnos en 2º de Bacharelalto
conleva unha especial atención na materia de historia da filosofía, e esencialmente na súa
metodolgía, tendo en conta a profunda necesidade de formarse un pensamento crítico independente
baseado nunha axeitada autonomía persoal. Moito máis se temos en conta o caracter final de este
curso, previo a entrada na universidade, nos ciclos superiores ou no mundo laboral; en todos este
ámbitos unha axeitada independenza e autonomía persoal, froito dunha actitude crítica fronte a
mundo, son esenciais. Todos e cada un dos elementos sinalados no apartado anterior, asi como as
necesarias adaptacións curriculares individuales, apuntan neste traballo imprescindible.Materiais e
recursos.Libro de texto recomendado: Xerias e Galaxia, ou calquera libro de texto en galego da
nosa materia. Apuntamento, páxina web, libros de lectura. Véase tamen a aula virtural do
departamento, de cada docente do departamento e nas materias bilingües:
www.philoalberto.weebly.com .
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Procedementos de avaliación.Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios:
a asistencia, comportamento e participación activa nas clases; exames tipo test dos
materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa; exames sobre
libros de lectura ou complementarios; presentación e elaboración de traballos tanto
individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas.

Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as
aptitudes acadadas ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo
formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita
avaliación.
Ademais realizarase ao menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio será
un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual
nos temas traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos
na contextualización das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado
número de preguntas, seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no
tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Instrumentos de avaliación.
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as
clases e entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou
complementarios; presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en
grupo; exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as
aptitudes acadadas ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo
formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita
avaliación.
Ademais realizarase ao menos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio será
un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual
nos temas traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos
na contextualización das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado
número de preguntas, seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no
tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
Criterios de cualificación.
Serán criterios de cualificación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases (20%); exames tipo test dos materias traballados durante
as clases e entregados para traballar na casa (40%); exames sobre libros de lectura ou
complementarios (20%); presentación e elaboración de traballos tanto individuais como
en grupo (10%) ; exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%)
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Mínimos esixibles.En función da programación presentada consideránse mínimos para a materia
de filosofía de primeiro de bacharelato os seguintes:Conceptuais. Lectura comprensiva
dos libros de lectura.Realización de comentarios de textos de Historia da
filosofía.Relación cos problemas da actualidade de tódolos plantexamentos o longo da
Historia da Filosofía.Os problemas filosóficos na historia da filosofia e da ciencia
occidentais.Relacionar e contextualizar cada filósofo e a súa filosofía coa problemática
social e a situación cultural do seu tempo.O paso do mito o logos na filosofía
presocráticaO xiro antropolóxico dos sofistas e Sócrates.O problema da physis e do
nomos na Grecia ClásicaA filosofía idealista de Platón: o mito da caverna, o simil da liña,
a simetría entre os seus plantexamentos políticos, antropolóxicos, epistemolóxicos e
éticos.A filosofia de Aristóteles: política, ética, epistemoloxía e antropoloxía.A
problemática do Helenismo: Epicuro, Marco Aurelio.O feudalismo medieval e a
asimilación cristiá dos contidos filosoficos greco latinos.O problema teolóxico filosófico
da Patrística: a filosofía de Agustín de Hipona.O problema dos universais o longo da
filosofía medieval.O problema filosófico da Escolástica.A filosofía de Tomás de Aquino:
política, epistemoloxía, demostración da existencia de deus, ética e antropoloxía.A
filosofía nominalista de Guillerme de Occam: epistemoloxía, voluntarismo teolóxico,
ética, política e antropoloxía.O racionalismo e o empirimo como movementos filosóficos
iniciados no renacemento.A revolución científica: Galileo, Copérnico, Kepler, e Newton.A
filosofía racionalista de Descartes: o método cartesiano, a seu dualismo antropolóxico, a
súa epistemoloxía, a súa moral provisional, a súa ética e a súa división dos saberes.A
filosofía empirista de Locke: epistemoloxía, teoría política, antropoloxía e ética.A filosofía
empirista de Hume: epistemoloxía (problema da causalidade) e a súa ética.O problema
do contrato social: Hobbes fronte a Locke e Rousseau.A Ilustración como movemento
cultural, social e filosófico: A enciclopedia, Diderot...A filosofía teórica de Kant: a
metafísica como problema e a Crítica da Razón pura.A filosofía práctica de Kant: a ética
formal o imperativo categórico e a Crítica da Razón práctica.A filosofía kantiana como
idealismo trascendental.O idealismo alemán do Século XIX: Fichte, Schelling e Hegel.A
filosofía do Hegel: dialéctica do amo e do esclavo e plantexamentos da Fenomenoloxía
do Espíritu.O contexto social e político do século XIX.Reaccións filosóficas fronte o
idealismo hegeliano: Hegelianos de ezquerda e de dereita.A filosofía de Marx: reacción
fronte o idelismo, materialismo dialéctico, materialismo histórico, propostas e análise
marxista da sociedade do século XIX.O vitalismo no século XIX.O positivimos de Comte.O
Historicismo no século XIX.A filosofía de Nietzsche: vontade de poder, crítica a cultura
occidental, crítica a ciencia, a moral e a relixión católica; eterno retorno do mesmo,
superhome, a morte de deus; perspectivismo.A filosofía do século XX: plantexamento
xeral e diferencias claves entre as distintas escolas: fenomenoloxía, filosofía da linguaxe,
estructuralismo, marxismos, existencialismo e postmodernidade.A filosofía de Habermas:
teoría crítica da escola de Frankfurt, Hockheimer, Adorno e Marcuse como antecedentes
do seu pensamento; teoría crítica / neopositivimo; Teoría da acción comunicativa.A
filosofía de Ortega e Gasset: raciovitalismo e perspectivismo.A filosofía de Heidegger e
Sarte: o existencialismo como reacción ante as dúas guerras mundiais.A filosofía
estructuralista.O neopositivimo e o círculo de Viena: os dous Wittgenstein.A
postmodernidade e os plantexamentos filosóficos
contemporáneos.ProcedimentaisSuperar os exames programados o longo do
cursoPresentación dos traballos programados durante o curso.Asistencia e participación
nas clases.Identificación dos problemas filosóficos no seu contexto histórico, análise e
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posibles solucións de forma argumentada.Comentario de texto. Comprensión e análise
de textos filosóficos: identificación da problemática, definición dos termos principais, e
relación coa problemática filosófica actual.Elaboración de análises de problemas
filosóficos reflexionando críticamente sobre a propia postura e os seus
condicionantes.Participación en discusións, debates e traballos de grupo.Recollida de
información sobre cuestións filosóficas, valoración da información e elaboración de
informes a partir dela.Presentación e ortografía correctasCitar correctamente de libros e
textos.Ausencia de faltas de ortografía.ActitudinalesRespeto a todalas persoas
precisamente por selo.Reflexión filosófica previa á toma de decisións.Respecto ós
procesos de aprendizaxe e expresión de todos, especialmente dos compañeiros/as de
clase.Rechazo razoado e crítico de todo comportamento violento e de toda mostra de
intolerancia.Asunción da propia responsabilidade.Manifestar interese por desenrolar as
capacidades con autonomía e creatividade.Madurez expresiva escrita e oral. Respecto ás
posturas filosóficas diversas, especialmente dos compañeiros de clasePrograma de
actividades de Reforzo e recuperación de pendentes.
Avaliación continua de acordo co programado.

Accións de acordo co proxecto lector.
A filosofía e as materias do departamento non se poden entender se a lectura, o uso da biblioteca
e a potenciación das habilidades necesarias para ambas. Na metodoloxía e nos materiais incluímos
libros de lectura obrigatoria. Nos apuntes traballamos os talleres de escritura. Nas clases falamos e
recomendamos libros como norma xeral para explicar e fomentar o uso de libros de das bibliotecas.

Accións do plan de integración das TIC.
Seguiremos a filosofía do plan xeral do instituto coas restricións xa sinaladas na introdución.

Constancia da información ao alumnado.
Na primeira clase, na primeira semana de actividades lectivas será expresamente comunicado ao
noso alumnado dos mínimos exixibles, dos plan de apoio cos que se conta na materia e dos
procedementos de avaliación e recuperación deseñados neste materia.
Publicase tamén esta programación na paxina web e esta a disposición da comunidade educativa
no rexistro do centro (na secretaria).

Normativa da Conselleria de Educación para o curso 2018-2019 e a materia de historia da
filosofia como optativa no bacharelato Lomce sen ter definida a rebálida.
Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde unha
perspectiva histórica ás ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de cuarto de ESO e
Filosofía de primeiro de bacharelato, contribúe ao desenvolvemento integral dos alumnos e das
alumnas de bacharelato, xa que permite tomar conciencia do seu ser como ser pensante e autónomo,
e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que hai arredor, de
xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou modificalas, ou asumilas como parte de si.
Historia da Filosofía non se presenta como un percorrido cronolóxico polas ideas do pensamento
occidental sen máis; tampouco debería ser un simple compendio de autores e autoras, senón un
intento de achegamento ao esforzo do ser humano por comprender a realidade e o propio ser
humano en todas as súas dimensións. Trátase dunha investigación que nos fará máis libres,
permitiranos comprender o pasado e o presente, e proxectar solucións sobre os problemas que se
nos formulen no futuro. É no pensar de "outros/as" (e con "outros/as") como se foi configurando ao
longo da historia das ideas, como lograremos estimular o noso propio pensamento, ese "sapere
aude" kantiano, que nos leve a xerar as nosas propias ideas tendo en conta de onde proceden e
respectando as persoas que non pensan coma nós. Ese pensar a través do diálogo de distintos/as
autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias cara á verdade respecto aos
problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa existencia
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constitúe a Historia da Filosofía. E nese percorrido, o alumnado deberá reflexionar sobre as razóns
da presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que
debe coñecer o pensamento filosófico na muller.
Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato pola súa propia
natureza e polo xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento persoal e social como
cidadán ou cidadá, así como o desenvolvemento profesional no futuro, xa que, como materia
terminal do bacharelato, adquire tamén a dimensión de propedéutica para un amplo abano de
estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás alumnas de
bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias:
a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentacións, análises de
textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, ensaios filosóficos,
etc.
b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de aprendizaxe
da materia que poñen o alumnado en relación co proceso de formación e transformación da
sociedade humana desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus problemas e as respostas que se
deron ao longo da historia.
c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si
mesmo, ao consolidar esta faceta noutros ámbitos, así como de cara ao futuro. Xa que logo, pídese
reflexionar, aprender en equipo, comprender e explicar, etc.
d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, utilizando
ferramentas informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc.
e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións
culturais, xa que se recorre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, facendo
unha revisión das súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel histórico.
A consecución destas competencias clave por parte do alumnado non se levará a cabo sen un
cambio a nivel metodolóxico no proceso de ensino e aprendizaxe que vai supor un reto para os/as
profesionais da educación nesta etapa. Este cambio hase concretar na práctica de traballo na aula e
na metodoloxía, que lle ha permitir o desempeño ao alumnado dun alto grao de dominio das
competencias, apoiándose na aprendizaxe cooperativa e a resolución conxunta de casos ou
problemas, que permitan xeneralizar estratexias e aplicalas en situacións similares e reais,
aprendendo dos demais. Pódense utilizar procedementos de avaliación variados, como por exemplo
rúbricas, escalas, probas orais e escritas, portafolios e traballos de clase, posibilitando a
participación do alumnado no seu proceso de avaliación.
Outro aspecto salientable da materia de Historia da Filosofía é o tratamento dos elementos
transversais que corresponden ao bacharelato, destacando nomeadamente a comprensión e a
expresión orais e escritas en todos os bloques da materia, ou o uso das tecnoloxías da información e
da comunicación como elemento transversal no propio currículo da materia, entre outros.
A materia está organizada en cinco bloques: o primeiro é transversal e, por tanto, reaparecerá ao
longo de todo o currículo, trátase da análise de textos, a argumentación, as ferramentas de
investigación propias da filosofía e as aplicacións das tecnoloxías da información e da
comunicación na materia; os outros catro bloques corresponden coas catro épocas máis relevantes
da historia no relativo ao pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a Modernidade e a Ilustración
e a filosofía da Idade Contemporánea, que chega a ocuparse de autores/as e problemas actuais.
Estes catro bloques están estruturados a través de autores/as salientables, dos/das que se sinala a súa
terminoloxía, os textos máis representativos e as súas teorías características, e se contextualizan con
outros/as autores/as ou épocas, resaltando á súa vez as súas contribucións á sociedade e á súa época
Historia da Filosofía. 2º de bacharelato
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos transversais
b

B1.1. Comentario de texto.

d

B1.2. Diálogo filosófico e
argumentación.

e
h

B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos
máis salientables da historia da filosofía, e ser
textos máis salientables dos/das autores/as
capaz de transferir os coñecementos a
estudados/as, recoñecendo a orde lóxica
outros/as autores/as ou problemas.
da argumentación e as formulacións que
se defenden, e é quen de transferir os
coñecementos a outros/as autores/as ou
problemas.
HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto,
identificando a conclusión e os conceptos
e as ideas relevantes, e recoñece a súa
estrutura e a orde lóxica das súas ideas.
HFB1.1.3. Argumenta a explicación das
ideas presentes no texto, en relación coa
filosofía do/da autor/a e os contidos
estudados.

a

B1.2. Diálogo filosófico e
argumentación.

b
c
d

B1.2. Argumentar con claridade e capacidade
HFB1.2.1. Argumenta as súas propias
crítica, oralmente e por escrito, as súas propias
opinións con claridade e coherencia, tanto
opinións sobre os problemas fundamentais da
oralmente como por escrito.
filosofía, dialogando de xeito razoado con
outras posicións diferentes.
HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na
defensa das súas opinións, e valora a
diversidade de ideas e, á vez, apoiándose
nos aspectos comúns.

e
b
d
e

B1.3. Ferramentas de aprendizaxe e B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a
investigación da filosofía.
procedementos do traballo intelectual á
filosofía de cada autor/a, mediante
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos
resumos dos seus contidos fundamentais,
de organización e investigación dos contidos.
e clasifícaos nos núcleos temáticos que
atravesan a historia da filosofía: realidade,
coñecemento, ser humano, ética e política.

g

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

m

HFB1.3.3. Selecciona información de
distintas fontes, bibliográficas e de
internet, e recoñece as fontes fiables.
HFB1.3.4. Realiza redaccións ou
disertacións, traballos de investigación e
proxectos que impliquen un esforzo
creativo e unha valoración persoal dos
problemas filosóficos formulados na
historia da filosofía.
d
g
m

B1.4. Aplicación das competencias B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas
de tecnoloxías da información e
comunicación na realización e na exposición
informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs,
da comunicación á historia da
dos traballos de investigación filosófica.
redes sociais, procesador de textos,
filosofía.
presentación de diapositivas ou recursos
multimedia, etc.) para o desenvolvemento
dos traballos.
HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en
internet sobre os contidos da
investigación, e decide os conceptos
adecuados.
HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos
de investigación sobre os contidos
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estudados utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga
b
c
d
e
h

B2.1. Orixe da filosofía grega. Os B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e
HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como
presocráticos: resposta á orixe do comprender o primeiro gran sistema filosófico,
idea, mundo sensible, mundo intelixible,
cosmos.
o de Platón, analizando a relación entre
ben, razón, doxa, episteme, universal,
realidade e coñecemento, a concepción
absoluto, dualismo, reminiscencia,
dualista do ser humano e a dimensión
transmigración, mímese, methexe, virtude
B2.2. Dialéctica socrática.
antropolóxica e política da virtude, en relación
e xustiza, entre outros, e aplícaos con
coa filosofía presocrática e o xiro
rigor.
B2.3. Convencionalismo
antropolóxico de Sócrates e os Sofistas,
democrático e relativismo dos
valorando a súa influencia no
HFB2.1.2. Entende e explica con claridade,
sofistas
desenvolvemento das ideas e os cambios
tanto na linguaxe oral como na escrita, as
socioculturais da Grecia antiga, e apreciando
teorías fundamentais da filosofía de
B2.4. Platón: ontoloxía e
criticamente o seu discurso.
Platón, analizando a relación entre
coñecemento; concepción
realidade e coñecemento, a concepción
dualista do ser humano;
dualista do ser humano e a dimensión
dimensión antropolóxica e
antropolóxica e política da virtude.
política da virtude; o autor e o
seu contexto.
HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente
presocrática en relación á orixe do
Cosmos, os conceptos fundamentais da
dialéctica de Sócrates e o
convencionalismo democrático e o
relativismo moral dos sofistas,
identificando os problemas da filosofía
antiga, e relacionando esas respostas coas
solucións achegadas por Platón.
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 gobernantefilósofo ou a súa defensa da inclusión das
mulleres na educación.

b
d
e
h

B2.5. A física de Demócrito.

B2.2. Entender o sistema teleolóxico de
HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do
Aristóteles, en relación co pensamento de
marco do pensamento de Aristóteles,
Platón e a física de Demócrito, e valorando a
como substancia, ciencia, metafísica,
B2.6. Problemas da filosofía antiga
súa influencia no desenvolvemento das ideas e
materia, forma, potencia, acto, causa,
e solución de Aristóteles.
cos cambios socioculturais da Grecia antiga.
efecto, teleoloxía, lugar natural, indución,
dedución, abstracción, alma, monismo,
B2.7. Aristóteles: metafísica, física,
felicidade e virtude, entre outros.
coñecemento, ética eudemonista
e política. Comparación coa
HFB2.2.2. Comprende e explica con
filosofía platónica. O autor e o
claridade, tanto na linguaxe oral coma na
seu contexto.
escrita, as teorías fundamentais de
Aristóteles, examinando a súa concepción
da metafísica e da física, o coñecemento,
a ética eudemonística e a política, en
comparación coas teorías de Platón.
HFB2.2.3. Describe as respostas da física de
Demócrito, identificando os problemas da
filosofía antiga, e relaciona esas respostas
coas solucións achagadas por Aristóteles.
HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da
filosofía de Aristóteles por contribuír ao
desenvolvemento do pensamento
occidental, valorando positivamente a
formulación científica das cuestións.

d
e
h

B2.8. Doutrinas éticas helenísticas: B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no
HFB2.3.1. Describe as respostas das
Epicureísmo, Estoicismo e
helenismo, como o Epicureísmo, o Estoicismo
doutrinas éticas helenísticas, e identifica
Escepticismo.
e o Escepticismo, valorar o seu papel no
algúns dos grandes logros da ciencia
contexto socio-histórico e cultural da época, e
alexandrina.
recoñecer a repercusión dos grandes científicos
B2.9. Científicos helenísticos.
helenísticos, apreciando a gran importancia

IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

l

B2.10. A Biblioteca de Alexandría.

para occidente da Biblioteca de Alexandría.
Bloque 3. A filosofía medieval

b
c
d

B3.1. Cristianismo e filosofía.
B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e o HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e
Agostiño de Hipona: teoría da
seu encontro coa filosofía a través das ideas
a relixión cristiá nas súas orixes, a través
iluminación, filosofía da historia,
fundamentais de Agostiño de Hipona,
das teses centrais do pensamento de
o problema da certeza e a
apreciando a súa defensa da liberdade, da
Agostiño de Hipona.
defensa da liberdade.
verdade e do coñecemento interior ou a
historia.

e
h
d
e
h

B3.2. Escolástica medieval. Tomé
de Aquino: relacións de razón e
fe. Vías para a demostración da
existencia de Deus. Lei moral.
Relación 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 HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de
relación co agostinismo, a filosofía árabe e
Aquino, como razón, fe, verdade, deus,
xudía, e o nominalismo, e valorar a súa
esencia, existencia, creación,
influencia no desenvolvemento das ideas e nos
inmortalidade, lei natural, lei positiva e
cambios socioculturais da Idade Media.
precepto, entre outros, e aplícaos con
rigor.
HFB3.2.2. Entende e explica con claridade,
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as
teorías fundamentais da filosofía de Tomé
de Aquino, distinguindo a relación entre
fe e razón, as vías de demostración da
existencia de Deus, e a lei moral, en
comparación coas teorías da filosofía
Antiga.
HFB3.2.3. Discrimina as respostas do
agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o
nominalismo, identificando os problemas
da filosofía medieval, en relación coas
solucións achegadas por Tomé de Aquino.
HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de
Tomé de Aquino por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e os ao
cambios sociais da Idade Media, xulgando
positivamente a universalidade da lei
moral.

d
e
h

B3.4. Crise da Escolástica no
B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do
século XIV: nominalismo de
pensamento de Guillerme de Ockham, cuxa
Guillerme de Ockham. Relacións reflexión crítica supuxo a separación entre
entre razón e fe. Novo pulo para
razón e fe, a independencia da filosofía e o
a ciencia.
novo pulo para a ciencia.

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do
nominalismo de Guillerme de Ockham e a
súa importancia para a entrada na
modernidade.

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración
b
c
d
e
h

B4.1. A filosofía no Renacemento.
Humanismo: novo concepto
sobre a natureza humana.
B4.2. F. Bacon. Os prexuízos na
investigación do coñecemento.
B4.3. Implicacións da revolución
científica.

l

B4.4. Realismo político de
Maquiavelo.

b

B4.5. Descartes: O método, o
"cogito" (coñecemento e
realidade) e o dualismo
antropolóxico.

c
d
e

B4.1. Comprender a importancia do xiro do
pensamento occidental que se deu no
Renacemento e que anticipa a modernidade,
valorando o novo humanismo que enxalza a
"dignitas hominis", a investigación dos
prexuízos do coñecemento de F. Bacon e as
implicacións da Revolución Científica, e
coñecer as teses fundamentais do realismo
político de N. Maquiavelo.

HFB4.1.1. Comprende a importancia
intelectual do xiro do pensamento
científico que se deu no Renacemento, e
describe as respostas da filosofía
humanista sobre a natureza humana.
HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas
fundamentais de N. Maquiavelo e
compáraas cos sistemas ético-políticos
anteriores.

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes,
HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes
distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía
como razón, certeza, método, dúbida,
humanista e o monismo panteísta de Spinoza, e hipótese, "cogito", idea, substancia e
valorar a súa influencia no desenvolvemento
subxectivismo, entre outros, e aplícaos
das ideas e nos cambios socioculturais da
con rigor.
Idade Moderna.
B4.6. Comparación do autor coa
filosofía antiga e medieval, e
HFB4.2.2. Comprende e explica con
relación coa Moderna. O autor e
claridade, tanto na linguaxe oral coma na
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h

o seu contexto.

escrita, as teorías fundamentais da
filosofía de Descartes, analizando o
método e a relación entre coñecemento e
realidade a partir do "cogito" e o dualismo
no ser humano, en comparación coas
teorías da filosofía antiga e da medieval.
HFB4.2.3. Identifica os problemas da
filosofía moderna e relaciónaos coas
solucións aportadas por Descartes.
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 cartesiana.

b
c
d
e

B4.7. Hume: o coñecemento, crítica B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en relación HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como
á causalidade e á substancia.
co liberalismo político de Locke, e valorar a
escepticismo, crítica, experiencia,
Emotivismo moral. Comparación súa influencia no desenvolvemento das ideas e
percepción, inmanencia, asociación,
coa filosofía anterior. O autor e o
os cambios socioculturais da Idade Moderna.
impresións, ideas, hábito, contradición,
seu contexto
causa, crenza, sentimento, mérito,
utilidade, felicidade, contrato social,
liberdade e deber, entre outros, e úsaos
B4.8. Locke: liberalismo político.
con rigor.

h

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

l

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.
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.
b
c
d
e

B4.9. A Ilustración francesa.
B4.4. Coñecer os principais ideais dos ilustrados HFB4.4.1. Comprende os ideais que
Rousseau: a crítica social, a
franceses, afondando no pensamento de J.J.
impulsaron os ilustrados franceses, e
crítica á civilización, o estado de
Rousseau, e valorar a importancia do seu
explica o sentido e transcendencia do
natureza, a defensa do contrato
pensamento para o xurdimento da democracia
pensamento de Rousseau, a súa crítica
social e a vontade xeral.
mediante unha orde social acorde coa natureza
social, a crítica á civilización, o estado de
humana.
natureza, a defensa do contrato social e a
vontade xeral.

h
b
c

B4.10. Idealismo transcendental.
Kant: as facultades e límites do
coñecemento.

d

B4.11. Lei Moral e paz perpetua.

e

B4.12. Relación do proxecto
ilustrado de Rousseau coa
filosofía Moderna e Kant.

h

B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como
relación co racionalismo de Descartes, o
sensibilidade, entendemento, razón,
empirismo de Hume e a filosofía ilustrada de
crítica, transcendental, ciencia, innato,
Rousseau, e valorar a súa influencia no
xuízo, a priori, a posteriori, facultade,
desenvolvemento das ideas e os cambios
intuición, categoría, ilusión
socioculturais da Idade Moderna.
transcendental, idea, lei, fenómeno,
nóumeno, vontade, deber, imperativo
categórico, autonomía, postulado,
liberdade, dignidade, persoa, paz e pacto,
entre outros, e utilízaos con rigor.

B4.13. Comparación coas teorías da
filosofía antiga, medieval e
moderna.
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coñecemento, a lei moral e a paz
perpetua, comparándoas coas teorías da
filosofía antiga, medieval e moderna.
HFB4.5.3. Describe a teoría política de
Rousseau, identificando os problemas da
filosofía moderna e relacionándoa coas
solucións achegadas por Kant.
HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da
filosofía 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
Bloque 5. A filosofía contemporánea
b
c
d
e
h

B5.1. Marx: o materialismo
B5.1. Entender o materialismo histórico de Marx, HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx
histórico, a crítica ao idealismo,
en relación co idealismo de Hegel e con
como dialéctica, materialismo histórico,
á alienación e á ideoloxía, e a súa Feuerbach, e valorar a súa influencia no
praxe, alienación, infraestrutura,
visión humanista do individuo.
desenvolvemento das ideas e nos cambios
superestrutura, forzas produtivas, medios
socioculturais da Idade Contemporánea.
de produción, loita de clases, traballo,
plusvalor e humanismo, entre outros, e
B5.2. Relación de Marx cos
utilízaos con rigor.
problemas da filosofía
contemporánea. O autor e o seu
contexto.
HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade,
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as
teorías fundamentais da filosofía de Marx,
examinando o materialismo histórico e a
crítica ao idealismo, á alienación e á
ideoloxía, e expón a súa visión humanista
do individuo.
HFB5.1.3. Identifica os problemas da
filosofía contemporánea en relación coas
solucións achegadas por Marx.
HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de
Marx por contribuír ao desenvolvemento
das ideas e aos cambios sociais da Idade
Contemporánea, xulgando positivamente
a defensa da igualdade social.

b
c
d
e
h

B5.3. Nietzsche: crítica á
B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en
HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche
metafísica, á moral e á ciencia; a
relación co vitalismo de Schopenhauer, e
como crítica, traxedia, intuición,
verdade como metáfora.
valorar a súa influencia no desenvolvemento
metáfora, convención, perspectiva,
das ideas e os cambios socioculturais da Idade
xenealoxía, transvaloración, nihilismo,
superhome, vontade de poder, e eterno
B5.4. O superhome, como resultado Contemporánea.
retorno, entre outros, e aplícaos con rigor.
da inversión de valores e a
vontade de poder, e comparación
coas teorías da filosofía antiga,
HFB5.2.2. Entende e explica con claridade,
medieval, moderna e
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as
contemporánea. O autor e o seu
teorías fundamentais da filosofía de
contexto.
Nietzsche, considerando a crítica á
metafísica, á moral e á ciencia, a verdade
como metáfora, e a afirmación do
B5.5. A vontade en Schopenhauer.
superhome, como resultado da inversión
de valores e a vontade de poder, en
comparación coas teorías da filosofía
antiga, medieval, moderna e
contemporánea.
HFB5.2.3. Distingue as respostas de
Schopenhauer na súa afirmación da
vontade e identifica os problemas da
filosofía contemporánea, en relación coas
solucións achegadas por Nietzsche.
HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de
Nietzsche por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais da Idade Contemporánea, e valora
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a defensa da verdade e da liberdade.
b
c
d
e

B5.6. Filosofía española. Ortega y B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y
HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y
Gasset: a súa relación con
Gasset en relación con figuras da filosofía
Gasset e aplícaos con rigor, como
posturas filosóficas como o
española, como Unamuno, e do pensamento
obxectivismo, ciencia, europeización,
realismo, o racionalismo, o
europeo, e valorar as influencias que recibe e a
filosofía, mundo, circunstancia,
vitalismo ou o existencialismo, e
repercusión do seu pensamento no
perspectiva, razón vital, raciovitalismo,
outras posturas filosóficas. O
desenvolvemento das ideas e a rexeneración
vida, categoría, liberdade, idea, crenza,
autor e o seu contexto.
social, cultural e política de España.
historia, razón histórica, xeración, homemasa e home selecto, entre outros.

h

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
filosóficas como o realismo, o
racionalismo, o vitalismo ou o
existencialismo, entre outras.
HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de
Ortega y Gasset por contribuír ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais e culturais da Idade
Contemporánea española, e valorao seu
compromiso coa defensa da cultura e da
democracia.

b
c
d
e
h

B5.7. Filosofía crítica da escola de B5.4. Coñecer as teses fundamentais da crítica da HFB5.4.1. Identifica conceptos de
Frankfurt. A crítica a razón
Escola de Frankfurt, analizando a
Habermas, como coñecemento, interese,
ilustrada e á idea de progreso.
racionalidade dialóxica de Habermas,
consenso, verdade, enunciado,
relacionándoo coa filosofía crítica da Escola de comunicación, desigualdade, ou mundo
Frankfurt, e valorando a súa influencia no
da vida, e conceptos da filosofía
B5.8. Racionalidade dialóxica de
desenvolvemento das ideas e os cambios
posmoderna, como deconstrución,
Habermas: os intereses do
socioculturais da Idade Contemporánea.
diferenza, cultura, texto, arte, e
coñecemento e a acción
Coñecer as teses máis definitorias do
comunicación, entre outros, aplicándoos
comunicativa.
pensamento posmoderno, identificando as
con rigor.
B5.9. Contribución de Habermas ao teses fundamentais de Vattimo, Lyotard e
Baudrillard, e valorar criticamente a súa
HFB5.4.2. Entende e explica con claridade,
desenvolvemento das ideas e aos
repercusión no pensamento filosófico a partir
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as
cambios sociais da Idade
de finais do século XX.
teorías da filosofía de Habermas,
Contemporánea.
distinguindo os intereses do coñecemento
e a acción comunicativa, e as teorías
B5.10. Pensamento posmoderno:
fundamentais da posmodernidade,
principais teses dos filósofos
analizando a deconstrución da
posmodernos, como Vattimo,
modernidade desde a multiplicidade da
Lyotard e Baudrillard, e reflexión
sociedade da comunicación.
sobre a súa vixencia actual.
HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía
crítica da escola de Frankfurt e reflexiona
sobre elas, identificando os problemas da
filosofía contemporánea.
HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de
Habermas e do pensamento posmoderno
por contribuír ao desenvolvemento das
ideas e aos cambios sociais da Idade
Contemporánea, e valora o seu esforzo na
defensa do diálogo racional e o respecto á
diferenza.
HFB5.4.5. Coñece as teses características do
pensamento posmoderno, como a crítica á
razón ilustrada, á idea de progreso, ao
pensamento totalizador e á trivialización
da existencia, o crepúsculo do deber, ou a
perda do suxeito fronte á cultura de
masas, entre outras.
HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as
principais teses dos filósofos
posmodernos, como Vattimo, Lyotard e
Baudrillard, e reflexiona sobre a súa
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vixencia.
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PSICOLOGÍA. 2 BACHARELATO. Psychology ofertada pero non solicitada.
A.Introducción e contextualización.
Como indicamos na introducción xeral a programación do departmento, todo neste documento é
provisional, pero especialmente o relacionado coas materias que poderían ser obxecto dos examenes
de rebálida, como é o caso da psicoloxía.
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e)
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f)
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
la mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da Psicoloxía que forman parte dos
perfís competenciaisBloque 1. A psicoloxía como ciencia 
B1.1. A psicoloxía
desde as súas orixes en Grecia ata o século XIX.
B1.2. Constitución da
psicoloxía como saber autónomo: Wundt, Watson, James e Freud.
B1.3.
Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución.
B1.4.
Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros saberes.

B1.1.
Entender e apreciar a especificidade e a importancia do coñecemento psicolóxico,
como ciencia que trata da conduta e os procesos mentais do individuo, valorando
que se trata dun saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a
investigación e a innovación.

PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de
referencia global da psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia (nas filosofías de
Platón e Aristóteles), ata o seu recoñecemento como saber independente da man
de Wundt, Watson, James e Freud, definindo as acepcións do termo psicoloxía ao
longo da súa evolución, desde o etimolóxico, como "ciencia da alma", aos
achegados polas correntes actuais: condutismo, cognitivismo, psicanálise,
humanismo ou Gestalt. 
CAA
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. 
CMCCT
B1.5. Obxectivos que caracterizan 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 teórica e práctica da psicoloxía, os seus obxectivos, as súas
características e as súas ramas e técnicas de investigación, relacionándoas, como
ciencia multidisciplinar, con outras ciencias cuxo fin é a comprensión dos
fenómenos humanos, como a filosofía, a bioloxía, a antropoloxía, a economía, etc.

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

PSB1.2.2. 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 comunidade, como na familia e na infancia, na terceira idade, en minusvalías,
muller, xuventude, minorías sociais e inmigrantes, cooperación para o
desenvolvemento, etc.

CSC

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

CAA B1.8. Achegas máis importantes da psicoloxía na
comprensión dos fenómenos humanos. Problemas tratados e conclusións
ofrecidas. B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, condutismo, 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. 
B1.3. Recoñecer e
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expresar as achegas máis importantes da psicoloxía, desde os seus inicios ata a
actualidade, identificando os principais problemas formulados e as solucións
achegadas polas correntes psicolóxicas contemporáneas, e realizando unha análise
crítica de textos significativos e breves de contido psicolóxico, identificando as
problemáticas formuladas e relacionándoas co estudado na unidade.

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 conclusións achegadas. 
CCEC

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender, realizando os seus
propios mapas conceptuais, utilizando medios informáticos, acerca das seguintes
teorías: psicanálise, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e
psicobioloxía.

CAA

PSB1.3.3. Analiza e valora
criticamente 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
outros.

CCL

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor
as súas conclusións argumentadamente, mediante presentacións gráficas, en
medios audiovisuais.

CD CSIEEBloque 2. Fundamentos biolóxicos da
conduta

B2.1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros
animais. B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa
conduta.

B2.1. Explicar a evolución do cerebro humano desde un enfoque
antropolóxico, distinguindo as súas características específicas das doutros animais,
co fin de apreciar a importancia do desenvolvemento neurolóxico e as
consecuencias que delas se derivan. 
PSB2.1.1. Identifica, contrasta e
valora a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en comparación co
humano, valéndose de medios documentais. 
CMCCT

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 B2.3. Morfoloxía da neurona.
Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores. B2.4. Áreas do cerebro e as
funcións que executan. 
B2.2. Analizar e apreciar a importancia da
organización do sistema nervioso central, fundamentalmente do encéfalo humano,
distinguindo as localizacións e as funcións que determinan a conduta dos individuos

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. 
CD

PSB2.2.2. Investiga e explica a
organización das áreas cerebrais e as súas funcións, e localiza nun debuxo as
devanditas áreas. 
CMCCT
B2.5. Técnicas de investigación da actividade
cerebral: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións directas e estudo de
casos.
B2.6. Impulso que deron as técnicas de investigación do cerebro para o
estudo do comportamento e a solución dalgunhas patoloxías.

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

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

CMCCT

PSB2
3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de investigación cerebral lle
deron ao coñecemento do comportamento humano e á solución dalgunhas
patoloxías. 
CSC 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
algunhas das bases xenéticas que determinan a conduta humana, apreciando a
relación de causa e efecto que pode existir entre ambas as dúas e destacando a
orixe dalgunhas doenzas producidas por alteracións xenéticas.

PSB2.4.1.
Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na conduta, e
investiga e valora se estes teñen efectos distintivos entre a conduta feminina e a
masculina. 
CMCCT

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, trisomía,
monosomía, deleción, etc.

CCL

PSB2.4.3. Localiza e
selecciona información en internet acerca de distintos tipos de doenzas causadas
por alteracións xenéticas, tales como a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a
síndrome do miaño de gato ou a síndrome de Klinefelter, entre outras. 
CD
CMCCT
B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e hormonas, e influencia na
conduta. Influencia na diferenza entre a conduta feminina e a masculina.

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

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

CMCCT
CSIEE

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

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

B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso. B3.2.
Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e
neuropsicoloxía. B3.3. Leis da percepción da Gestalt. B3.4. Ilusións ópticas e
trastornos perceptivos. B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia
perceptiva, percepción subliminar e extrasensorial, membro fantasma e percepción
por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle), etc.

B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso construtivo
eminentemente subxectivo e limitado, no cal ten a súa orixe o coñecemento sobre a
realidade, valorando o ser humano como un procesador de información.
PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno
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da percepción (estímulo, sentido, sensación e limiares de percepción),
recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo (excitación, transdución,
transmisión e recepción). 
CMCCT

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

CAA CCEC

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 conceptual e identificando exemplos concretos
de como actúan (por exemplo, a través de obras pictóricas ou fotografías).

CSIEE

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

PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, como a
constancia perceptiva, a percepción subliminar e extrasensorial, o membro
fantasma e a percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo
de Dobelle) entre outros, e expón as súas conclusións a través de soportes de
presentación informáticos.

CD B3.6. Factores individuais e sociais
que inflúen na percepción.

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. 
PSB3.2.1. Discirne e
elabora conclusións, en colaboración grupal, 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 prexuízos
realizados por Allport e Kramer. 
CSC B3.7. A memoria. Atención e
concentración. B3.8. Tipos de atención. B3.9. Alteracións da atención.
B3.10. Tipos de memoria. 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 alteracións da memoria. 
B3.3. Coñecer e analizar
a estrutura, os tipos e o funcionamento da memoria humana, investigando as
achegas dalgunhas teorías actuais, co fin de entender a orixe e os factores que
inflúen no desenvolvemento desta capacidade no ser humano, e utilizar as súas
achegas na súa propia aprendizaxe.

PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de
atención e concentración como puntos de partida da memoria, distinguindo os
tipos de atención e os tipos de alteración que poden sufrir. 
CCL

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 correspondencia entre elas e valorando a utilidade que
teñen na aprendizaxe humana. 
CSIEE

PSB3.3.3. Procura e
selecciona información en páxinas web e libros especializados, acerca das principais
causas do esquecemento, tales como as fisiolóxicas, as producidas por lesións, por
represión, por falta de procesamento, por contexto inadecuado, etc., e elabora
conclusións. 
CAA CD

PSB3.3.4. Analiza e valora a
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importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria por desuso, interferencia,
falta de motivación, etc., e expón as súas consecuencias de xeito argumentado.

CCL

PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios
audiovisuais, algunhas distorsións ou alteracións da memoria, como a amnesia, a
hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, desenvolvendo a súa capacidade
emprendedora.

CDBloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe,
intelixencia e pensamento
B4.1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento
clásico; aprendizaxe por ensaio-erro; condicionamento instrumental; teoría
cognitiva; aprendizaxe social. B4.2. Técnicas de condicionamento na
publicidade.
B4.3. Factores que inflúen 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 coñecementos para mellorar a súa
propia aprendizaxe.

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

CSIEE

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

CCEC
CD

PSB4.1.3. Describe e valora a
importancia dos factores que inflúen na aprendizaxe, como por exemplo os
coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos
cognitivos, a motivación, as actitudes e os valores. 
CCL B4.4. Teorías
actuais sobre a intelixencia: teoría factorial de Spearman, multifactorial de
Thurstone, e teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. B4.5. Fases do
desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget.
B4.6. O CI e os
problemas da medición da intelixencia.
B4.7. Procesos cognitivos superiores:
pensamento, razoamento e creatividade.

B4.2. Comprender os procesos
cognitivos superiores do ser humano, como a intelixencia e o pensamento,
mediante o coñecemento dalgunhas teorías explicativas da súa natureza e o seu
desenvolvemento, distinguindo os factores que inflúen nel e investigando a eficacia
das técnicas de medición utilizadas e o concepto de CI, co fin de entender esta
capacidade humana.

PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas
das actuais teorías sobre a intelixencia, valorando as achegas que no seu estudo
tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría factorial de Spearman, a
multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

CAA

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un
esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J.
Piaget, valorando a importancia das influencias xenéticas e do medio neste proceso.
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CSIEE

PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que é
o CI e a escala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a deficiencia
profunda ata a superdotación, apreciando a obxectividade real dos seus resultados
e examinando criticamente algunhas técnicas de medición da intelixencia.

CD

PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a
validez tanto do razoamento como da creatividade na resolución de problemas e na
toma de decisións. 
CCEC
B4.8. A intelixencia emocional e as súas
competencias.

B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da intelixencia
emocional no desenvolvemento psíquico da persoa. 
PSB4 3.1. Valora a
importancia das teorías de Gardner e Goleman, realizando un esquema das
competencias da intelixencia emocional e a súa importancia no éxito persoal e
profesional. 
CAA B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da
intelixencia artificial.

B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da
intelixencia artificial e xulgar criticamente os seus alcances 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 grupal, as vertentes positivas e
negativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os perigos que pode
representar pola súa capacidade para o control do ser humano, invadindo a súa
intimidade e a súa liberdade.

CMCCT
CSIEEBloque 5. A construción
do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. 
B5.1. Teorías
sobre a motivación: momeostática; das necesidades; do incentivo; cognitivas;
psicanalíticas; humanistas.
B5.2. Causas da frustración. Clasificación dos
conflitos de Lewin.
B5.3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto,
evasión, depresión ou aceptación.
B5.4. Motivación e consecución de logros no
ámbito laboral e no educativo. 
B5.1. Explicar e valorar a importancia da
motivación, a súa clasificación e a súa relación con outros procesos cognitivos,
desenvolvendo os supostos teóricos que a explican e analizando as deficiencias e os
conflitos que no seu desenvolvemento conducen á frustración. 
PSB5.1.1.
Utiliza e selecciona información acerca das teorías da motivación (homeostática;
das necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando
mapas conceptuais, e elabora conclusións.

CAA

PSB5.1.2.
Recorre á súa iniciativa para realizar unha presentación, con medios informáticos,
acerca das causas da frustración, partindo da clasificación dos conflitos de Lewin e
valorando as respostas alternativas a esta, como a agresión, o logro indirecto, a
evasión, a depresión ou a súa aceptación (tolerancia á frustración).

CSIEE

PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a
importancia da motivación no ámbito laboral e educativo, analizando a relación
entre motivación e consecución de logros.

CSIEE
B5.5. Teorías da
personalidade
B5.6. Fases do desenvolvemento da personalidade B5.7.
Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións. B5.8. Relación
entre a conciencia e os procesos inconscientes.
B5.9. Drogas; alteracións de
conciencia e de personalidade. B5.10. Identidade e autoestima. 
B5.2.
Comprender o que é a personalidade, analizando as influencias xenéticas,
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ambientais e culturais sobre as que se edifica, as teorías que a estudan e os factores
motivacionais, afectivos e cognitivos necesarios para a súa axeitada evolución, en
cada fase do seu desenvolvemento.

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, valorando
as achegas que cada unha delas realizou no coñecemento da natureza humana.

CAA

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 producen en cada unha delas. 
CSIEE

PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as limitacións
dalgúns métodos e estratexias para a avaliación da personalidade, como son as
probas proxectivas (test de Rorschach, TAT, test da frustración de Rosenzweig, etc.),
as probas non proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e MMPI) e as técnicas fisiolóxicas
(tomografías, etc.). 
CMCCT

PSB5.2.4. Diserta sobre a
complexa relación entre a función da conciencia e os procesos inconscientes,
analizando algúns fenómenos inconscientes, como os soños ou a hipnose.

CCL

PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os estados
alterados de conciencia provocados polas drogas, valorando criticamente a súa
influencia nas alteracións da personalidade, e presenta as súas conclusións de
maneira argumentada. 
CSC

PSB5. 2.6. Indaga sobre a
relación entre identidade e autoestima, valorando criticamente a importancia do
concepto de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no desenvolvemento persoal
e vital.

CSIEE
B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e métodos
usados para tratar as psicopatoloxías. 
B5.12. Trastornos en relación ás
necesidades biolóxicas e ás adiccións.B5.13. Trastornos en relación ás emocións.
B5.14. Trastornos en relación a elementos corporais.
B5.15. Trastornos
en relación á personalidade. B5.16. Trastornos en relación ao desenvolvemento
evolutivo. 
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, co fin de comprender as perspectivas
psicopatolóxicas e os seus métodos de estudo.

PSB5.3.1. Describe
perspectivas e modelos de estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos
utilizados por cada unha delas. 
CMCCT
PSB5.3.2. Utiliza a súa
iniciativa persoal para realizar un cadro esquemático, en colaboración grupal e
utilizando medios informáticos, acerca das características relativas a algúns tipos de
trastornos, por exemplo os asociados ás necesidades biolóxicas e ás adiccións
(sexuais, alimentarias, drogodependencias, etc.), ás emocións (ansiedade e
depresión), a elementos corporais (psicosomáticos, somatomorfos e disociativos), á
personalidade (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependente, narcisista, antisocial,
etc.), ao desenvolvemento evolutivo (autismo, atraso mental, déficit de atención e
hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á vellez), etc. 
CAA B5.17.
Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos.
B5.18. Relación entre
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emoción e cognición. B5.19. Emocións primarias, secundarias e
autoconscientes. B5.20. Teorías sobre a emoción, como experiencia, como
comportamento ou como suceso fisiolóxico. A psicoafectividade e o equilibrio da
persoa.
B5.21. Trastornos e problemas emocionais. 
B5.4. Recoñecer e
valorar os tipos de afectos, así como a orixe dalgúns trastornos emocionais, co
obxecto de espertar o seu interese 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 relación entre emoción e cognición.

CCL

PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, alegría, tristura, ira,
sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.),
distinguíndoas das emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.). 
CCL

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 psicoafectividade no equilibrio da
persoa.

CSC

PSB5.4.4. Investiga, a través de internet,
algúns trastornos emocionais (indiferenza emocional, dependencia afectiva,
trastorno maníaco-depresivo, descontrol emotivo, etc.) e problemas emocionais
(medo, fobias, ansiedade, estrés, depresión, etc.), exemplificando a través dalgún
soporte audiovisual, e elabora as súas conclusións. 
CD B5.22.
Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa. Psicoloxía
da sexualidade. B5.23. Comunicación emocional: linguaxe verbal 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
desenvolvemento e na maduración da persoa, teñen a afectividade e a sexualidade,
como dimensións esenciais do ser humano, e describe os aspectos fundamentais da
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, conduta sexual, etc. 
CSC

PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe verbal
e non verbal como medios de comunicación emocional na nosa vida cotiá, e expón
de xeito claro e argumentado as súas conclusións. 
CCLBloque 6. Psicoloxía
social e das organizacións 
B6.1. Impacto das diferenzas culturais no
comportamento individual: a súa influencia nos esquemas cognitivos, na
personalidade e na vida afectiva.
B6.2. Proceso de socialización. Influencia no
desenvolvemento persoal dos grupos, os papeis e os status sociais.
B6.3. Orixe
social das actitudes persoais. Influencia en condutas violentas en distintos
ámbitos. B6.4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no pensamento e
na conduta do home e da muller 
B6.1. Comprender e apreciar a dimensión
social do ser humano, e entender o proceso de socialización como a interiorización
das normas e valores sociais, apreciando a súa influencia na personalidade e na
conduta das persoas.

PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais e
o seu impacto no comportamento das persoas ao exercer a súa influencia nos
esquemas cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do ser humano. 
CSC
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PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando en grupo e
utilizando medios informáticos, sobre o proceso de socialización humana e a
influencia dos grupos, os papeis e os status sociais no desenvolvemento da persoa.

CD

PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das
actitudes persoais, valorando a súa utilidade para a predición da conduta humana e
a súa influencia en condutas de violencia escolar, laboral, doméstica e de xénero,
entre outras.
CSC B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade,
intolerancia, inconsciencia, falta de perseveranza, volubilidade e falta de
capacidade crítica.
B6.6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon.
Contaxio de sentimentos e emocións, e perda temporal da personalidade individual
e consciente da persoa. B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das
condutas radicais e irracionais nalgúns grupos.
B6.8. Medidas para previr a
conversión das persoas en masa. 
B6. 2. Coñecer e valorar os procesos
psicolóxicos das masas, a súa natureza, as características e as pautas de
comportamento, co fin de evitar as situacións de vulnerabilidade 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 perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica, entre outras. 
CD

PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información acerca do
estudo psicolóxico das masas, realizado por Gustav Le Bon, e elabora conclusións
acerca do poder da persuasión, o contaxio de sentimentos e emocións que se
produce nas masas e os seus efectos na perda temporal da personalidade individual
e consciente da persoa. 
CSC

PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía
de Erikson e destaca algunhas das causas psicolóxicas explicativas que sinala acerca
dos actos terroristas ou do pensamento radical e irracional que se pon de manifesto
en seguidores/as de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, relixiosos, etc.

CSC

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, perdendo o control da súa conduta, dos seus
pensamentos e dos seus sentimentos. 
CSC B6.9. Aplicación da Psicoloxía
no mundo laboral. Recursos humanos: selección de persoal, integración na
empresa, e evolución persoal e profesional. B6.10. Aplicación da psicoloxía no
mundo laboral. Factores psicolóxicos e desenvolvemento laboral: adaptación,
innovación, traballo colaborador, xestión de coñecementos, creatividade,
autoestima, proposición de retos, motivación, fomento da participación, autonomía
e xeración de ambientes creativos. B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo
laboral. Riscos da saúde psicolóxica laboral. 
B6.3. Entender e describir a
importancia da psicoloxía no campo laboral e o desenvolvemento das
organizacións, reflexionando sobre a importancia do liderado como condición
necesaria para a xestión das empresas, reflexionando 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
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psicoloxía no mundo laboral, en temas tales como os aspectos psicolóxicos que
inflúen na produtividade e no desenvolvemento empresarial, a importancia dos
métodos e das técnicas psicolóxicas para a selección de persoal segundo os perfís
laborais e a resolución de conflitos, etc.
CSIEE

PSB6.3.2. Procura
e selecciona información sobre recursos humanos: selección de persoal e
desenvolvemento de programas profesionais favorecedores da integración do
persoal traballador na empresa, e a súa evolución persoal e profesional. 
CSIEE

PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores
psicolóxicos que inflúen no desenvolvemento laboral, como a adaptación, a
innovación, o traballo colaborador, a xestión de coñecementos, a creatividade e a
autoestima, identificando factores fundamentais, como a proposición de retos, a
motivación, o fomento da participación, a autonomía e a xeración de ambientes
creativos, mediante exemplos de casos concretos e reflexionando criticamente
sobre a súa aplicación en diversos ámbitos de traballo.

CCL

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.

CDB. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de
la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Psicología para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las
competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias
sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas en
estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han
incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
Comunicación lingüística
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el
estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros
o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les
capacita para el desarrollo de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio
de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la materia,
resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios psicométricos en los ámbitos en los
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que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del aprendizaje, etc.
Competencia digital
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar
esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas
actuales con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos recursos
pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de texto
convencionales.
Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los mecanismo
psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y
aprovechamiento de sus recursos cognitivos.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de la
Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las
relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo tiempo
que es garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio
de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta competencia
implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales
Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el
estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al desarrollo
de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que
explican aspectos esenciales del carácter de las personas.
Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da Psicoloxía que forman parte dos perfís
competenciais
Bloque 1. A psicoloxía como ciencia

B1.1. A psicoloxía desde as súas orixes en Grecia ata o século XIX.

B1.2. Constitución da psicoloxía como saber autónomo: Wundt, Watson, James e Freud.

B1.3. Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución.

B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros saberes.
B1.1. Entender e
apreciar a especificidade e a importancia do coñecemento psicolóxico, como ciencia que trata da
conduta e os procesos mentais do individuo, valorando que se trata dun saber e unha actitude que
estimula a crítica, a autonomía, a investigación e a innovación.

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

CMCCT

B1.5. Obxectivos que caracterizan 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.
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Identificar a dimensión teórica e práctica da psicoloxía, os seus obxectivos, as súas características e
as súas ramas e técnicas de investigación, relacionándoas, como ciencia multidisciplinar, con outras
ciencias cuxo fin é a comprensión dos fenómenos humanos, como a filosofía, a bioloxía, a
antropoloxía, a economía, etc.

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

PSB1.2.2. 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
físicodeportivas, da educación, forense, da intervención social, ambiental, etc.), investigando e
valorando 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. 
CSC

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

B1.8. Achegas máis importantes da psicoloxía na comprensión dos fenómenos humanos.
Problemas tratados e conclusións ofrecidas.

B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, condutismo, 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. 
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 polas correntes psicolóxicas contemporáneas, e realizando unha análise crítica de textos
significativos e breves de contido psicolóxico, identificando as problemáticas formuladas e
relacionándoas co estudado na unidade.

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 conclusións achegadas.

CCEC

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender, realizando os seus
propios mapas conceptuais, utilizando medios informáticos, acerca das seguintes teorías:
psicanálise, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía. 
CAA

PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente 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 outros. 
CCL

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións
argumentadamente, mediante presentacións gráficas, en medios audiovisuais.

CD

CSIEE
Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta

B2.1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros animais.

B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta.

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

PSB2.1.1.
Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en
comparación co humano, valéndose de medios documentais.

CMCCT

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

B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores.

B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que executan. 
B2.2. Analizar e apreciar a
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importancia da organización do sistema nervioso central, fundamentalmente do encéfalo humano,
distinguindo as localizacións e as funcións que determinan a conduta dos individuos

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. 
CD

PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas cerebrais e as súas
funcións, e localiza nun debuxo as devanditas áreas.

CMCCT

B2.5. Técnicas de investigación da actividade cerebral: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM,
intervencións directas e estudo de casos.

B2.6. Impulso que deron as técnicas de investigación do cerebro para o estudo do
comportamento e a solución dalgunhas patoloxías. 
B2.3. Entender e valorar as técnicas
actuais de investigación do cerebro e o seu impacto no avance científico acerca da explicación da
conduta e na superación dalgúns trastornos e dalgunhas doenzas mentais. 
PSB2.3.1.
Describe e compara as técnicas científicas de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC,
TEP, IRM, intervencións directas e estudo de casos.

CMCCT

PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de investigación
cerebral lle deron ao coñecemento do comportamento humano e á solución dalgunhas patoloxías.

CSC

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 algunhas das bases xenéticas que determinan a conduta
humana, apreciando a relación de causa e efecto que pode existir entre ambas as dúas e destacando
a orixe dalgunhas doenzas producidas por alteracións xenéticas. 
PSB2.4.1. Explica a
influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na conduta, e investiga e valora se estes teñen
efectos distintivos entre a conduta feminina e a masculina. 
CMCCT

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, trisomía, monosomía, deleción, etc.

CCL

PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en internet acerca de distintos
tipos de doenzas causadas por alteracións xenéticas, tales como a síndrome de Down, a síndrome de
Turner, a síndrome do miaño de gato ou a síndrome de Klinefelter, entre outras. 
CD

CMCCT

B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e hormonas, e influencia na conduta. Influencia na
diferenza entre a conduta feminina e a masculina. 
B2.5. Investigar e resumir a influencia
do sistema endócrino sobre o cerebro e os comportamentos derivados diso, co fin de valorar a
importancia da relación entre ambos.

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

CSIEE

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

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

B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso.

B3.2. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía.

B3.3. Leis da percepción da Gestalt.

B3.4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos.

B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, percepción subliminar e
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extrasensorial, membro fantasma e percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo,
o ollo de Dobelle), etc.

B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso
construtivo eminentemente subxectivo e limitado, no cal ten a súa orixe o coñecemento sobre a
realidade, valorando o ser humano como un procesador de información. 
PSB3.1.1.
Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno da percepción (estímulo, sentido,
sensación e limiares de percepción), recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo
(excitación, transdución, transmisión e recepción). 
CMCCT

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

CAA

CCEC

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 conceptual e identificando exemplos concretos de como actúan (por
exemplo, a través de obras pictóricas ou fotografías).

CSIEE

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

CD

PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, como a
constancia perceptiva, a percepción subliminar e extrasensorial, o membro fantasma e a percepción
por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle) entre outros, e expón as súas
conclusións a través de soportes de presentación informáticos.

CD

B3.6. Factores individuais e sociais que inflúen na percepción.

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. 
PSB3.2.1. Discirne e
elabora conclusións, en colaboración grupal, 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 prexuízos realizados por Allport e Kramer.

CSC

B3.7. A memoria. Atención e concentración.

B3.8. Tipos de atención.

B3.9. Alteracións da atención.

B3.10. Tipos de memoria. 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 alteracións da memoria.

B3.3. Coñecer e analizar a
estrutura, os tipos e o funcionamento da memoria humana, investigando as achegas dalgunhas
teorías actuais, co fin de entender a orixe e os factores que inflúen no desenvolvemento desta
capacidade no ser humano, e utilizar as súas achegas na súa propia aprendizaxe. 
PSB3.3.1.
Relaciona os conceptos de atención e concentración como puntos de partida da memoria,
distinguindo os tipos de atención e os tipos de alteración que poden sufrir.

CCL

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 correspondencia entre elas e valorando a utilidade que teñen na aprendizaxe humana.

CSIEE

PSB3.3.3. Procura e selecciona información en páxinas web e libros
especializados, acerca das principais causas do esquecemento, tales como as fisiolóxicas, as
producidas por lesións, por represión, por falta de procesamento, por contexto inadecuado, etc., e
elabora conclusións. 
CAA

CD
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PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na
memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc., e expón as súas consecuencias de xeito
argumentado. 
CCL

PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios audiovisuais, algunhas distorsións
ou alteracións da memoria, como a amnesia, a hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos,
desenvolvendo a súa capacidade emprendedora.

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

B4.1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; aprendizaxe por ensaioerro;
condicionamento instrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe social.

B4.2. Técnicas de condicionamento na publicidade.

B4.3. Factores que inflúen 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 coñecementos para mellorar a súa propia
aprendizaxe. 
PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar, utilizando
medios informáticos, un cadro comparativo das teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico
(Pavlov e Watson); aprendizaxe por ensaioerro (Thorndike); condicionamento instrumental
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe social ou vicaria (Bandura), etc.

CSIEE

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

CD

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

CCL

B4.4. Teorías actuais sobre a intelixencia: teoría factorial de Spearman, multifactorial de
Thurstone, e teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

B4.5. Fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget.

B4.6. O CI e os problemas da medición da intelixencia.

B4.7. Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade. 
B4.2. Comprender os procesos cognitivos superiores do ser humano, como a intelixencia e o
pensamento, mediante o coñecemento dalgunhas teorías explicativas da súa natureza e o seu
desenvolvemento, distinguindo os factores que inflúen nel e investigando a eficacia das técnicas de
medición utilizadas e o concepto de CI, co fin de entender esta capacidade humana.

PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais teorías sobre a intelixencia,
valorando as achegas que no seu estudo tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría factorial
de Spearman, a multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

CAA

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un esquema
explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget, valorando a
importancia das influencias xenéticas e do medio neste proceso. 
CSIEE

PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a escala de
StanfordBinet, que clasifica estes valores desde a deficiencia profunda ata a superdotación,
apreciando a obxectividade real dos seus resultados e examinando criticamente algunhas técnicas de
medición da intelixencia.

CD

PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez tanto do
razoamento como da creatividade na resolución de problemas e na toma de decisións. 
CCEC
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B4.8. A intelixencia emocional e as súas competencias.

B4.3. Recoñecer e valorar
a importancia da intelixencia emocional no desenvolvemento psíquico da persoa.
PSB4 3.1.
Valora a importancia das teorías de Gardner e Goleman, realizando un esquema das competencias
da intelixencia emocional e a súa importancia no éxito persoal e profesional.

CAA

B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia artificial. 
B4.4.
Reflexionar sobre as posibilidades da intelixencia artificial e xulgar criticamente os seus alcances 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 grupal, as vertentes
positivas e negativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os perigos que pode
representar pola súa capacidade para o control do ser humano, invadindo a súa intimidade e a súa
liberdade.

CMCCT

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

B5.1. Teorías sobre a motivación: momeostática; das necesidades; do incentivo; cognitivas;
psicanalíticas; humanistas.

B5.2. Causas da frustración. Clasificación dos conflitos de Lewin.

B5.3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, evasión, depresión ou aceptación.

B5.4. Motivación e consecución de logros no ámbito laboral e no educativo.

B5.1. Explicar e valorar a importancia da motivación, a súa clasificación e a súa relación
con outros procesos cognitivos, desenvolvendo os supostos teóricos que a explican e analizando as
deficiencias e os conflitos que no seu desenvolvemento conducen á frustración. 
PSB5.1.1.
Utiliza e selecciona información acerca das teorías da motivación (homeostática; das necesidades;
do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando mapas conceptuais, e elabora
conclusións. 
CAA

PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar unha presentación, con
medios informáticos, acerca das causas da frustración, partindo da clasificación dos conflitos de
Lewin e valorando as respostas alternativas a esta, como a agresión, o logro indirecto, a evasión, a
depresión ou a súa aceptación (tolerancia á frustración). 
CSIEE

PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a importancia da
motivación no ámbito laboral e educativo, analizando a relación entre motivación e consecución de
logros. 
CSIEE

B5.5. Teorías da personalidade

B5.6. Fases do desenvolvemento da personalidade

B5.7. Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións.

B5.8. Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes.

B5.9. Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade.

B5.10. Identidade e autoestima.

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 e os factores motivacionais, afectivos e cognitivos necesarios para a súa axeitada evolución,
en cada fase do seu desenvolvemento.

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, valorando as achegas que cada unha delas realizou no
coñecemento da natureza humana. 
CAA

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 producen en cada
unha delas. 
CSIEE

PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as limitacións dalgúns 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, NEOPIR e MMPI)
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e as técnicas fisiolóxicas (tomografías, etc.).
CMCCT

PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación entre a función da conciencia e
os procesos inconscientes, analizando algúns fenómenos inconscientes, como os soños ou a
hipnose.

CCL

PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os estados alterados de
conciencia provocados polas drogas, valorando criticamente a súa influencia nas alteracións da
personalidade, e presenta as súas conclusións de maneira argumentada. 
CSC

PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre identidade e autoestima, valorando
criticamente a importancia do concepto de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no
desenvolvemento persoal e vital.

CSIEE

B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados para tratar as psicopatoloxías.

B5.12. Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás adiccións.

B5.13. Trastornos en relación ás emocións.

B5.14. Trastornos en relación a elementos corporais.

B5.15. Trastornos en relación á personalidade.

B5.16. Trastornos en relación ao desenvolvemento evolutivo.

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, co fin de comprender as
perspectivas psicopatolóxicas e os seus métodos de estudo.
PSB5.3.1. Describe perspectivas
e modelos de estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos utilizados por cada unha
delas. 
CMCCT
PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para realizar un cadro esquemático, en
colaboración grupal e utilizando medios informáticos, acerca das características relativas a algúns
tipos de trastornos, por exemplo os asociados ás necesidades biolóxicas e ás adiccións (sexuais,
alimentarias, drogodependencias, etc.), ás emocións (ansiedade e depresión), a elementos corporais
(psicosomáticos, somatomorfos e disociativos), á personalidade (esquizoide, paranoide, limítrofe,
dependente, narcisista, antisocial, etc.), ao desenvolvemento evolutivo (autismo, atraso mental,
déficit de atención e hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á vellez), etc.

CAA

B5.17. Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos.

B5.18. Relación entre emoción e cognición.

B5.19. Emocións primarias, secundarias e autoconscientes.

B5.20. Teorías sobre a emoción, como experiencia, como comportamento ou como suceso
fisiolóxico. A psicoafectividade e o equilibrio da persoa.

B5.21. Trastornos e problemas emocionais. 
B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de
afectos, así como a orixe dalgúns trastornos emocionais, co obxecto de espertar o seu interese 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 relación entre emoción e cognición. 
CCL

PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, alegría, tristura, ira,
sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas
das emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.).

CCL

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 psicoafectividade no equilibrio da persoa. 
CSC

PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns trastornos emocionais
(indiferenza emocional, dependencia afectiva, trastorno maníacodepresivo, descontrol emotivo,
etc.) e problemas emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés, depresión, etc.), exemplificando a
través dalgún soporte audiovisual, e elabora as súas conclusións. 
CD

B5.22. Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa. Psicoloxía da
sexualidade.
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B5.23. Comunicación emocional: linguaxe verbal 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 desenvolvemento e na maduración da persoa, teñen a afectividade e a sexualidade, como
dimensións esenciais do ser humano, e describe os aspectos fundamentais da psicoloxía da
sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, conduta sexual, etc.

CSC

PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe verbal e non verbal como
medios de comunicación emocional na nosa vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as
súas conclusións.

CCL
Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións

B6.1. Impacto das diferenzas culturais no comportamento individual: a súa influencia nos
esquemas cognitivos, na personalidade e na vida afectiva.

B6.2. Proceso de socialización. Influencia no desenvolvemento persoal dos grupos, os
papeis e os status sociais.

B6.3. Orixe social das actitudes persoais. Influencia en condutas violentas en distintos
ámbitos.

B6.4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no pensamento e na conduta do home
e da muller 
B6.1. Comprender e apreciar a dimensión social do ser humano, e entender o
proceso de socialización como a interiorización das normas e valores sociais, apreciando a súa
influencia na personalidade e na conduta das persoas.

PSB6.1.1. Analiza e valora as
diferenzas culturais e o seu impacto no comportamento das persoas ao exercer a súa influencia nos
esquemas cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do ser humano. 
CSC

PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando en grupo e utilizando
medios informáticos, sobre o proceso de socialización humana e a influencia dos grupos, os papeis
e os status sociais no desenvolvemento da persoa. 
CD

PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das actitudes persoais, valorando a
súa utilidade para a predición da conduta humana e a súa influencia en condutas de violencia
escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre outras.

CSC

B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica.

B6.6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. Contaxio de sentimentos e
emocións, e perda temporal da personalidade individual e consciente da persoa.

B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas radicais e irracionais nalgúns
grupos.

B6.8. Medidas para previr a conversión das persoas en masa.

B6. 2. Coñecer e
valorar os procesos psicolóxicos das masas, a súa natureza, as características e as pautas de
comportamento, co fin de evitar as situacións de vulnerabilidade 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 perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica, entre
outras. 
CD

PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información acerca do estudo psicolóxico das
masas, realizado por Gustav Le Bon, e elabora conclusións acerca do poder da persuasión, o
contaxio de sentimentos e emocións que se produce nas masas e os seus efectos na perda temporal
da personalidade individual e consciente da persoa. 
CSC

PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e destaca algunhas das causas
psicolóxicas explicativas que sinala acerca dos actos terroristas ou do pensamento radical e
irracional que se pon de manifesto en seguidores/as de equipos deportivos, artistas, grupos políticos,
relixiosos, etc. 
CSC

PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración grupal, e formula pautas de
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conduta preventivas co fin de evitar que as persoas se convertan en parte da masa, perdendo o
control da súa conduta, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos.

CSC

B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos humanos: selección de persoal,
integración na empresa, e evolución persoal e profesional.

B6.10. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Factores psicolóxicos e desenvolvemento
laboral: adaptación, innovación, traballo colaborador, xestión de coñecementos, creatividade,
autoestima, proposición de retos, motivación, fomento da participación, autonomía e xeración de
ambientes creativos.

B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da saúde psicolóxica laboral. 
B6.3. Entender e describir a importancia da psicoloxía no campo laboral e o
desenvolvemento das organizacións, reflexionando sobre a importancia do liderado como condición
necesaria para a xestión das empresas, reflexionando 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 psicoloxía no mundo laboral, en temas tales como
os aspectos psicolóxicos que inflúen na produtividade e no desenvolvemento empresarial, a
importancia dos métodos e das técnicas psicolóxicas para a selección de persoal segundo os perfís
laborais e a resolución de conflitos, etc.

CSIEE

PSB6.3.2. Procura e selecciona información sobre recursos humanos:
selección de persoal e desenvolvemento de programas profesionais favorecedores da integración do
persoal traballador na empresa, e a súa evolución persoal e profesional. 
CSIEE

PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores psicolóxicos que inflúen no
desenvolvemento laboral, como a adaptación, a innovación, o traballo colaborador, a xestión de
coñecementos, a creatividade e a autoestima, identificando factores fundamentais, como a
proposición de retos, a motivación, o fomento da participación, a autonomía e a xeración de
ambientes creativos, mediante exemplos de casos concretos e reflexionando criticamente sobre a
súa aplicación en diversos ámbitos de traballo.

CCL

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
C. Concreción de obxectivos para Psicoloxía
Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el
metaconocimiento y evitando el etnocentrismo.
Desarrollar la inteligencia emocional ensayando actitudes más comprensivas y tolerantes
con respecto a la conducta y las ideas de los demás, especialmente de aquellos que, por razones
sociales o culturales, se diferencian más del propio alumno.
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus propios problemas de aprendizaje,
relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus
consecuencias en los demás.
Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos para conseguir un óptimo
aprovechamiento y rentabilidad de su proceso de aprendizaje.
Comprender cómo los principios y métodos de la psicología, pueden utilizarse para
describir, explicar, predecir y cambiar hábitos.
Promover y valorar aquellas respuestas en el alumnado cuyo contenido sea el lograr una
mejor calidad de vida, evitando factores de riesgo para un modo de vida saludable.
Promover el descentramiento cognitivo para poder adoptar un juicio moral fundamentado en
la cooperación entre iguales.

D. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da materia de Psicoloxía:
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de
la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
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2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Psicología para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las
competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias
sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas en
estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han
incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
Comunicación lingüística
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el
estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros
o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les
capacita para el desarrollo de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio
de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la materia,
resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios psicométricos en los ámbitos en los
que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del aprendizaje, etc.
Competencia digital
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar
esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas
actuales con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos recursos
pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de texto
convencionales.
Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los mecanismo
psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y
aprovechamiento de sus recursos cognitivos.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de la
Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las
relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo tiempo
que es garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio
de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta competencia
implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
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Conciencia y expresiones culturales
Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el
estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al desarrollo
de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que
explican aspectos esenciales del carácter de las personas.
Temporalización
Temas 1 e 2 no primeiro trimestre, 3 e 4 no segundo e 5-6 no terceiro.
Grao mínimo de consecución para superar a materia
Superar as probas, asistencia a clase, boa actitude, presentar todolos traballos, completar os libros
de lectura e os traballos asociados, colaborar activamente no desenvolvemento diarios das aulas da
materia.
Procedementos e instrumentos de avaliación
Serán criterios de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento e participación activa nas clases (20%);
2. exames tipo test dos materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa
(40%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (20%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).

E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Psicoloxía elaborouse de acordo cos
criterios metodolóxicos seguintes:
Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.
Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización
Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.
Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando
as interrelacións entre os contidos de Psicoloxía e os doutras disciplinas doutras áreas.
Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas
e interpretativas).
Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a todo
o temario de Psicoloxía de 2.º de Bacharelato, que son os seguintes:
1.
Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Psicoloxía e ser capaz de
transferir os coñecementos a outros autores ou problemas.
2.
Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias
opinións sobre os problemas fundamentais da psicoloxía, dialogando de xeito razoado con outras
posicións diferentes.
3.
Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á
aprendizaxe da psicoloxía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos.
4.
Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos
traballos de investigación filosófica.
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en consonancia
co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.
Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en
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que cada un considere máis apropiada, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de
aplicación, e as estratexias de indagación.
As estratexias expositivas

Presentan o alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos
e conceptos, especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode
alcanzar só con axudas indirectas.
Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo
alumnado de actividades, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa
posúe.
As estratexias de comentario e de análise textual
Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas pautas
de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que debe
poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos
de forma consistente.
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que
estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en
situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi
útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas
destacamos polo seu interese as tres seguintes:
As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente
posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos
e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza
provisional do coñecemento humano.
O estudo de casos ou feitos e situacións concretos como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade
múltiple.
As actividades de interpretación e de conexión das teorías que aparecen nos textos co marco
xeral da psicoloxía do autor estudado.
AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do
alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:
Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo.
Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise
e razoamento.
Permiten dar unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con
outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento.
Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.
Criterios para a selección das actividades
Propóñense actividades de diverso tipo, seleccionadas seguindo estes criterios:
Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas
estratexias.
Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
que leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.
Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.
Que sexan variadas e que permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos
(textos, imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación
IES Campo San Alberto
Departamento Filosofía

Programación curso 2018-2019

humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).
Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade.
Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais
ou relacionados co seu ámbito.
Tipos de actividades
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se
encadra dentro das categorías seguintes:
Actividades de ensinanzaaprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:
En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense
actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e
interpretación de textos e ampliación de conceptos.
Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos.
Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do
alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírese a un apartado concreto do tema e, polo
tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos,
preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas.
Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico,
a tolerancia, a solidariedade... Este tipo de actividades aparecen ao final dalgunhas
unidades do libro de texto no seu formato dixital.
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma
permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis
acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e
permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.
Autonomía personal do alumnado:
A idade dos nosos alumnos en 2º de Bacharelalto conleva unha especial atención na materia de
psicoloxía, e esencialmente na súa metodolgía, tendo en conta a profunda necesidade de formarse
un pensamento crítico independente baseado nunha axeitada autonomía persoal. Moito máis se
temos en conta o caracter final de este curso, previo a entrada na universidade, nos ciclos superiores
ou no mundo laboral; en todos este ámbitos unha axeitada independenza e autonomía persoal, froito
dunha actitude crítica fronte a mundo, son esenciais. Todos e cada un dos elementos sinalados no
apartado anterior, asi como as necesarias adaptacións curriculares individuales, apuntan neste
traballo imprescindible

F. MATERIAS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Non se usará libro de texto obrigatorio, pero se recomenda o uso do libro de Xerias como referencia
para o alumnado.
Usarase internet, coa páxina web da mataria na aula virtual e as do departamento:
www.philoalberto.weebly.com

G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
Criterios de cualificación
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e
participación activa nas clases; exames tipo test dos materias traballados durante as clases e
entregados para traballar na casa; exames sobre libros de lectura ou complementarios; presentación
e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral de traballos e resumes
de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao
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de aceptación e interese do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas
ao longo do proceso. Para iso optamos por unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a
resposta ás preguntas a partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase alúmenos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio
será un comentario dun texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas
traballados. Valorarase o seu esforzo por aplicar os coñecementos adquiridos na contextualización
das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un determinado número de preguntas,
seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información,
precisión e rigor na exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe,
vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos
portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas unidades
didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución
do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso.
O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta recollida
pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias quere
mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as
dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode
realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa
realización.
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares
definidos na unidade.
Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.
Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto
real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras
xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.
Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe.
Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento
lóxico.
Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.

I. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE
MATERIAS PENDENTES
Non temos alumnos pendentes, ao ser esta materia unha materia nova optativa de implantación coa
LOMCE neste curso. Seguirenase os mesmos procedimentos sinalados noutras materias do
departamento.

J. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS.
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos
de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier
caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes:
Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un
vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada unidad.
Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de
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analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder exponer los
argumentos o estructuras de razonamiento del texto.
Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a partir de
ellos.
Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte
del alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de
argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma de
postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes:
Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates, comentario de texto,
etc.
Actividades de libro abierto.
Actividades orales.
Trabajos complementarios.
Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y
resolución de ejercicios y problemas.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo
que habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto
del alumnado, etc., de dichos instrumentos.

K. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS
RESULTADOS
La metodología didáctica está basada en la utilización adecuada de diferentes procedimientos que
permitan desarrollar competencias clave, en un eficaz aprovechamiento del aprendizaje como medio
de desarrollo personal, fomento de la autoestima y desarrollo de la inteligencia emocional.
Utilizaremos una metodología orientada en la siguiente dirección:
Mostrar la pluralidad gestionada por la multiplicidad y complejidad de los procesos
humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la sociología, economía, filosofía,
psiquiatría, etc.
Seleccionar tiempos para el debate, donde se pueden ensayar las argumentaciones que
permitan al alumnado irse afianzando en el desarrollo de habilidades comunicativas, controlando
impulsos de descalificación total hacia el otro, gestionando su labilidad afectiva.
Permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo
fenómeno psíquico conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y
falsas creencias.
En la medida de las disponibilidades de tiempo y horario, el profesorado debería aprovechar
cualquier respuesta del alumnado que considere significativa para enriquecer las actividades y
reorientar los debates. Ante la multiplicidad de respuestas, se podrá constatar que el aula es un
microcosmos generador de reacciones, que se pueden convertir en foro de debate, ensayo y
discusión.
Es imprescindible exponer los principales sistemas teóricos y una variedad de problemas o casos
para estudiar, analizando las soluciones desde diversas perspectivas.
Sería interesante para el alumnado que se tuvieran en cuenta, en las actividades de reflexión sobre
su propio proceso de evolución personal, cuantas manifestaciones impliquen a los educandos en
formas de vida saludable.
El profesorado deberá:
Tomar en consideración los conocimientos, experiencias y expectativas de los alumnos y
alumnas.
Hacer explícitos y discernibles los códigos ideológicos que rigen su acción, renunciando a la
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neutralidad valorativa y a la inculcación impositiva.
Potenciar aquellas actividades que favorezcan el conflicto y la afloración de ideas, así como
la indagación y la vertiente dialógica del conocimiento psicológico.
Seleccionar el tipo de actividades en función del desarrollo de las Competencias clave.
Las Competencias clave quedarán explicitadas en los siguientes aspectos:
La eficiencia en la competencia comunicativa viene determinada por la relevancia que tienen
las actividades sin solución única, en las que distintas opciones o conclusiones son aceptables y
válidas.
La dinámica de relaciones sociales que crea el trabajo en grupo, proporciona al alumnado un
medio idóneo, para que se acostumbre a asumir actitudes críticas, creativas, solidarias, y evitar
dogmatismos y exclusivismos. Es así como regulará su propia conducta, de acuerdo con principios
personales y a la vez comunitarios.
La igualdad de oportunidades entre los sexos se aplicará al informar al alumnado de los
determinantes socioculturales que, al fijar la estructura del rol de género, han determinado actitudes
intelectuales diferenciadas en hombres y mujeres. Rechazar las explicaciones de las «psicologías
cotidianas», basadas en tópicos y causalidades aparentes es un objetivo que no se debe obviar.
La educación para la vida saludable se contempla desde la contribución positiva que los
conocimientos psicológicos pueden hacer a nuestro propio autoconcepto, a nuestra autoestima y, en
general, a todo el proceso de realización personal.
Todos aquellos aspectos relacionados con el conocimiento de la creatividad permiten al
alumnado estar en disposición de utilizarla, siempre dando respuestas positivas a los retos del
entorno. La información sobre los determinantes de la percepción le permitirá adoptar posturas
críticas frente a la presión social de los medios de comunicación. El procesamiento analizado de la
información que recibe el alumnado le puede ayudar a ser protagonista en su proyecto de vida
saludable.

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda
pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje.
Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad.
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación
e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios
alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No
obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la
diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y
alumnas manifiestan.
Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y alumnas
y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se
detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente);
estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el
tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos;
algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los
hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo
proceso educativo es lograr que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el
fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
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Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su importancia para
temas actuales y cotidianos, siempre que ello sea posible.
Como actividades de consolidación sugerimos:
Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el
fin de afianzar los contenidos teóricos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.
Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y consolidar los
conocimientos adquiridos.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de
recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en
el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los
objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda,
en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran
importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las
actividades que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y
comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas
individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos y alumnas.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual;
en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como
en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1.
La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos
fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes,
paradigmas, etc.
2.
La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y
alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la
adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.

M. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS NA MATERIA DE PSICOLOXÍA.
Véase a concreción sinalada para as competencia que xa inclue e especifica a concreción dos
elementos trasversais. Véase a programación doutras materias do departamento.

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO
Véase a taboa de actividades do departamento ao final desta programación.

Ñ. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
As reunións dos membros do departamento, tal e como reflicten as súas actas, son lugar axeitado
para a adaptación segundo a avaliación que se vaia facendo da programación. As reunións
constantes cos titores de cada curso, e cos outros docentes serviran de lugar axeitado para revisar,
avaliar e modificar a programación non só en función dos resultados académicos senon no
desenvolvemento integral de todos e cada un dos alumnos da aula.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.
De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu
conxunto. Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte.
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ASPECTOS PARA AVALIAR

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL

Temporalización das unidades didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
Manexo dos contidos da unidade
Descritores e desempeños competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios de avaliación
Uso de diversas ferramentas de avaliación
Portfolio de evidencias dos estándares de
aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade

Taboa coa lexislación para Psicoloxía en Galicia.
A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a comprensión da propia
individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación. Desde uns antecedentes históricos
afastados, moi ligados ao desenvolvemento do saber filosófico, a psicoloxía evolucionou cun cariz,
en certo xeito, bifronte. Por unha banda, ten unha indubidable filiación humanística; por outra parte,
a súa temática busca regularidades e explicacións científicas. Con estas características distintivas,
polo seu obxecto de estudo e a súa metodoloxía, a psicoloxía pode considerarse unha disciplina moi
interesante para o alumnado de segundo de bacharelato, cunha indubidable vertente práctica, na
medida en que lle axudará a coñecerse mellor como individuo e a desenvolverse como persoa e, ao
tempo, a afrontar os diversos problemas e retos que a convivencia suscita.
A propia complexidade, inscrita de seu no propio ser humano, faise visible na súa capacidade de
relación con outros saberes, sinaladamente coa bioloxía, a socioloxía, a química e, desde logo, a
filosofía. O significativo carácter dual da psicoloxía pode axudar a desenvolver e adquirir as
seguintes competencias clave: comunicación lingüística; competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía; competencia dixital; aprender a aprender; competencias sociais e
cívicas; ecoconciencia e expresións culturais. Trátase, xa que logo, dunha materia que, dada a súa
riqueza de contidos e amplitude de horizontes, pode converterse en paradigmática para a
adquisición da maior parte das competencias clave.
Esta adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos obxectivos da etapa en que
se sitúa, debe desenvolverse preferentemente desde un punto de vista eminentemente disciplinar e
transversal. Esta metodoloxía pasa pola xeración de tarefas ou situacións-problema, suscitadas cun
obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver facendo un uso axeitado de distintos tipos de
coñecementos, destrezas, actitudes e valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos
e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. Agora ben, esta
metodoloxía require, pola parte docente, unha reflexión e unha revisión permanentes da súa tarefa e
a procura, tamén decidida, de criterios comúns e consensuados que permitan, finalmente, abordar
un tratamento integrado das competencias, facendo unha realidade palpable a construción
colaborativa do coñecemento.
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A materia organízase en seis bloques: "A psicoloxía como ciencia", "Fundamentos biolóxicos da
conduta", "Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria", "Procesos cognitivos
superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento", "A construción do ser humano. Motivación,
personalidade e afectividade" e "Psicoloxía social e das organizacións". Daquela, desde a
consideración da disciplina como ciencia, analízanse os fundamentos biolóxicos da conduta, as
capacidades cognitivas como a percepción, a memoria e a intelixencia, afondando na aprendizaxe e
na construción da nosa personalidade individual e social. En suma, a materia de Psicoloxía, desde a
dobre vertente humanística e científica, pode colaborar dun xeito representativo e versátil a
fomentar o espírito científico aplicado ao seu raio de acción, pero tamén nunha vertente práctica:
como disciplina que pode cooperar na mellora xenérica das condicións de vida das persoas e, ao
mesmo tempo, patrocinar, desde o autocoñecemento, o xenuíno desenvolvemento persoal.
Obxectivos

Contidos

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,
Watson, James e Freud.
B1.3. Diversidade de acepcións do
termo psicoloxía ao longo da súa
evolución.
B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A
psicoloxía e outros saberes.

d
e
l

B1.5. Obxectivos que caracterizan a
psicoloxía.
B1.6. Facetas teórica e práctica da
psicoloxía, e ámbitos de aplicación.
B1.7. Metodoloxías da investigación
psicolóxica: métodos e obxectivos.

a
d
e
g
h

B1.8. Achegas máis importantes da
psicoloxía na comprensión dos
fenómenos humanos. Problemas
tratados e conclusións ofrecidas.
B1.9. Teorías psicolóxicas:
psicanálise, condutismo, 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.
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Psicoloxía. 2º de bacharelato
Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe
Bloque 1. A psicoloxía como ciencia
B1.1. Entender e apreciar a especificidade PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de
e a importancia do coñecemento
referencia global da psicoloxía, desde as súas
psicolóxico, como ciencia que trata da
orixes en Grecia (nas filosofías de Platón e
conduta e os procesos mentais do
Aristóteles), ata o seu recoñecemento como
individuo, valorando que se trata dun
saber independente da man de Wundt,
saber e unha actitude que estimula a
Watson, James e Freud, definindo as
crítica, a autonomía, a investigación e a
acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa
innovación.
evolución, desde o etimolóxico, como
"ciencia da alma", aos achegados polas
correntes actuais: condutismo, cognitivismo,
psicanálise, humanismo ou Gestalt.
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.
B1.2. Identificar a dimensión teórica e
PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos
práctica da psicoloxía, os seus
obxectivos que caracterizan a psicoloxía:
obxectivos, as súas características e as
describir, explicar, predicir e modificar.
súas ramas e técnicas de investigación, PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas
relacionándoas, como ciencia
teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as
multidisciplinar, con outras ciencias
ramas en que se desenvolven (clínica e da
cuxo fin é a comprensión dos
saúde, da arte, das actividades físicofenómenos humanos, como a filosofía, a deportivas, da educación, forense, da
bioloxía, a antropoloxía, a economía,
intervención social, ambiental, etc.),
etc.
investigando e valorando 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.
PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das
técnicas e das metodoloxías de investigación
psicolóxica, explicando as características de
cada unha, como son os métodos
comprensivos (introspección, fenomenoloxía,
hermenéutica, test, entrevista persoal,
dinámica de grupos, etc.) e os seus obxectivos
(observación, descrición, experimentación,
explicación, estudos de casos, etc.).
B1.3. Recoñecer e expresar as achegas
PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das
máis importantes da psicoloxía, desde
achegas que a psicolóxica realizou na
os seus inicios ata a actualidade,
comprensión dos fenómenos humanos,
identificando os principais problemas
identificando os problemas específicos dos
formulados e as solucións achegadas
que se ocupa e as conclusións achegadas.
polas correntes psicolóxicas
PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a
contemporáneas, e realizando unha
aprender, realizando os seus propios mapas
análise crítica de textos significativos e
conceptuais, utilizando medios informáticos,
breves de contido psicolóxico,
acerca das seguintes teorías: psicanálise,
identificando as problemáticas
condutismo, teoría cognitiva, Gestalt,
formuladas e relacionándoas co
humanismo e psicobioloxía.
estudado na unidade.
PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente 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 outros.
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PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as
súas conclusións argumentadamente,
mediante presentacións gráficas, en medios
audiovisuais.
Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta
B2.1. Anatomía do encéfalo humano. B2.1. Explicar a evolución do cerebro
PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel
Comparativa co doutros animais.
humano desde un enfoque
anatómico diferentes tipos de encéfalos
B2.2. Filoxénese da evolución do
antropolóxico, distinguindo as súas
animais en comparación co humano,
cerebro humano e relación coa
características específicas das doutros
valéndose de medios documentais.
conduta.
animais, co fin de apreciar a importancia PSB2.1.2. Investiga a través de internet a
do desenvolvemento neurolóxico e as
filoxénese humana e a evolución do cerebro,
consecuencias que delas se derivan.
explicando e apreciando a relación directa que
mantén co desenvolvemento da conduta
humana.
B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, B2.2. Analizar e apreciar a importancia da PSB2.2.1. Realiza unha presentación, con
impulso nervioso e
organización do sistema nervioso
medios informáticos, en colaboración grupal,
neurotransmisores.
central, fundamentalmente do encéfalo
sobre a morfoloxía neuronal e a sinapse,
B2.4. Áreas do cerebro e as funcións
humano, distinguindo as localizacións e
describindo o proceso de transmisión
que executan.
as funcións que determinan a conduta
sináptica e os factores que a determinan, o
dos individuos
impulso nervioso e os neurotransmisores.
PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das
áreas cerebrais e as súas funcións, e localiza
nun debuxo as devanditas áreas.
B2.5. Técnicas de investigación da
B2.3. Entender e valorar as técnicas actuais PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas
actividade cerebral: anxiogramas,
de investigación do cerebro e o seu
científicas de investigación do cerebro:
EEG, TAC, TEP, IRM,
impacto no avance científico acerca da
anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM,
intervencións directas e estudo de
explicación da conduta e na superación
intervencións directas e estudo de casos.
casos.
dalgúns trastornos e dalgunhas doenzas PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas
B2.6. Impulso que deron as técnicas
mentais.
técnicas de investigación cerebral lle deron ao
de investigación do cerebro para o
coñecemento do comportamento humano e á
estudo do comportamento e a
solución dalgunhas patoloxías.
solución dalgunhas patoloxías.
B2.7. Bases xenéticas da diferenza
B2.4. Comprender e recoñecer algunhas
PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes
entre a conduta feminina e a
das bases xenéticas que determinan a
xenéticos que interveñen na conduta, e
masculina.
conduta humana, apreciando a relación
investiga e valora se estes teñen efectos
B2.8. Doenzas causadas por
de causa e efecto que pode existir entre
distintivos entre a conduta feminina e a
alteracións xenéticas. Anomalía na
ambas as dúas e destacando a orixe
masculina.
conduta. Síndromes.
dalgunhas doenzas producidas por
PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia das
alteracións xenéticas.
alteracións xenéticas coas doenzas que
producen modificacións e anomalías na
conduta, utilizando o vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía,
deleción, etc.
PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en
internet acerca de distintos tipos de doenzas
causadas por alteracións xenéticas, tales como
a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a
síndrome do miaño de gato ou a síndrome de
Klinefelter, entre outras.
B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e B2.5. Investigar e resumir a influencia do PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un
hormonas, e influencia na conduta.
sistema endócrino sobre o cerebro e os
mapa conceptual do sistema endócrino,
Influencia na diferenza entre a
comportamentos derivados diso, co fin
apreciando a súa influencia na conduta
conduta feminina e a masculina.
de valorar a importancia da relación
humana e os seus trastornos, por exemplo:
entre ambos.
hipófise e depresión, tiroide e ansiedade,
paratiroide e astenia, suprarrenais e delirios,
páncreas e depresión, sexuais e climaterio,
etc.
PSB2.5.2. Investiga as diferenzas
endocrinolóxicas entre homes e mulleres, e os
seus efectos na conduta, valorando o
coñecemento destas diferenzas como un
instrumento que permite un entendemento e
unha comprensión mellores entre as persoas
de diferente sexo.
Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria
B3.1. Percepción: elementos e fases B3.1. Comprender a percepción humana
PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos
do proceso.
como un proceso construtivo
que interveñen no fenómeno da percepción
B3.2. Teorías sobre a percepción:
eminentemente subxectivo e limitado,
(estímulo, sentido, sensación e limiares de
asociacionismo, Gestalt,
no cal ten a súa orixe o coñecemento
percepción), recoñecéndoos dentro das fases
cognitivismo e neuropsicoloxía.
sobre a realidade, valorando o ser
do proceso perceptivo (excitación,
B3.3. Leis da percepción da Gestalt.
humano como un procesador de
transdución, transmisión e recepción).
B3.4. Ilusións ópticas e trastornos
información.
PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das
perceptivos.
principais teorías acerca da percepción:
B3.5. Algúns fenómenos perceptivos:
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e
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constancia perceptiva, percepción
subliminar e extrasensorial,
membro fantasma e percepción por
estimulación eléctrica do cerebro
(por exemplo, o ollo de Dobelle),
etc.

b
d
e
h

b
d
e
g
m

b
d
e
g
h
m

neuropsicoloxía.
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 conceptual e identificando exemplos
concretos de como actúan (por exemplo, a
través de obras pictóricas ou fotografías).
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.
PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos
perceptivos, como a constancia perceptiva, a
percepción subliminar e extrasensorial, o
membro fantasma e a percepción por
estimulación eléctrica do cerebro (por
exemplo, o ollo de Dobelle) entre outros, e
expón as súas conclusións a través de soportes
de presentación informáticos.
B3.6. Factores individuais e sociais
B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das PSB3.2.1. Discirne e elabora conclusións, en
que inflúen na percepción.
influencias individuais e sociais no
colaboración grupal, sobre a influencia dos
fenómeno da percepción, valorando
factores individuais (motivación, actitudes e
criticamente tanto os seus aspectos
intereses) e sociais (cultura e hábitat) no
positivos como os negativos.
fenómeno da percepción, utilizando, por
exemplo, os experimentos sobre prexuízos
realizados por Allport e Kramer.
B3.7. A memoria. Atención e
B3.3. Coñecer e analizar a estrutura, os
PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de atención e
concentración.
tipos e o funcionamento da memoria
concentración como puntos de partida da
B3.8. Tipos de atención.
humana, investigando as achegas
memoria, distinguindo os tipos de atención e
B3.9. Alteracións da atención.
dalgunhas teorías actuais, co fin de
os tipos de alteración que poden sufrir.
B3.10. Tipos de memoria. Relación
entender a orixe e os factores que
PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para
entre eles e utilidade que teñen na
inflúen no desenvolvemento desta
deseñar e elaborar, con medios informáticos,
aprendizaxe humana.
capacidade no ser humano, e utilizar as
un cadro comparativo sobre diferentes tipos
B3.11. Esquecemento: causas.
súas achegas na súa propia aprendizaxe.
de memoria (sensorial, MCP e MLP),
B3.12. A memoria e os efectos
analizando a correspondencia entre elas e
producidos nela por desuso,
valorando a utilidade que teñen na
interferencia, falta de motivación,
aprendizaxe humana.
etc.
PSB3.3.3. Procura e selecciona información en
B3.13. Distorsións e alteracións da
páxinas web e libros especializados, acerca
memoria.
das principais causas do esquecemento, tales
como as fisiolóxicas, as producidas por
lesións, por represión, por falta de
procesamento, por contexto inadecuado, etc.,
e elabora conclusións.
PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia
dalgúns dos efectos producidos na memoria
por desuso, interferencia, falta de motivación,
etc., e expón as súas consecuencias de xeito
argumentado.
PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios
audiovisuais, algunhas distorsións ou
alteracións da memoria, como a amnesia, a
hipermnesia, a paramnesia e os falsos
recordos, desenvolvendo a súa capacidade
emprendedora.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento
B4.1. Teorías da aprendizaxe:
B4.1. Explicar as principais teorías sobre a PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para
condicionamento clásico;
aprendizaxe, identificando os factores
confeccionar, utilizando medios informáticos,
aprendizaxe por ensaio-erro;
que cada unha delas considera
un cadro comparativo das teorías da
condicionamento instrumental;
determinantes neste proceso, co obxecto
aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov
teoría cognitiva; aprendizaxe social. de iniciarse na comprensión deste
e Watson); aprendizaxe por ensaio-erro
B4.2. Técnicas de condicionamento na fenómeno e das súas aplicacións no
(Thorndike); condicionamento instrumental
publicidade.
campo social, e utilizar os seus
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt
B4.3. Factores que inflúen na
coñecementos para mellorar a súa
(Khöler); aprendizaxe social ou vicaria
aprendizaxe: coñecementos previos
propia aprendizaxe.
(Bandura), etc.
adquiridos, capacidades,
PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da
personalidade, estilos cognitivos,
aplicación das técnicas de condicionamento
motivación, actitudes e valores.
na publicidade, mediante a localización destas
últimas en exemplos de casos concretos,
utilizados nos medios de comunicación
audiovisual.
PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos
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factores que inflúen na aprendizaxe, como por
exemplo os coñecementos previos adquiridos,
as capacidades, a personalidade, os estilos
cognitivos, a motivación, as actitudes e os
valores.
B4.4. Teorías actuais sobre a
B4.2. Comprender os procesos cognitivos PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas
intelixencia: teoría factorial de
superiores do ser humano, como a
das actuais teorías sobre a intelixencia,
Spearman, multifactorial de
intelixencia e o pensamento, mediante o
valorando as achegas que no seu estudo tivo
Thurstone, e teorías de Cattell,
coñecemento dalgunhas teorías
cada unha delas, como por exemplo a teoría
Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
explicativas da súa natureza e o seu
factorial de Spearman, a multifactorial de
B4.5. Fases do desenvolvemento da
desenvolvemento, distinguindo os
Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg,
intelixencia segundo J. Piaget.
factores que inflúen nel e investigando a
Gardner, etc.
B4.6. O CI e os problemas da
eficacia das técnicas de medición
PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para
medición da intelixencia.
utilizadas e o concepto de CI, co fin de
elaborar un esquema explicativo sobre as
B4.7. Procesos cognitivos superiores:
entender esta capacidade humana.
fases do desenvolvemento da intelixencia
pensamento, razoamento e
segundo J. Piaget, valorando a importancia
creatividade.
das influencias xenéticas e do medio neste
proceso.
PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o
que é o CI e a escala de Stanford-Binet, que
clasifica estes valores desde a deficiencia
profunda ata a superdotación, apreciando a
obxectividade real dos seus resultados e
examinando criticamente algunhas técnicas de
medición da intelixencia.
PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento,
apreciando a validez tanto do razoamento
como da creatividade na resolución de
problemas e na toma de decisións.
B4.8. A intelixencia emocional e as
B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da PSB4 3.1. Valora a importancia das teorías de
súas competencias.
intelixencia emocional no
Gardner e Goleman, realizando un esquema
desenvolvemento psíquico da persoa.
das competencias da intelixencia emocional e
a súa importancia no éxito persoal e
profesional.
B4.9. Posibilidades, alcance, límites e B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da PSB4.4.1. Avalía, en traballo grupal, as vertentes
perigos da intelixencia artificial.
intelixencia artificial e xulgar
positivas e negativas das aplicacións da
criticamente os seus alcances e os seus
intelixencia artificial, así como os perigos que
límites, co fin de evitar a equivocada
pode representar pola súa capacidade para o
humanización das máquinas pensantes e
control do ser humano, invadindo a súa
a deshumanización das persoas.
intimidade e a súa liberdade.
Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.
B5.1. Teorías sobre a motivación:
B5.1. Explicar e valorar a importancia da PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información
momeostática; das necesidades; do
motivación, a súa clasificación e a súa
acerca das teorías da motivación
incentivo; cognitivas;
relación con outros procesos cognitivos,
(homeostática; das necesidades; do incentivo;
psicanalíticas; humanistas.
desenvolvendo os supostos teóricos que
cognitivas; psicanalíticas; humanistas),
B5.2. Causas da frustración.
a explican e analizando as deficiencias e
utilizando mapas conceptuais, e elabora
Clasificación dos conflitos de
os conflitos que no seu
conclusións.
Lewin.
desenvolvemento conducen á
PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar
B5.3. Alternativas á frustración:
frustración.
unha presentación, con medios informáticos,
agresión, logro indirecto, evasión,
acerca das causas da frustración, partindo da
depresión ou aceptación.
clasificación dos conflitos de Lewin e
B5.4. Motivación e consecución de
valorando as respostas alternativas a esta,
logros no ámbito laboral e no
como a agresión, o logro indirecto, a evasión,
educativo.
a depresión ou a súa aceptación (tolerancia á
frustración).
PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal,
sobre a importancia da motivación no ámbito
laboral e educativo, analizando a relación
entre motivación e consecución de logros.
B5.5. Teorías da personalidade
B5.2. Comprender o que é a personalidade, PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas e
B5.6. Fases do desenvolvemento da
analizando as influencias xenéticas,
diferenzas, as teorías da personalidade, como
personalidade
ambientais e culturais sobre as que se
as provenientes da psicanálise, o humanismo,
B5.7. Métodos de avaliación da
edifica, as teorías que a estudan e os
as tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo,
personalidade e as súas limitacións.
factores motivacionais, afectivos e
valorando as achegas que cada unha delas
B5.8. Relación entre a conciencia e os
cognitivos necesarios para a súa
realizou no coñecemento da natureza humana.
procesos inconscientes.
axeitada evolución, en cada fase do seu PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para
B5.9. Drogas; alteracións de
desenvolvemento.
realizar unha presentación, a través de medios
conciencia e de personalidade.
audiovisuais, sobre as fases do
B5.10. Identidade e autoestima.
desenvolvemento da personalidade, por
exemplo segundo a teoría psicanalista, e
elaborar conclusións sobre os cambios que se
producen en cada unha delas.
PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as
limitacións dalgúns métodos e estratexias para
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B5.11. Perspectivas, modelos de
estudo e métodos usados para tratar
as psicopatoloxías.
B5.12. Trastornos en relación ás
necesidades biolóxicas e ás
adiccións.
B5.13. Trastornos en relación ás
emocións.
B5.14. Trastornos en relación a
elementos corporais.
B5.15. Trastornos en relación á
personalidade.
B5.16. Trastornos en relación ao
desenvolvemento evolutivo.

b
d
e
g
h

B5.17. Compoñentes hereditarios e
aprendidos dos afectos.
B5.18. Relación entre emoción e
cognición.
B5.19. Emocións primarias,
secundarias e autoconscientes.
B5.20. Teorías sobre a emoción, como
experiencia, como comportamento
ou como suceso fisiolóxico. A
psicoafectividade e o equilibrio da
persoa.
B5.21. Trastornos e problemas
emocionais.

b
e
m

B5.22. Importancia da afectividade e
da sexualidade na maduración da
persoa. Psicoloxía da sexualidade.
B5.23. Comunicación emocional:
linguaxe verbal e non verbal.
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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.).
PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación
entre a función da conciencia e os procesos
inconscientes, analizando algúns fenómenos
inconscientes, como os soños ou a hipnose.
PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os
estados alterados de conciencia provocados
polas drogas, valorando criticamente a súa
influencia nas alteracións da personalidade, e
presenta as súas conclusións de maneira
argumentada.
PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre
identidade e autoestima, valorando
criticamente a importancia do concepto de si
mesmo/a e as repercusións que iso ten no
desenvolvemento persoal e vital.
B5.3. Entender e reflexionar sobre a
PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de
complexidade que implica definir o que
estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre
é un trastorno mental, describindo
os métodos utilizados por cada unha delas.
algúns dos factores xenéticos,
PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para
ambientais e evolutivos implicados, co
realizar un cadro esquemático, en
fin de comprender as perspectivas
colaboración grupal e utilizando medios
psicopatolóxicas e os seus métodos de
informáticos, acerca das características
estudo.
relativas a algúns tipos de trastornos, por
exemplo os asociados ás necesidades
biolóxicas e ás adiccións (sexuais,
alimentarias, drogodependencias, etc.), ás
emocións (ansiedade e depresión), a
elementos corporais (psicosomáticos,
somatomorfos e disociativos), á personalidade
(esquizoide, paranoide, limítrofe, dependente,
narcisista, antisocial, etc.), ao
desenvolvemento evolutivo (autismo, atraso
mental, déficit de atención e hiperactividade,
da aprendizaxe, asociados á vellez), etc.
B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de
PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos
afectos, así como a orixe dalgúns
(sentimento, emoción e paixón),
trastornos emocionais, co obxecto de
especificando os seus determinantes
espertar o seu interese polo
hereditarios e aprendidos, e analizando a
desenvolvemento persoal desta
relación entre emoción e cognición.
capacidade.
PSB5.4.2. Describe as emocións primarias
(medo, noxo, alegría, tristura, ira, sorpresa,
etc.) e secundarias (ansiedade, hostilidade,
humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas
das emocións autoconscientes (culpa,
vergoña, orgullo, etc.).
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
psicoafectividade no equilibrio da persoa.
PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns
trastornos emocionais (indiferenza emocional,
dependencia afectiva, trastorno maníacodepresivo, descontrol emotivo, etc.) e
problemas emocionais (medo, fobias,
ansiedade, estrés, depresión, etc.),
exemplificando a través dalgún soporte
audiovisual, e elabora as súas conclusións.
B5.5. Coñecer a importancia que na
PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia que,
maduración da persoa teñen as relacións
no desenvolvemento e na maduración da
afectivas e sexuais, analizando
persoa, teñen a afectividade e a sexualidade,
criticamente os seus aspectos
como dimensións esenciais do ser humano, e
fundamentais.
describe os aspectos fundamentais da
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da
resposta sexual, conduta sexual, etc.
PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da
linguaxe verbal e non verbal como medios de
comunicación emocional na nosa vida cotiá, e
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B6.1. Impacto das diferenzas culturais
no comportamento individual: a súa
influencia nos esquemas cognitivos,
na personalidade e na vida afectiva.
B6.2. Proceso de socialización.
Influencia no desenvolvemento
persoal dos grupos, os papeis e os
status sociais.
B6.3. Orixe social das actitudes
persoais. Influencia en condutas
violentas en distintos ámbitos.
B6.4. Roles sociais de xénero e as
súas consecuencias no pensamento
e na conduta do home e da muller

a
b
c
d
e
g
h
m

B6.5. Procesos psicolóxicos de masas:
impulsividade, intolerancia,
inconsciencia, falta de
perseveranza, volubilidade e falta
de capacidade crítica.
B6.6. Estudo psicolóxico das masas
de Gustav Le Bon. Contaxio de
sentimentos e emocións, e perda
temporal da personalidade
individual e consciente da persoa.
B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa
explicación das condutas radicais e
irracionais nalgúns grupos.
B6.8. Medidas para previr a
conversión das persoas en masa.

b
e
h
m

B6.9. Aplicación da Psicoloxía no
mundo laboral. Recursos humanos:
selección de persoal, integración na
empresa, e evolución persoal e
profesional.
B6.10. Aplicación da psicoloxía no
mundo laboral. Factores
psicolóxicos e desenvolvemento
laboral: adaptación, innovación,
traballo colaborador, xestión de
coñecementos, creatividade,
autoestima, proposición de retos,
motivación, fomento da
participación, autonomía e xeración
de ambientes creativos.
B6.11. Aplicación da psicoloxía no
mundo laboral. Riscos da saúde
psicolóxica laboral.
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expón de xeito claro e argumentado as súas
conclusións.
Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións
B6.1. Comprender e apreciar a dimensión PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas
social do ser humano, e entender o
culturais e o seu impacto no comportamento
proceso de socialización como a
das persoas ao exercer a súa influencia nos
interiorización das normas e valores
esquemas cognitivos, a personalidade e a vida
sociais, apreciando a súa influencia na
afectiva do ser humano.
personalidade e na conduta das persoas. PSB6.1.2. Realiza unha presentación,
colaborando en grupo e utilizando medios
informáticos, sobre o proceso de socialización
humana e a influencia dos grupos, os papeis e
os status sociais no desenvolvemento da
persoa.
PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das
actitudes persoais, valorando a súa utilidade
para a predición da conduta humana e a súa
influencia en condutas de violencia escolar,
laboral, doméstica e de xénero, entre outras.
B6. 2. Coñecer e valorar os procesos
PSB6.2.1. Procura e selecciona información en
psicolóxicos das masas, a súa natureza,
internet acerca das características da conduta
as características e as pautas de
do individuo inmerso na masa, tales como
comportamento, co fin de evitar as
impulsividade, intolerancia, inconsciencia,
situacións de vulnerabilidade en que da
falta de perseveranza, volubilidade e falta de
persoa poida perder o control sobre os
capacidade crítica, entre outras.
seus propios actos.
PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información
acerca do estudo psicolóxico das masas,
realizado por Gustav Le Bon, e elabora
conclusións acerca do poder da persuasión, o
contaxio de sentimentos e emocións que se
produce nas masas e os seus efectos na perda
temporal da personalidade individual e
consciente da persoa.
PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e
destaca algunhas das causas psicolóxicas
explicativas que sinala acerca dos actos
terroristas ou do pensamento radical e
irracional que se pon de manifesto en
seguidores/as de equipos deportivos, artistas,
grupos políticos, relixiosos, etc.
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, perdendo o
control da súa conduta, dos seus pensamentos
e dos seus sentimentos.
B6.3. Entender e describir a importancia da PSB6.3.1. Comenta e aprecia a importancia da
psicoloxía no campo laboral e o
aplicación da psicoloxía no mundo laboral, en
desenvolvemento das organizacións,
temas tales como os aspectos psicolóxicos que
reflexionando sobre a importancia do
inflúen na produtividade e no
liderado como condición necesaria para
desenvolvemento empresarial, a importancia
a xestión das empresas, reflexionando
dos métodos e das técnicas psicolóxicas para a
sobre os erros psicolóxicos que se
selección de persoal segundo os perfís
producen na súa xestión e procurando os laborais e a resolución de conflitos, etc.
recursos axeitados para afrontar os
PSB6.3.2. Procura e selecciona información
problemas.
sobre recursos humanos: selección de persoal
e desenvolvemento de programas profesionais
favorecedores da integración do persoal
traballador na empresa, e a súa evolución
persoal e profesional.
PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores
psicolóxicos que inflúen no desenvolvemento
laboral, como a adaptación, a innovación, o
traballo colaborador, a xestión de
coñecementos, a creatividade e a autoestima,
identificando factores fundamentais, como a
proposición de retos, a motivación, o fomento
da participación, a autonomía e a xeración de
ambientes creativos, mediante exemplos de
casos concretos e reflexionando criticamente
sobre a súa aplicación en diversos ámbitos de
traballo.
PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet,
acerca dos principais riscos da saúde laboral,

Programación curso 2018-2019

como son o estrés, a ansiedade, o mobbing e a
síndrome de Burnout.

Criterios e procedementos de avaliación.
Serán criterios de cualificación os seguintes:
1. a asistencia, comportamento e participación activa nas clases (20%);
2. exames tipo test dos materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa (40%);
3. exames sobre libros de lectura ou complementarios (20%);
4. presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo (10%) ;
5. exposición oral de traballos e resumes de textos e lecturas (10%).
Serán instrumentos de avaliación seguindo estes criterios: a asistencia, comportamento e participación activa nas clases;
exames tipo test dos materias traballados durante as clases e entregados para traballar na casa; exames sobre libros de
lectura ou complementarios; presentación e elaboración de traballos tanto individuais como en grupo; exposición oral
de traballos e resumes de textos e lecturas.
Entendemos que o que debemos avaliar vai en dúas direccións distintas; por unha banda, o grao de aceptación e interese
do tema tratado por parte do alumnado; e por outra, as aptitudes acadadas ao longo do proceso. Para iso optamos por
unha avaliación de tipo formativo dentro do proceso.
A participación na clase, a elaboración dos cuestionarios por escrito, as exposicións orais e a resposta ás preguntas a
partir da lectura dos textos, serán os criterios básicos para dita avaliación.
Ademais realizarase alúmenos un exame para cada avaliación. O motivo central do exercicio será un comentario dun
texto onde o alumnado deberá expresar a súa madurez intelectual nos temas traballados. Valorarase o seu esforzo por
aplicar os coñecementos adquiridos na contextualizadiño das ideas máis importantes do texto. Propoñeranse un
determinado número de preguntas, seleccionadas de tal xeito que o alumnado poida respondelas no tempo de duración
da clase.
Para a cualificación das probas seguirase un criterio global. Terase en conta a información, precisión e rigor na
exposición, a coherencia e o nivel de profundidade acadado.
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PSYCHOLOGY. CLIL. OPTATIVA 2 DE BACH.
Reproducimos aqui a proposta que foi aceptada pola conselleria de educación para esta materia,
impartidad por terceiro ano en modalidade CLIL. Con esta materia ofertamos unha opción para que
o alumnado poda cursar ao menos unha materia bilingüe en cada curso da educación secundaria.

PS2 XUSTIFICACIÓN
Tódolos materiais a usar, coa programación definitiva, e as actividades e novidades iranse
publicando na web da materia: http://philoalberto.weebly.com/ e en http://psychoalb.weebly.com/
Como en tódalas materias bilingües centraremos o traballo na implicación activa do alumnado, na
mellora do seu inglés e das habilidades na escrita e presentacións orais, con especial atención na
investigación nesta materia de psicoloxía.

PS2 COMPETENCIAS.
Competencia en comunicación lingüística. Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Competencia dixital. Competencia para Aprender a aprender. Competencia da iniciativa y
Conciencia e expresións culturais Competencias sociais y cívicas

PS2 OBXECTIVOS
Ademais do normal desenvolvemento dos obxectivos propios de cada etapa segundo a lexislación e
das materias propias da filosofía en cada curso se buscara fomentar o uso da a lingua inglesa como
instrumento de comunicación: escrita, lectura, fala e escoita:
 Activamente orientar o proceso educativo ao / as estudantes e o seu propio proceso de
aprendizaxe;
 Os traballos sobre o desenvolvemento de habilidades e competencias / estudantes;
 Crear un ambiente propicio para a aprendizaxe seguro e motivador, nun ambiente que valora
as contribucións dos alumnos;
 Asegurar o desenvolvemento cognitivo e lingüístico dos alumnos, creando un alto grao de
interdependencia entre a lingua obxecto de aprendizaxe e cognición, é dicir, promover o
pensamento crítico na lingua meta;
 Ofrecer todo o equipamento necesario para a aprendizaxe de estadas contido, xunto con
andamiaxe lingüística;
 Ver a linguaxe académica axeitada ao asunto que se ensina;
 Promover a aprendizaxe significativa, promovendo a construción de novos coñecementos a
partir dos coñecementos, habilidades, intereses e experiencias que / as alumnos xa posúen;
 E fomentar a participación activa da cooperativa / as alumnos no proceso de ensino e
aprendizaxe, dando maior destaque no discurso producido na clase;
 Colabora o desenvolvemento da autonomía, a autorregulación ea responsabilidade do / as
alumnos, promovendo a reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe.

PS2 CONTIDO
Lingüísticos: Coordinados co Departamento de inglés nas aulas CLIL para traballaremos os
contidos lingüísticos propios da etapa e o curso. Desenvolverase completamente na programación
en setembro do 2016.
Non Lingüísticos: Os contidos organizaranse nos seguintes temas a ser desenvolvidos polo miúdo
na programación en galego neste mesmo documento.
1. What is psychology? Psychology as the science of behavior.
2. Biological origins of human behavior.
3. Human cognition: perception, attention and memory.
4. Intelligence, learning skills and thought as cognitive elements.
5. Human personality, feelings and motivation.
6. Social Psychology.
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PS2 METODOLOXÍA
A excelencia e a calidade son as guías dunha boa práctica CLIL. A ensinanza en aulas CLIL require
traballar os contidos filosóficos no noso caso ao mesmo tempo que os propios da lingua inglesa. A
nosa metodoloxía, especificada polo miúdo anualmente na programación do departamento, se
baseará en dos pilares. Por un lado unha atención integral permanente do desenvolvemento do
alumno no uso da lingua inglesa, con dúas bases:
1) O avaliación individual das habilidades orais, escritas e de escoita de cada alumno.
2) Unha atención personalizada do progreso no uso da lingua inglesa de cada alumno ao longo
do curso en coordinación co departamento de inglés.
Por outro lado, o traballo na aula asentárase sobre os seguintes pilares:
1) O traballo na aula centrarase no alumno;
2) Fomentarase en todo momento un trabalo cooperativo por proxectos;
3) O pensamento crítico e respectuoso.

PS2 ATENCIÓN DIVERSIDADE
Avaliación previa e individualizada de cada alumno. Plan de traballo e calendario de traballo
específico para cada alumno. Seguimento e adaptación ao seu proceso de ensino aprendizaxe.
Coordinación co equipo de orientación.
A Lei remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as medidas de
atención á diversidade para, por medio da prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en
práctica dos apoios e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o marco dunha escola inclusiva
que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e /ou curriculares precisas para
asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha educación de calidade para todo o
alumnado. Desta maneira, a atención a diversidade deixa de ser unha medida que responde ás
necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha necesidade de todo o alumnado e de
todas as etapas educativas, converténdose por tanto no principio rétor desta actividade.

PS2 AVALIACIÓN
A avaliación do proxecto será continua ao longo do curso, como se ven realizando nos anos
anteriores a través das seguintes vías cun seguimento individualizado de cada alumno, tanto dos
contidos como lingüístico:
 Na coordinación das seccións bilingües existentes no instituto;
 Nas reunións periódicas do departamento de filosofía para axustar as necesarias
modificacións da programación e do proxecto presentado;
 Coa orientación e titorías de cada curso e etapa;
 Ao final de curso se presentará a memoria oficial na consellería. O éxito de cada curso
será medible no só nos resultados senón na matricula do curso seguinte;
 Os alumnos serán orientados a presentarse a probas externas do idioma inglés ao final
de cada etapa educativa.
Farase ademais unha avaliación inicial do nivel de inglés de cada alumno segundo o marco
europeo, ao redor da semana santa e ao final do curso.

PS2 OBSERVACIÓNS
Tódolos materiais a usar, coa programación definitiva, actividades e novidades iranse publicando na
web da materia: http://philoalberto.weebly.com / e en http://psychoalb.weebly.com/
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FOLLA DE FIRMAS

Asdo: Clemente Calabuig López
Xefe de Departamento

Asdo:

Rebeca Baceiredo Pérez

Asdo:

Noia , a 5 outubro do 2018.
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