
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Filosofía reuniuse de maneira telemática o día 07/05/2020Psicolox e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do
curso actual.

MATERIA E CURSO: PSICOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

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, humanismoou
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.
PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos obxectivos  que caracterizan a psicoloxía: describir, explicar, predicir e modificar.
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.
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.).
PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das achegas que a psicolóxica realizou na comprensión dos fenómenos humanos, identificando os 
problemas específicosdos  que se ocupa e as conclusións achegadas.
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.
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,
Ab. Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre outros.
PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións argumentadament e, mediante presentacións gráficas, en medios audiovisuais.
PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en comparación co humano, valéndose de medios 
documentais.
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.
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.
PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas cerebrais  e as súas funcións, e localiza nun debuxo as devanditas áreas.
PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas científicas de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións directas e estudo
de casos.
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.
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.
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.
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.
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).
PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das principais teorías acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 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.
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.
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.
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.
PSB3.3.3. Procura e selecciona informaciónen 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.
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.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Os estándares referenciados no apartado anterior vincúlanse coas competencias seguintes: CCL, CAA,  CSC, CCEC, CMCCT, CSIEE e CD.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: Na 3º avaliación realízanse  actividades escritas de carácter teórico-práctico de forma telemática.
o docente mantense en contacto con todo o alumnado a través da Aula Virtual e o correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A nota final obterase da seguinte maneira:
 1ª Avaliación 50%
 2ª Avaliación 50%
 3º Avaliación:As actividades realizadas telemáticamente valoraranse ata 2 pts

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

As adaptacións da programación didáctica 2019/20 serán publicadas na páxina web do centro. 

En Ferrol, a 7  de maio de 2020

Guillermo Hernández Rodríguez. 
Xefe do Departamento


