
Anexo en relación a finalidade de implementar a orde do 25 de 
xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación na 
ensinanza de educación secundaria e bacharelato. 
  
En Valores éticos de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO levaranse a cabo as 
seguintes modificacións.  
  
A avaliación do aprendizaxe do alumnado levarase a cabo 
tomando como referente para a comprobación do grado de 
adquisición das competencias e o logro dos obxectivos de etapa, 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que se 
recollen no Decreto 86/2015, do 25 de junio, polo que se establece 
o currículum de educación secundaria obligatoria e bacharelato  na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
  
A avaliación será continua, formativa e integradora. Cando o 
progreso dun alumno ou alumna no sexa axeitado se establecerán 
medidas de reforzo educativo. 
  
A avaliación do aprendizaxe do alumnado terá un carácter 
formativo e será un instrumento para a mellora dos procesos de 
ensinanza e aprendizaxe. 
  
Realizaranse tres sesiones de avaliación parcial e farase un 
seguimento da recuperación das materias. Entre a tercera 
evaluación parcial e a avaliación final levaranse a caboactividades 
de apoio, reforzo, recuperación e ampliación. Na avaliación final 
farase unha valoración das competencias clave. 
  
Para a elaboración e seguimento do plan de reforzo seguirase o 
establecido no artigo  51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola 
que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo 
que se regula a atención a diversidade do alumnado. 
  



O profesorado empregará os instrumentos de avaliación e 
calificación que considere máis pertinentes: listas de cotexo, 
diarios de reflexión, probas orais, escritas ou tarefas, procurando 
prestar atención ó traballo diario, o traballo en grupo e a actitude. 
  
Valorarase a expresión oral, a comprensión de textos, a 
organización de traballo, a utilización de fontes de información e 
as actitudes e normas.  

En Filosofía de Primeiro de Bacharelato, Historia da filosofía e 
psicoloxía efectuaranse as seguintes modificacións.  

A avaliación do aprendizaxe do alumnado levarase a cabo 
tomando como referente para a comprobación do grado de 
adquisición das competencias e o logro dos obxectivos de etapa, 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que se 
recollen no Decreto 86/2015, do 25 de junio, polo que se establece 
o currículum de educación secundaria obligatoria e bacharelato  na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
  
A avaliación será continua, formativa e integradora. Cando o 
progreso dun alumno ou alumna no sexa axeitado se establecerán 
medidas de reforzo educativo. 
  
A avaliación do aprendizaxe do alumnado terá un carácter 
formativo e será un instrumento para a mellora dos procesos de 
ensinanza e aprendizaxe. 
  
Realizaranse tres sesiones de avaliación parcial e farase un 
seguimento da recuperación das materias. Entre a tercera 
evaluación parcial e a avaliación final levaranse a caboactividades 
de apoio, reforzo, recuperación e ampliación. Na avaliación final 
farase unha valoración das competencias clave. 
  



Para a elaboración e seguimento do plan de reforzo seguirase o 
establecido no artigo  51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola 
que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo 
que se regula a atención a diversidade do alumnado. 
  
O profesorado empregará os instrumentos de avaliación e 
calificación que considere máis pertinentes: listas de cotexo, 
diarios de reflexión, probas orais, escritas ou tarefas, procurando 
prestar atención ó traballo diario, o traballo en grupo e a actitude. 
  
Valorarase a expresión oral, a comprensión de textos, a 
organización de traballo, a utilización de fontes de información e 
as actitudes e normas.  

Para que conste os efectos oportunos, firmo a presente a día 8 de 
abril de 2022.  

Daniel Rosende Pereira
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A. Introdución
Contexto do centro

O noso centro atópase no Camiño do Penisal 29. 36320 Chapela-Redondela. Os

seus  centros  adscritos  son  CEIP  Alexandre  Bóveda,  CEIP  Igrexa  e  CEIP

Laredo. As ensinanzas que se imparten combinan o ensino obrigatorio, a ESO,

co  ensino  postobrigatorio:  Bacharelato  e  Formación  Profesional,  esta  tanto

ordinaria  coma  modular.  A  lingua  maioritaria  utilizada  pola  comunidade

educativa é o castelán. 

En canto á caracterísiticas singualares do IES, podemos salientar a diversidade

ao termos diferentes ofertas educativas, tanto en niveis como en idades do seu

alumnado. Podemos atopar alumnas e alumnos maiores de idade e, ao tempo,

adolescentes de diferentes idades, pero que non acadaron aínda a maioría de

idade. Tamén se detectan moitas necesidades educativas no primeiro Ciclo. 

Cabe destacar neste curso a a larma sanitaria á que temos que enfrontarnos a

cidadanía, en xeral, e a comunidade educativa do noso IES en particular. A nosa

praxe  docente  e  o  xeito  en  que  os  membros  de  dita  comunidade  nos

relacionamos (persoal  docente  e non docente,  alumnado e familias)  tivo que

adaptarse  ás  necesidades  de  prevención  que  temos  que  cumprir  para

salvagardar, na medida do posible, o benestar e a saúde da comunidade.  En

canto  a  problemáticas  destacadas,  non  se  mostran  datos  preocupantes  de

abandono escolar, absentismo, violencia ou acoso.

O departamento e a asignación de materias

Xefa do departamento unipersoal: Begoña Lesende Sieira (XD: 11:20-12:10)

• Valores Éticos 1º da ESO (A, B e C), 2º da ESO (B e C), 3º da ESO (A) e

4º da ESO (A): Begoña Lesende Sieira

• Valores Éticos 3º ESO (B): Raquel López Veleiro

• Valores Éticos 4º ESO (B): Patricia Clavo Rivera

• Filosofía 1º de Bacharelato (A): Begoña Lesende Sieira

• Historia da Filosofía 2º de Bacharelato (A e B): Begoña Lesende Sieira

• Psicoloxía 2º de Bacharelato (A e B)
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B. Contribución das materias ao desenvolvemento das 
competencias clave
Nos apartados reservados ás materias concretas -na presente progrmación será 

o apartado “J. ESO e Bacharelato”- explicitaremos, cando proceda, a contribución

das mesmas ao logro das competencias clave en cada caso.  As competencias 

clave son as seguintes: 

•  Comunicación lingüística (CCL).

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

(CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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C. Obxectivos e estándares
Os obxectivos da ESO recollidos na normativa son os seguintes:

“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
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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.”

Os  obxectivos  que  se  recollen  para  Bacharelato  son  os  seguintes,  que  a/o

alumna/o sexa quen de: 

“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

6



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.
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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.
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D. Contidos, secuenciación e porcentaxes:  
consecución de estándares e avaliación
Os contidos representan as ferramentas coas  cales traballaremos ao longo do

curso  para  lograr  que  o  alumnado  acade  os  obxectivos  didácticos  e  as

competencias  clave.  A  distribución  temporal  e  os  contidos  de  cada  un  dos

cursos recolleranse en apartados posteriores. 

Respecto á avalaición, en cada un dos trimestre da  ESO aplicarase a seguinte

porcentaxe na avaliación:

(Elaboración propia)

No Bacharelato, na materia de Filosofía de 1º de Bacharelato e na de Historia

da Filosofia de 2º de Bacharelato a porcentaxe varía e queda do seguinte xeito:

• 30% Práctica durante o proceso de E-A

• 70% Probas realizadas durante o trimestre (fixaranse ao menos 2)
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A distribución temporal na da avaliación será como segue:

• Avaliación inicial: ESO, o 14 de outubro e Bacharelato o 19 de outubro.

• Primeiro trimestre: antes do 14 de decembro realizarase o exame final da

materia e, previamente, as actividades prácticas e a avaliación da parte

actitudinal.

• Segundo trimestre: antes do 22 de marzo realizarase o exame final da

materia e, previamente, as actividades prácticas e a avaliación da parte

actitudinal.

• Terceiro trimestre:  para a ESO antes do 18 de xuño de xuño realizarase

o  exame final  da  materia  e,  previamente,  as  actividades  prácticas  e  a

avaliación da parte actitudinal. Para Bacharelato fixarase a avaliación do

terceiro trimestre en función do calendario que determine o centro.

Segunda convocatoria: 

• Realizarase unha segunda convocatoria dos dous primeiros trimestres ou

inicio do seguinte, A do terceiro trimestre realizarase antes do 20 de xuño,

• Haberá unha convocatoria final na que se poderán superar os trimestres

que quedaron pendentes. Realizarase  antes do 23 de xuño, no caso da

ESO. No Bacharelato, dentro do límite temporal que estableza o centro.

Respecto ás normas de realización das probas, indicarase en cada unha as nor-

mas a seguir polo alumnado.

Os  contidos mínimos esixibles en cada unha das materias consistirá no logro

dun mínimo do 50% dos estándares de aprendizaxe, tendo en conta a tripla di-

visión  clásica,  de  conceptos,  procedementos  e  actitudes.  Terase  en  con-

tsideración no peso dos mesmos en función das dificuldades atopadas no alum-

nado. De precisalo, adaptaranse as porcentaxes ou os mínimos das porcentaxes

fixadas de xeito xeral, co fin de facilitar que o alumnado logre os mínimo es poida

superar as materias.
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E. Metodoloxía
Partindo do perscrito pola normativa base vixente -Decreto 86/2015 do 25 de

xuño- a nosa será unha metodoloxía “activa e participativa”, que favorecerá “o

traballo  individual  e  o  cooperativo”,  co  fin  de  lograr  os  “obxectivos  e  as

competencias”  propias  de  etapa  e  curso  (art.  21),  enunciamos  os  seguintes

principios metodolóxicos en coherencia coas liñas fixadas e nos que se asentará

a nosa metodoloxía:

• Principio de actividade:  a/o alumna/o non é un receptáculo baleiro que

simplemente  hai  que  encher  de  contidos,  a  modo  de  contedor  pasivo.

Requírese  actividade  pola  súa  parte  e  é  responsabilidade  da  persoa

docente empregar as estratexias precisas para lograr dita actividade. 

• Principio da anclaxe: as alumnas e os alumnos son suxeitos que parten

duns  coñecementos  previos.  Segundo  a  perspectiva  construtivista

ausubelina,  este  é  o  elemento  primordial  no  que  debemos  asentar  os

pilares  da  nosa  praxe:  averiguar  que  sabe,  que  sinte  e  que  espera  o

alumnado  para,  en  función  disto,  asentar  os  novos  contidos.  De  nada

serve  lanzar  información  sen  ter  en  conta  este  aspecto.  So  se  pode

asentar o novo (novos contidos) sobre a base do antigo (coñecementos

previos). Para que o proceso de Ensino-Aprendizaxe (E-A) teña éxito será

preciso que se establezan  pontes  cognitivas entre  estes  dous  tipos de

coñecementos e,  polo tanto,  nas nosas estratexias  teremos que contar

sempre  con  organizadores  previos que  sirvan  de anclaxe  dos  contidos

derivados dos estándares e das competencias clave que ha de lograr o

alumnado.

• Principio  de  adaptabilidade: o  alumnado  é  diverso,  tanto  en

circunstancias  como  en  ritmos  ou  estados  emocionais.  Polo  tanto,  a

metodoloxía  ten  que  ser  aberta  e  adaptarse  tanto  ás  circunstancias

cambiantes -máis neste contexto de alarma sanitaria, no que a incertidume

xera  situacións  de  tensión  ou  de  emocionalidade  complexas-  como  ás

peculiaridades de individuos e grupos.

• Principio de non transferencia do coñecemento: a diferenza dos datos,

o coñecemento non  é algo que se poida transferir -a modo de paquetiño

de datos que adxuntamos en un correo electrónico ou que almacenamos
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nunha memoria en formato dixital- é algo que se constrúe de xeito activo

por parte do suexeito que aprende. 

• Principio  de  acompañamento: a  aprendizaxe  é  unha  conquista  que

realiza cada persoa, ninguén pode aprender por outro individuo,  pero a

nosa función é servir de guía ou catalizador, que co-constrúa o espazo no

que cada alumna/o  poida  realizar  ese traballo  persoal.  Así,  a natureza

construtiva do saber fai  que sexa imprescindible que a persoa docente

adopte este papel de guía, é dicir, que se sitúe como acompañante nun

proceso que cada quen recorrerá por si mesmo. 

• Principio  de  autonomía: un  dos  obxectivos  xerais  da  formación  das

novas xeracións é que se convirtan en cidadás e cidadáns autónomas/os.

O papel da educación regrada é fundamental para dotar ao alumnado de

ferramentas que lle permita desenvolverse de xeito óptimo na vida adulta.

A nosa contribución a esta cuestión básica pasa por ter presente que hai

que  prestar  a  axuda  pedagóxica  que  cada  quen  precise,  pero  sempre

velando por ampliar cada vez máis a autonomía do alumnado. Resolver a

tarefa  da/o  alumna/o  ou  proporlle  tarefas  demasiado  sinxelas  non

contribúe a lograr este aspecto.

• Principio de motivación: no proceso de E-A é fundamental que teñamos

en conta a motivación desde dous puntos de vista, ainda que incidiremos

na segunda especialmente:

Motivación extrínseca: aquela que vén de fóra do individuo: notas,

premios, título -en etapas que lles corresponda-…

Motivación intrínseca: sentirse ben, ampliar autonomía, seguridade,

interese da tarefa, conexión da actividade cos intereses do alumnado...

• Principio de comunidade: contribución da programación ao logro dunha

unha emocionalidade agradable,  dun ambiente grupal recompensante, de

valoración mútua, de respecto, en fin, de creación dunha comunidade de

aprendizaxe  -ao  estilo  da  descrita  por  Hargreaves-  na  que  prime  a

colaboración e o desexo de saber.

• Principio de afectividade:  os seres humanos somos, ademais de seres

sociais, seres afectivos e, como tales, transitamos por diferentes estados
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emocionais  que determinan  en  grande  medida  o  noso comportamento.

Nesta etapa educativa,  na que a  personalidade da/o  alumna/o está  en

plena  construción  hai  que ter  especial  coidado  neste  aspecto.  Están a

sofrer unha crise profunda na que se cuestionan constantemente “quen

son,  quen  queren  ser  (…)”  (Gonzalez  y  de  la  Mata)  e,  nesta  busca

perpetua do eu, as emocións maniféstantes, en ocasións, de xeito abrupto,

e  mesmo  violento,  desencadenando  respostas  comportamentais  pouco

adecuadas,  incomprensibles,  esaxeradas  …  Sen  perder  de  vista  a

necesidade  da  norma  -imprencindible  como  marco  que  impón  límites

necesarios  á  acción-,  como  docentes,  adultas,  e  con  formación

pedagóxica, temos que ampliar a perspectiva e mirar desde o mundo dos

afectos a esas persoas que se están enfrontando a unha toma de decisión

constante  sen  contar,  na  maioría  das  ocasións,  con  ferramentas

emocionais,  intelectuais e  sociais,  que  lles  permitan elaborar  respostas

dentro do marco. Mirar desde o afecto ha de ser tarefa fundamental. Para

isto será preciso mirarnos a nós mesmas/os, aoutocoñecernos para ser

quen de xeitionar situacións delicadas e mesmo e conflito. O autocontrol e

as demais habilidades sociais serán elementos fundamentais que teremos

que dominar á hora de aplicar calquera opción metodolóxica que aspire a

mellorar o proceso de E-A. 

Con  base  nestes  principios,  as  estratexias  metodolóxicas,  as  estratexias

metodolóxicas fundamentais que empregaremos serán as que se destacan nos

seguintes parágrafos:

Aprendizaxe colaborativo: a construción de coñecemento, se ben é unha tarefa

individual, precisa da mediación de outros seres humanos (docente, autoras/es,

compañeiras/os…).  A  colaboración  entre  o  grupo  de  iguais  -aínda  que  se

restrinxa a acción neste sentido debido ás normas de prevención actuais- facilitan

coa súa aportación, axuda e mesmo cuestionamento, a apropiación de contidos

por parte do alumnado. Aprender por unha/un mesma/o é posible, pero aprender

dando e recibindo  a  man de  outras/os  enriquece  a  aprendizaxe.  Da  man da

colaboración  vén  a  participación  e  a  actividade,  así  a  aprendizaxe  activa  e

participativa será o substrato onde se asente a colaboración. Para que se poida

dar en condicións adecuadas, como é lóxico, hai que adestrar certas habilidades,
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as sociais e as comunicativas, pois, como é ben sabido, a interacción con outros

seres humanos, non é fácil nin fluída en moitas ocasións. Será preciso ao aplicar

esta estratexia que teñamos en conta que poden xurdir malentendidos, tensións,

conflitos, desacordos, enfados, enfrontamentos por liderados, loitas entre roles,

entre  subgrupos…  Ante  os  posibles  roces  teremos  que  ter  preparadas

estratexias afectivas e  de acompañamento,  que posibiliten que se teña en

conta os diferentes puntos de vista poñendo en práctica as habilidades sociais e

comunicativas que lles facilitarán tanto o proceso de E-A como a convivencia

pacífica e recompensante. 

A estratexia fundamental que levaremos a cabo en aula será a interrogativa, ao

modo  da  Maiéutica  socrática.  E  isto  co fin  de,  por  un  lado,  averiguar  os

coñecementos previos do alumnado -segundo a recomendación ausubeliana- e,

por outro, “facer ganas” de saber, de elaborar respostas propias a cuestións e

dilemas  propostos.  Deste  xeito,  ao  non  dar  respostas  pechadas  -a  priori-

respectaremos tamén o principio de autonomía. Combinaremos esta estratexia

coa expositiva, necesaria para a comprensión tanto a nivel conceptual como a

nivel  procedimental  ou actitudinal  dos novos contidos,  así  como a repasar os

contidos  que  terían  que  manexar  tanto  de  cursos  previos  como de  unidades

previas.  Esta  estratexia casa  coa  heurística,  na  que  se  propón  o  xogo  da

aprendizaxe por decobremento. Ambas estratexias se aplicarán combinando coa

estratexia  constante  de  control  da  comprensión.  Esta  permitiranos  realizar

unha  avaliacion  constante  do  proceso  de  E-A  e,  deste  xeito,  poder  detectar

dificultades e logros. Este control  da comprensión apoiarase con exercizos de

memorización  -a  modo  de  adestramento-  que  se  formularán  de  xeito  ludico

maioritariamente, no que o alumnado terá que adoptar un rol de responsabilidade

ao  asumir  a  repetición  ou  a  explicación  de  parte  dos  contidos.  Con  isto

pretendemos facilitar a tarefa de interiorización da materia, evitar a tan temida

procrastinación e o sofremento excesivo antes das avaliación. 

Aplicaremos, ademais, de xeito xeral, como guía para organizar a complexidade

do traballo,  a  taxonomía de Bloom.  Esta  ,  aínda que  poidamos presncindir

dalqún dos seus pasos, actuará de guía organizatción. 
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Así, á hora de estruturar a materia e as actividades seguiremos  a súa proposta

de ordenación dos procesos que conducen ao logros dos obxectivos. As súas

categorías e a ordenación cronolóxica dos é a que segue: 

(Elaboración propia)

 

Deste xeito, aplicaremos tamén a estratexia de traballar os  contidos -que nos

levarán ao logro de competencias e de obxectivos por parte do alumnado-, de

xeito  habitual,  en  complexidade  crecente.  Salvo  que  nos  conveña  a  nivel

didáctico partir de tarefas complexas que nos permitan testear os coñecementos

previos  respecto  á  mesma  e  así  poder   deseñar  estratexias  adecuadas  ás

demandas  observadas.  Deseñaremos  tarefas  de  reforzo  e/ou  ampliación  en

función do observado.

Tamén invertiremos o grao de complexidade se compensa a nivel motivación, é

dicir,  se  a tarefa  ou contido que propoñamos ten,  por  si  mesmo, un interese

especial por parte do alumnado, aínda que o logro total dos obxectivos se dilate

no tempo ou precise máis apoio. Neste último caso aplicaremos a estratexia de

adaptabilidade e  a  de  motivación.  Esta  aplicarase  en  combinación  con
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estratexias de modificación de conduta, como reforzo positivo, coa  inhibición

de  condutas  disruptivas  ou  incompatibles  coa  convivencia  e  co  benestar  do

propio  alumnado.  No contexto  actual  de  alarma sanitaria,  a  pouco  desexable

sanción aplicarase,  necesariamente,  nos casos  en que se poña en perigo  a

saúde propia ou allea e se incumpra o protocolo establecido polo centro nesta

materia.
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F. Material didáctico: medios e recursos
Por  material  didáctico  entendemos  o  conxunto  de  medios  e  recursos  que

empregaremos  para  facilitar  o  logro  tanto  das  competencias  clave  como  os

obxectivos didácticos prescritos pola normativa educativa. 

Os medios serán aqueles elementos que a persoa docente u calquera outra/o

didacta deseña con ese fin. Por outra banda, os recursos, serán aqueles que,

non   sendo  deseñados  para  faciliar  o  logro  de  ditos  obxectivos,  si  que  se

empregarán para conseguilos. A continuación enumeraremos estes dous tipos de

material didáctico:

Recursos: 

✔ Caderno,  folios  ou  calquera  outro  soporte  que  permita  tomar

apontamentos ao alumnado, así como a realización de tarefas propostas.

✔ Bolígrafos  e/ou  lápices  e/ou  rotuladores,  goma  e/ou  corrector,  e/ou

portaminas,  afiador e calquera outro que facilite  a escritura e a corrección de

erros.

✔ Proxector,  canón,  ordenador,  programas  informáticos  e  aula  virtual  do

centro.

✔ Prensa dixital, audiovisuais da rede para apoio e/ou ampliación.

✔ Textos seleccionados, prioritariamente en formato dixital.

✔ Anécdotas,  vivencias,  experiencias…  que  xordan  durante  o

desenvolvemento do curso como elemento destacado sobre a que asentar os

novos coñecementos.

✔ Google académico

✔ Documentos  e páxinas  Web con  recomentacións  respecto  a redacción,

estilo, análise e elaboración de ensaios, disertacións e comentarios de texto.

Medios: 

• Presentación multimedia elaborada pola docente.

• Manuais  de  consulta  (proporcionaráselle  fragmentos  seleccionados  en

formato dixital).
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G. Avaliación
A  docente  realizará  unha  avaliación  inicial do  alumnado  para  recabar

información relevante respecto ao seguintes aspectos fundamentais:

• Grao de comprensión dos enunciados propostos.

• Capacidade de redacción de ideas, argumentos e/ou definicións de xeito

gramatical e ortograficamente correcto -segundo o nivel e etapa-.

• Iniciativa á hora de enfrontar a proba.

• Conceptos e procedementos básicos da materia.

O principal obxectivo desta proba será determinar o punto de partida do traballo

en aula, pois, de nada serve, partir dun nivel superior -ou inferior- ao do noso

alumnado. Ademais perfilaremos, con base na análise dos datos recabados, as

estratexias concretas a aplicar para que todas/os poidan conseguir, ao menos, os

obxectivos mínimos. 

Ademais,  en  cada  sesión  realizaremos  unha  avaliación  de  coñecementos

previos,  na  que  asentar  o  traballo  dos  novos  contidos.  Estes  coñecmentos

previos fan referencia a:

• Contidos traballados previamente (repaso e asentamento dos mesmos).

• Experiencias e coñecementos relacionados cos que se tratarán.

A normativa establece a necesidade de realizar  tres avaliacións durante o

curso, na que se plasmará unha cualificación numérica. Esta extraerase na

ESO da seguinte proporción:

• 40%  proba  final  (terase  que  acadar  un  5/10  para  facer  media  coas

cualificacións obtidas nos demais instrumentos).

• 30% práctica en aula (terase que acadar un 5/10 para facer media coas

cualificacións obtidas nos demais instrumentos).

• 30% actitude: indicadores extraídos dos estándares prescritos (terase que

acadar un 5/10 para facer media coas cualificacións obtidas nos demais

instrumentos).
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Na Bacharelato, en Filosofia de 1º de Bacharelato, e en Historia da Filosofía de

2º de Bacharelato, a proporción será a que segue:

• 70%  probas  (terase  que  acadar  un  5/10  para  facer  media  coas

cualificacións obtidas nos demais instrumentos).

• 30% práctica durante o proceso de E-A.

Respecto  á  materia  Psicoloxía  2º  de  Bacharelato,  aplicarase  a  seguinte

porcentaxe:

• 40% proba

• 30% Práctica

• 30% Foro en Aula virtual (facilitaráselle ao alumnado que teña dificultades

para a entrega telemática unha forma alternativa, sempre e cando estea

xustificado).

De non acadar a puntuación mínima nun trimestre, realizarase unha vez se

determine dita cualificación insuficiente. Informarase ao alumnado da data, e

terase en conta o calendario de exames e traballos, para, de ser posible, non

perxudicar  ao  alumnado.  Se  a  pesares  destas  probas  alternativas  se

presistise o insuficiente,  realizarase unha proba final  en xuño,  na que se

realizará a proba ou probas das avaliacións suspensas. En Setembro haberá

unha avaliación extraordinaria para o alumnado suspenso en xuño, na que

se avaliará o logro dos obxectivos completos da materia, na que se deberá

acadar un mínimo de 5/10.
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• Avaliación da praxe docente

O traballo da persoa docente fundaméntase en prestar a axuda pedagóxica

precisa  ao  alumnado,  así  como  o  acompañamento  e  a  guía  durante  o

proceso de E-A. Tendo como horizonte a mellora da praxe, avaliaremos de

xeito continuo os seguintes indicadores segundo escala gradual:

INDICADOR

A docente:

Sempre Ás veces De xeito 

insuficiente

Realiza control da comprensión mediante  

preguntas ao alumnado

Logra a participación de todo o alumnado durante

a sesión 

Corrixe  de xeito asertivo ao alumando

Mostra autocontrol en situacións de tensión

Recompensa avances do alumnado respecto aos

obxectivos didácticos

Detecta dificultades académicas

Detecta necesidades non académicas, pero que 

afectan ao desenvolvemento do alumnado

Proporciona material de apoio e/ou ampliación

Aplica técnicas de motivación como o reforzo 

positivo ou o efecto Pigmalión

Detecta necesidades de adaptación da 

progrmación

Realiza as adpatación necesarias na 

programación co fin de mellorar o proceso de E-A
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H. Medidas adaptativas
1. Atención á diversidade
A nosa metodoloxía xa parte do principio de adaptabilidade tendo en conta

as  diferentes  necesidades  do  alumnado,  que  sempre  é  diverso.  Sen

embargo,  precisamos  especificar  algunhas  medidas  específicas  de

intervención para necesidades concretas. Así, aplicaremos as seguintes:

• Organización   do  traballo  dos  contidos segundo as  capacidades,

latentes e reais, que mostre o alumnado. 

• Avaliación  constante  da  zona  de  desenvolvemento -Zona  de

Desenvolvemento Real (ZDR), ZDPróxima ou ZDPotencial, de inspiración

construtivista vigotskyana- na que se atopa cada unha/un das/os alumnas/

os para poder ir ampliando o seu grao de autonomía e dominio da materia

en  función  da zona  na  que se  atope,  sempre  tendo  como horizonte  a

ZDPotencial adaptada ás características de cada educanda/o. 

• Proposta de actividades motivadoras variadas que cumpran algún dos

seguintes requisitos:

• Conexión co mundo do alumnado.

• Grao de dificuldade adecuado (nin excesivamente esixente

nin demasiado fácil).

• Utilidade para  o  logro  dos  obxectivos  (non  actividades  de

recheo ou “actividades palla”, que cargan de traballo e cansan

emocional e intelectualmente).

• Contextualizadas, que respondan a un “para que”, que teñan

sentido dentro do contexto de aprendizaxe.

• Colaborativas, na medida en que as medidas de prevención

o permitan.

• De  complexidade  crecente maioritariamente  (salvo

neesidade motivacional).

• Participadas: en algún caso daráselles a elixir tipo ou contido

das actividades entre un número determinado e adaptado ao

logro dos obxectivos didácticos.
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• Recompensantes: que  sitúen  ao  alumnado  nunha

emocionalidade adecuada  e receptiva para construír  o seu

propio coñecemento dentro do contexto dunha “comunidade

de aprendizaxe” ao estilo da descrita por Hargreaves.

• Respecto dos ritmos de aprendizaxe, sen sacrificar a autonomñia e o

progreso individual e grupal.

• Adaptación de  materiais  e  probas ás  necesidades  específicas  do

alumnado.

• Acompañamento académico  e  afectivo segundo  necesidades

específicas detectadas, en cooordinación co Departamento de Orientación

do centro.
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2. Transición ao ensino non presencial
Co fin  de adaptarnos  á  posibilidade de suspensión das  clases presenciais  e

cumprir co Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19, elaboramos as

seguinte  adaptación,  que  nos  permitirá  dar  resposta,  á  maior  brevidade,  das

necesidades que poidan presentarse nun  contexto de non presencialidade,

total ou parcial. 

En previsión de que se dea este contexto, as docentes deseñarán un aula virtual

na que se dispoña dos seguintes elementos e ferramentas  básicas habilitadas

para o alumnado: 

• Foro.

• Manual elaborado pola docente, por unidades ou trimestres.

• Material seleccionado para a realización de actividades.

• Material  de  reforzo  e/ou  ampliación  en  ficheiros  estruturados  por

unidades ou temas.

• Material audiovisual e/ou multimedia.

• Instruccións en  formato  dixital  en  canto  á  realización  das  tarefas

avaliables.

• Mensaxería interna de Moodle

• Chat titoría (realizaranse no contexto  de non  presencialidade segundo

indicación da persoa docente, no horario que esta estableza. Para evitar

perxuízo para o alumnado, durante as clases presenciais, aprenderáselle

como  funciona  dita  ferramenta,  co  fin  de  facilitarlles  o  manexo  nun

contexto, non desexables, e non presencialidade).

Estas ferramentas, medios e recursos dixitais serán utilizados desde o comezo

de curso, co fin de que o alumnado se familiarice co uso da Aula Virtual do IES

Chapela -no caso de 1º da ESO, en lugar da Aula Virtual do centro, utilizarán E-

dixgal-. Realizarase un seguemento do manexo do instrumental TIC, así como

unha  avalaición  da  mellora  das  súas  competencias  dixitais.  Informarase  á

dirección das dificultades que se detecten en canto ao acceso á Aula Virtual, co

fin  de  que  se  poidan  solventar  do  mellor  xeito  posible.  Durante  as  clase

permitirase  o  uso  dos  dispositivos  móbiles,  co  fin  de  que  practiquen  e  se

desenvolvan no ensino virtual de xeito adecuado. Combinarase o uso de foros,
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co envío de arquivos, tarefas e demais produtos que elaboren en formato dixital.

Adestraremos no uso de apliacións que faciliten a aprendizaxe e a organización

do seu traballo. Fomentaremos o espírito de colaboración e de axuda mútua para

poder construir coñecemento mediante a creación dunha comunidade virtual de

aprendizaxe.

Neste adestramento no manexo da plataforma educativa,  tamén detectaremos

necesidades individuais do alumnado,  ás que nos adaptaremos de xeito máis

sinxelo se as tratamos desde un contexto de presencialidade. Evitaremos, deste

xeito, perder a conexión e seguemento das materias por parte do alumnado no

ensino non presencial.

A  avaliación  realizarase  mediante  instrumentos  de  recollida  de  información

adecuados  ao  contexto:  cuestionarios  que  se  autocorrixan  (con  actividades

variadas  proporcionadas  pola  plataforma),  asi  como  tarefas  que  vaian

acompañadas de instrucións claras do que se pide, como se avaliará e en que

forma  se  entregará  (formato,  prazos,  extensión…).  Adaptaranse  as  probas  á

necesidades individuais e, de ser preciso, aplicarase un pre-test para calibrar as

necesidades no contexto virtual. Facilitarase unha rúbrica das probas, así como

un solucionario das cuestións que midan aprendizaxes máis complexas para que

o alumnado poida decatarse dos erros, dos logros e daquilo que precisa reforzar.

Todo isto contando co apoio e supervisión da docente, tanto a nivel instrumental,

como académico e mesmo emocional. 

Este último aspecto será un eixo fundamental de atención en caso de ensino non

presencial, pois as necesidades de afecto, apoio e seguemento incrementaranse

nese contexto. 

A  combinación  da  actividade  lectiva  pesencial  coa  non  presencial,  a  non

presencialidade total e o retorno á presencialidade, serán escenarios para os que

se  contará  coa  supervisión  do  equipo  directivo,  quen  marcará,  xunto  coas

autoridades  sanitarias,  as  pautas  para deseñar  a acción titorial  e  docente  en

calquera dos contextos posibles. 
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I.  Actividades  extraescolares,  complementarias  e
transversais
Dada a  situación  de  alarma  sanitaria  e  a  impresibilidade  das  circunstacias

evitaremos  concretar  este  apartado  para  poder  adaptarnos  á  normativa

cambiante. A prioridade deste curso será salvagardar a saúde da comunidade

educativa, especialmente do noso alumnado, que son a nosa responsabilidade.

Polo tanto, participaremos en actividades prioritariamente virtuais. 

Tanto  nas  actividades  propias  de  aula  como  nas  extraescolares  e

complementaria,  trabalalremos  destrezas  transversais.  Priorizaremos  aquelas

que se apoien nas  TIC,  co que traballaremos de  xeito  transversal  o  manexo

crítico e instrumental das mesmas. Aproveitaremos as tecnoloxías para ampliar

as destrezas de lecto-escritura, practicando a redacción cada vez máis coidada

por  parte  dos  educandos.  En  todas  estas  actividades  traballaremos a  críttica

analítica tanto do medio empregado como dos contidos propios e alleos.
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J. ESO E BACHARELATO

1. ESO: Valores éticos
A materia de Valores Éticos

Esta é unha materia do bloque específico e, segundo establece o currículo, 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 soci-

ais 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 capaci-

dade  dialóxica  para  comprender  os  puntos  de  vista  alleos  e  aprender  deles.

Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a apren-

der 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-es-

tancamento. 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, liber-

dade, 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
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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 compe-

tencia dixital,  que lles  permita  acceder e seleccionar información,  procesala e

plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a co-

municación.

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  sus-

tentable, 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 enfo-

ques, perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A digni-

dade da persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións in-

terpersoais", "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 blo-

ques e o ter en conta os diversos momentos do desenvolvemento cognitivo
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do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currí-

culo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traba-

llen o referido á personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos

problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo de

ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as

grandes pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións ne-

cesarias entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións nas

que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de ESO, cur-

so final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e política,

pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH

e os valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española

como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enri-

quecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de

afondamento superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos pre-

vios, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea xa ca-

pacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que

se embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria.”
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1º CICLO DA ESO

1.1 Valores éticos 1º ESO
A  con nuación  recollemos  os  estándares da  materia  relacionándoos  cos

obxec vos correspondentes

BLOQUES OBXECTIVOS ESTÁNDARES
BLOQUE 1 a, d,h,m,b,e,g,f,l     • VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa,

analizando o seu significado e molóxico.
    • VEB1.1.2. Describe as caracterís cas 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".
    •  VEB1.2.1.  Coñece  información,  de  fontes  diversas,  arredor  dos
grupos de adolescentes, as súas caracterís cas e a influencia que exercen
sobre os seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un
resumo coa información ob da. 
    • 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 é cos libremente elixidos.
    • VEB1.3.1. Iden fica en que consiste a personalidade e os factores
xené cos, sociais, culturais e do contorno que inflúen na súa construción,
e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser humano. 
    • VEB1.4.1. Describe e es ma o papel relevante da razón e a liberdade
para configurar cos seus propios actos a estrutura da súa personalidade.
    • VEB1.4.2.  Realiza unha lista dos valores é cos que es ma como
desexables para integralos na súa personalidade, e explica as razóns da
súa elección. 
    • VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas caracterís cas,
valorando a súa importancia na construción moral do ente humano.
    • VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sen mentos, e
como se relacionan coa vida moral.
    • VEB1.5.3.  Atopa,  disertando en grupo, a relación entre algunhas
virtudes  e  valores  é cos  e  o  desenvolvemento  das  capacidades  de
autocontrol  emocional  e  automo vación,  tales  como a  sinceridade,  o
respecto, a prudencia, a temperanza, a xus za e a perseveranza, entre
outras
    • VEB1.6.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais
que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser humano, e elabora un
esquema explica vo arredor do tema, en colaboración en grupo. 
    • VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais
coa  adquisición  das  virtudes  é cas,  tales  como  a  perseveranza,  a
prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a
hones dade cun mesmo, o respecto á xus za e a fidelidade aos propios
principios é cos, entre outras.
    • VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as
propias emocións, os sen mentos e os estados de ánimo, coa finalidade
de  ter  un  maior  control  deles  e  ser  capaz  de  automo varse,
converténdose no dono da propia conduta. 
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    • VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para
modelar a propia iden dade 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 é cos que desexa
adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sen do.

BLOQUE 2 a,b,d,e,g,h,ñ
    • 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 é cos que guíen as relacións interpersoais e u liza
a inicia va persoal para elaborar, mediante soportes informá cos, unha
presentación gráfica das súas conclusións sobre este tema. 
    •  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  eles  a  familia,  a  escola,  os  amigos  e  os
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e conclusións,
u lizando soportes informá cos.
    • VEB2.2.3. Xus fica e aprecia a necesidade da crí ca racional, como
medio  indispensable  para  adecuar  aos  valores  é cos  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. 
    • VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así como o
límite da liberdade humana, en ambos os casos.
    •  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 esquemá co sobre o tema.
    • VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta aser va, facendo unha
comparación co comportamento agresivo  ou inhibido,  e adopta como
principio moral  fundamental,  nas  relacións interpersoais,  o respecto á
dignidade das persoas.
    •  VEB2.5.2.  Amosa,  nas  relacións  interpersoais,  unha ac tude  de
respecto  cara  ao dereito  que  todos  os  seres  humano  teñen  a  sen r,
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  empa a,  a  escoita  ac va,  a  interrogación
aser va, etc., coa finalidade de que aprenda a u lizalos de forma natural
na súa relación coas demais persoas. 
    • VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal,
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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 u lizalas no momento adecuado.
    • VEB2.6.1.  Iden fica a adquisición das virtudes é cas 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 é cos que deben
estar presentes nas relacións entre o individuo e a sociedade, tales como
responsabilidade,  compromiso,  tolerancia,  pacifismo,  lealdade,
solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xus za, 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.

BLOQUE 3 a,d,h,f,h,e,g     • VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a é ca e a moral.
    • VEB3.1.2. Achega razóns que xus fiquen a importancia da reflexión
é ca.
    •  VEB3.2.1.  Dis ngue  entre  a  conduta  ins n va  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.
    • VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o concepto de
persoa.
    •  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 informá cos e audiovisuais.
    •  VEB3.4.1.  Explica  o  que  son  os  valores  e  as  súas  principais
caracterís cas, e aprecia a súa importancia na vida individual e colec va
das persoas.
    • VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a existencia de
clases de valores: relixiosos, afec vos, 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 informá cos ou audiovisuais.
    • VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores é cos e o resto dos
valores, e valora a importancia para a persoa dos valores é cos.
    • VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias nega vas que, a nivel
individual e comunitario, ten a ausencia de valores e normas é cas, tales
como  o  egoísmo,  a  corrupción,  a  men ra,  o  abuso  de  poder,  a
intolerancia, a insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc.
    •  VEB3.6.2.  Emprende,  u lizando  a  inicia va  persoal  e  a
colaboración en grupo, a organización e o desenvolvemento dunha
campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento dos
valores  é cos  como  elementos  fundamentais  do  pleno
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desenvolvemento persoal e social.
BLOQUE 5 a,c,d,h,b,e,g     • 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.
    • VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos
da  muller,  recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que
fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
    • VEB5.2.2. Xus fica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos
da infancia,  loitando contra  a  violencia  e o abuso do que nenos  e as
nenas son ví mas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo
infan l, ou a súa u lización 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 ob dos.
    • VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo
de ins tucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan
polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnis a Internacional,
e ONG como Mans Unidas, Médicos sen Fronteiras e Cáritas, entre
outros), e elabora e expresa as súas conclusións.

A continuación recollemos os contidos correspondentes a cada un dos bloques

nos que se estrutura a materia e a súa secuenciación

BLOQUE 1: A dignidade da persoa (Primeiro tirmestre)

• B1.1. O concepto problemá co de persoa. Significado e molóxico.

• B1.2. Caracterís cas da persoa: independencia, racionalidade e liberdade.

• B1.3. Dignidade da persoa: a persoa como ser moral.

• B1.4.  Adolescencia:  crise  de  iden dade,  formación  de  grupos  e  influencia  do

grupo no/na adolescente.

• B1.5.  Desenvolvemento  da  autonomía  persoal  na  adolescencia.  Control  da

conduta e escolla de valores é cos.

• B1.6. Personalidade: factores xené cos, sociais, culturais e do contorno ambiental

que  inflúen  na  súa  construción.  Capacidade  de  autodeterminación  no  ser

humano.

• B1.7. A razón e a liberdade na estruturación da personalidade e na escolla dos

valores é cos que a conformarán.

• B1.8.  A  intelixencia  emocional  e  o  seu  papel  no  desenvolvemento  moral  da

persoa.

• B1.9. Emocións, sen mentos e vida moral.
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• B1.10. Valores é cos e capacidade de autocontrol emocional.

• B1.11. Habilidades emocionais segundo Goleman.

• B1.12. Habilidades emocionais e virtudes é cas.

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

• B1.14. Construción da iden dade propia consonte valores é cos.

• B1.15. Persoa como proxecto vital.

BLOQUE 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interper-

soais 

Primeiro trimestre:

• B2.1. A natureza social do ser humano.

• B2.2. Relación dialéctica entre individuo e sociedade.

• 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.

• B2.6. Necesidade da crítica racional para alcanzar valores éticos 

universais, exemplificados na DUDH e baseados na dignidade humana.

• B2.7. Diferenza entre a vida privada (regulada pola ética) e a vida pública 

(regulada polo dereito). Límites da liberdade nos dous ámbitos.

Estándares primeiro tirmestre e porcentaxe mínima a acadar polo alumnado

Do VEB11.1. ao VEB22.7., porcentaxe mínima 50%

Segundo trimestre

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

relación humanas.

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

• B2.10. Asertividade e respecto á dignidade das outras persoas.

• B2.11. Asertividade e outras habilidades sociais.

• B2.12. Valores e virtudes éticas nas relación interpersoais.

• B2.13. Deber moral e cívico do auxilio.
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BLOQUE 3: A reflexión ética

Segundo trimestre:

• B3.1. Diferenzas entre ética e moral. Importancia da reflexión ética.

• B3.2. Conduta instintiva animal e o comportamento racional, libre e moral

do ser humano.

• B3.3. Liberdade e concepto de persoa.

• 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.

Estándares segundo tirmestre e porcentaxe mínima a acadar polo 

alumnado

Do VEB22.8.1. ao VEB32.5., porcentaxe mínima 50%

• Terceiro trimestre

• B3.6. Valores. O seu papel na vida individual e colectiva.

• B3.7. Clases de valores.

• B3.8. Xerarquías de valores.

• B3.9. Carácter distintivo dos valores éticos.

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

soa e para a comunidade.

BLOQUE 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dere-

itos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos hu-

manos  (Terceiro trimestre)

• B5.1. Preámbulo da DUDH: a dignidade das persoas como fundamento

dos seus dereitos universais, inalienables e innatos.

• B5.2. Dereitos da muller: patróns económicos e socioculturais que fomen-

taron a violencia e desigualdade de xénero.

• B5.3. Dereitos da infancia.
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• B5.4. Organizacións que traballan polos dereitos humanos: institucións in-

ternacionais e ONG.

Estándares terceiro tirmestre e porcentaxe mínima a acadar polo alum-

nado Do VEB33.6. ao VEB55.4. (non hai bloque 4, polo tanto, a serie so

fai referencia aos bloques 3 e 5), porcentaxe mínima 50%

A continuación, recolleremos as  competencias clave segundo os bloques que

conforman a materia

BLOQUE 1: A dignidade da persoa

CCL, CSC, CAA, CSC e CSIEE

BLOQUE 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interper-

soais

CSC, CCL, CSC, CD, CSIEE e CAA

BLOQUE 3: A reflexión ética

CSC, CMCCT, CSC, CCL, CAA e CD

BLOQUE 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dere-

itos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos hu-

manos

CCL, CSC, CSIEE, CAA e CSC

1.2 Valores éticos 2º ESO
A  con nuación  recollemos  os  estándares da  materia  relacionándoos  cos

obxec vos correspondentes

BLOQUES OBXECTIVOS ESTÁNDARES
Bloque 1. A

dignidade da
persoa

A, d, d, c, h, l, h VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa,
analizando algunhas definicións achegadas por filósofos/as.
 VEB1.2.1. Explica a concepción kan ana 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
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como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada
por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.
 VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas caracterís cas
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  é cas  ao  ser  humano,  iden fica  algunhas
destas e ordénaas segundo un criterio racional.

Bloque 2. A
compren-
sión, o re-
specto e a
igualdade

nas relacións
interpersoais

A,b, e, g, h VEB2.1.1. Dis ngue entre os ámbitos de acción que corresponden
á é ca e ao dereito, e expón as súas conclusións mediante unha
presentación elaborada con medios informá ca.
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 é cos entre ambos,  así  como a forma de
atopar unha solución baseada nos valores é cos, exemplificando
de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións
fundamentadas e camente.

Bloque 3. A
reflexión

ética

A, d, h, b, g, c, e, 
l

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a é ca e a moral, no que se refire
á súa orixe e á súa finalidade. 
VEB3.1.2. Achega razóns que xus fiquen a importancia da reflexión é ca,
como unha guía racional de conduta necesaria na vida do ser humano,
expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.
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 caracterís cas propias
de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía
moral.
 VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa
e estrutura moral.
VEB3.4.1.  Describe  as  caracterís cas  dis n vas  dos  valores  é cos,
u lizando exemplos concretos deles e apreciando a súa relación esencial
coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e
sa sfactoria.
 VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha
campaña  des nada  a  difundir  a  importancia  de  respectar  os  valores
é cos, tanto na vida persoal como na social. 
VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma é ca, dis nguíndoa
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 rela vista da moral, destacando as
consecuencias que esta ten na vida das persoas.
VEB3.5.3.  Coñece  os  mo vos  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 rela vismo e o obxec vismo moral apreciando a
vixencia  destas  teorías  é cas  na  actualidade,  e  expresa  opinións  de
forma argumentada. 
VEB3.6.1.  Enuncia  os  elementos  dis n vos  das  "teorías  é cas"  e
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argumenta a súa clasificación en é cas de fins e é cas procedementais, e
elabora un esquema coas súas caracterís cas máis destacadas.
VEB3.6.2.  Enuncia  os  aspectos  fundamentais  da  teoría  hedonista  de
Epicuro e os valores é cos que defende, destacando as caracterís cas
que a iden fican como unha é ca 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.
 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. Dis ngue os tres pos 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 é ca de fins.
 VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da é ca u litarista:
o  principio  de  u lidade,  o  concepto  de  pracer,  a  compa bilidade  do
egoísmo individual co altruísmo universal e a localización do valor moral
nas consecuencias da acción, entre outras.
VEB3.8.2.  Enumera  as  caracterís cas  que  fan  do  u litarismo  e  do
epicureísmo unhas é cas de fins.
VEB3.8.3.  Argumenta  racionalmente  as  súas  opinións  sobre  a  é ca
u litarista.

Bloque 4. A
xustiza e a

política

A, b, e, h, l, g VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer
un vínculo necesario entre é ca, polí ca e xus za.
VEB4.1.2.  U liza  e  selecciona  información  sobre  os  valores  é cos  e
cívicos,  iden ficando  e  apreciando  as  semellanzas,  as  diferenzas  e  as
relacións entre eles.
 VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa inicia va persoal, unha presentación
con soporte informá co, sobre a polí ca aristotélica como unha teoría
organicista, cunha finalidade é ca e que atribúe a función educa va ao
Estado. 
VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para
entender e apreciar a importancia que Aristóteles lle dá á xus za como
valor  é co  no  que  se  fundamenta  a  lexi midade  do  Estado  e  a  súa
relación  coa  felicidade  e  o  ben  común,  e  expón  as  súas  conclusións
persoais debidamente fundamentadas. 

Bloque 5. Os
valores éti-
cos, o dere-

ito, a
Declaración

Universal
dos Dereitos

Humanos
(DUDH) e

outros trata-
dos interna-

cionais sobre

B,e, h VEB5.1.1.  Procura  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para
iden ficar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a é ca e o
dereito. 
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dereitos hu-
manos

Bloque 6. Os
valores éti-
cos e a súa
relación coa
ciencia e a
tecnoloxía

B, e, h, a, d, f, g, 
m, f

VEB6.1.1.  U liza  información  de  dis ntas  fontes  para  analizar  a
dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto posi vo e
nega vo  que  estas  poden  ter  en  todos  os  ámbitos  da  vida  humana
(social, económico, polí co, é co e ecolóxico, etc.). 
 VEB6.1.2.  Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór
límites é cos e xurídicos á inves gación prác ca, tanto cien fica como
tecnolóxica,  tomando  a  dignidade  humana  e  os  valores  é cos
recoñecidos na DUDH como criterio norma vo.
  VEB6.1.3. Recorre á súa inicia va persoal para expor as súas conclusións
sobre o tema tratado, u lizando medios informá cos e audiovisuais, de
xeito argumentado e ordenado racionalmente. 
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 es mando as súas consecuencias nega vas, como unha adición
incontrolada  aos  disposi vos  electrónicos,  aos  videoxogos  e  ás  redes
sociais, que conduce as persoas cara a unha progresiva deshumanización.
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 (u lización 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  ac tude  de  tolerancia  e  respecto  ante  as
opinións que se expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de
solucionar os dilemas é cos, sen esquecer a necesidade de empregar o
rigor  na  fundamentación  racional  e  é ca  de  todas  as  alterna vas  de
solución formuladas.

A continuación recollemos os contidos correspondentes a cada un dos bloques

nos que se estrutura a materia e a súa secuenciación

BLOQUE 1: A dignidade da persoa (Primeiro tirmestre)

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.

BLOQUE  2:  A  comprensión,  o  respecto  e  a  igualdade  nas  relacións

interpersoais

     B2.1. Diferenzas entre ética e dereito.

     B2.2. Posibles conflitos entre os valores que regulan a vida privada    
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e os que regulan a vida pública.

BLOQUE 3: A reflexión ética (Segundo trimestre)

    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; concepto

   de pracer; compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; 

localización do valor moral nas consecuencias da acción.

BLOQUE 4: A xustiza e a política (Terceiro trimestre)

    B4.1. Relación entre ética, política e xustiza no pensamento aristotélico.

    B4.2. Semellanzas, diferenzas e relacións entre valores éticos e valores 

cívicos.

    B4.3. A política de Aristóteles.

    B4.4. Concepto aristotélico de xustiza e a súa relación co ben común e a 

felicidade.
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BLOQUE  5:  Os  valores  éticos,  o  dereito,  a  Declaración  Universal  dos

Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos

humanos

B5.1. Relacións entre ética e dereito.

BLOQUE 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

B6.1. Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en to-

dos os ámbitos da vida humana.

B6.2. Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á investi-

gación científico-tecnolóxica.

B6.3. Problemas da tecnodependencia.

B6.4.  Dilemas morais que presentan os avances en medicina e biotec-

noloxía.

A continuación, recolleremos as  competencias clave segundo os bloques que

conforman a materia

BLOQUE 1: A dignidade da persoa

• CCCL, CSC, CAA

BLOQUE 2:  A comprensión, o respecto e  a igualdade nas relacións

interpersoais

• CD, CCL, CSC, CSIEE

BLOQUE 3: A reflexión ética (Segundo trimestre)

• CSC, CCL, CSIEE, CCEC, CAA

BLOQUE 4: A xustiza e a política (Terceiro trimestre)

• CCEC, CAA, CSIEE. CD, CSC, CCL

BLOQUE  5:  Os  valores  éticos,  o  dereito,  a  Declaración  Universal  dos

Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos

humanos

• CCL, CD
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BLOQUE 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxí

• CAA, CMCCT, CSC, CCL, CMCCT, CD, CSIEE
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2º CICLO DA ESO

1.3 Valores éticos 3º ESO
A  con nuación  recollemos  os  estándares da  materia  relacionándoos  cos

obxec vos correspondentes e competencias clave:

BLOQUES OBXECTIVOS E
COMPETNECIAS

CLAVE

ESTÁNDARES

Bloque 4. A
xustiza e a

política

A, b, c, d, h, l, g, 
ñ
CSC, CCL, CSIEE, 
CAA

        • VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e e camente a elección da
democracia  como  un  sistema  que  está  por  riba  doutras  formas  de
goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores é cos
sinalados na DUDH. 
    • VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa
relación  coa  defensa  dos  valores  é cos  e  cívicos  na  sociedade
democrá ca.
    • VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece
a relación entre eles: democracia, cidadán/cidadá, soberanía, autonomía
persoal, igualdade, xus za, representa vidade, etc.
    • VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e
a función que desempeñan o poder lexisla vo, o execu vo e o xudicial no
Estado  democrá co,  como  instrumento  para  evitar  o  monopolio  do
poder polí co e como medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o
control do Estado.
    •  VEB4.2.1.  Asume e  explica  o  deber  moral  e  civil  que  teñen os
cidadáns  e  as  cidadás  de  par cipar  ac vamente  no  exercicio  da
democracia, coa finalidade de que se respecten os valores é cos e cívicos
no seo do Estado.
    • VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos
gobernos  democrá cos  cando  non  se  respectan  os  valores  é cos  da
DUDH  (dexeneración  en  demagoxia,  ditadura  das  maiorías,  escasa
par cipación cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos.
    • VEB4.3.1. Iden fica e aprecia os valores é cos máis salientables nos
que  se  fundamenta  a  Cons tución  española,  e  sinala  a  orixe  da  súa
lexi midade  e  a  súa  finalidade,  mediante  a  lectura  comprensiva  e
comentada do seu preámbulo.
    •  VEB4.3.2.  Describe  os  conceptos  preliminares  delimitados  na
Cons tución  española  e  a  súa  dimensión  é ca  (nación  española,
pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas),
a través da lectura comprensiva e comentada dos ar gos 1 ao 9.
    •  VEB4.4.1.  Sinala  e  comenta  a  importancia  dos  "dereitos  e  as
liberdades  públicas  fundamentais  da  persoa"  establecidos  na
Cons tución:  liberdade  ideolóxica,  relixiosa  e  de  culto;  carácter
aconfesional  do  Estado;  dereito  á  libre  expresión  de  ideas  e
pensamentos; e dereito á reunión polí ca e á libre asociación, e os seus
límites.
    •  VEB4.5.1.  Coñece  e  aprecia  na  Cons tución  española  a  súa
adecuación á DUDH, e sinala os valores é cos en que se fundamentan os
dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios

42



reitores da polí ca social e económica.
    •  VEB4.5.2.  Explica  e asume os deberes  cidadáns que establece a
Cons tución, e ordénaos segundo a súa importancia, xus ficando a orde
elixida. 
    • VEB4.5.3. Achega razóns para xus ficar 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 é co.
    • VEB4.5.4.  Recoñece a responsabilidade fiscal  dos cidadáns e  da
cidadás, e a súa relación cos orzamentos xerais do Estado como un deber
é co que contribúe ao desenvolvemento do ben común.
    • VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colabora vo, os
elementos esenciais do Estatuto de autonomía de Galicia recollidos no
seu tulo preliminar.
    • VEB4.6.2. Iden fica e valora as caracterís cas sinaladas no tulo I
sobre o "poder galego".
    •  VEB4.6.3.  Iden fica e  valora  as  funcións  e  as  caracterís cas  do
Parlamento  sinaladas  no  capítulo  I,  e  da  Xunta  e  a  súa  Presidencia,
segundo o capítulo II.
    • VEB4.7.1. Describe a integración económica e polí ca da UE, o seu
desenvolvemento histórico desde 1951, os seus obxec vos e os valores
é cos nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH.
    • VEB4.7.2. Iden fica 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, polí co, da seguridade e a paz, etc.).

Bloque 5. Os
valores éti-
cos, o dere-

ito, a
Declaración

Universal
dos Dereitos

Humanos
(DUDH) e

outros trata-
dos interna-

cionais sobre
dereitos hu-

manos

A, b, c, e, h, g, l, 
d
CAA, CD, CSC, 
CCEC, CCL

    • VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para
iden ficar as diferenzas, semellanzas e vínculos existentes entre a
É ca e o Dereito, e entre a legalidade e a lexi midade, elaborando
e presentando conclusións fundamentadas.
    • VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte
dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o seu obxec vo e as
súas caracterís cas, iden ficando 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.
    • VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a dis nción
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 posi vismo xurídico de
Kelsen,  nomeadamente  no  rela vo  á  validez  das  normas  e  dos
criterios que u liza, especialmente o de eficacia, e a relación que
establece entre a é ca e o dereito.
    •  VEB5.2.4.  Recorre  ao  espírito  emprendedor  e  á  inicia va
persoal para elaborar unha presentación con medios informá cos,
en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e
explicando as súas conclusións. 
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    • VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código é co
recoñecido  polos  países  integrantes  da  ONU,  coa  finalidade  de
promover a xus za, a igualdade e a paz en todo o mundo.
    •  VEB5.3.2.  Contrasta  información  dos  acontecementos
históricos e polí cos 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 sico, a unha relixión, a unhas ideas polí cas, etc.
    • VEB5.3.3. Sinala os obxec vos da creación da ONU e a data en
que se asinou a DUDH, e valora a importancia deste feito para a
historia da humanidade.
    • VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH,
que se compón dun preámbulo e 30 ar gos que poden clasificarse
da seguinte maneira:
    • Os ar gos 1 e 2 re rense aos dereitos inherentes a todas as
persoas:  a  liberdade,  a  igualdade,  a  fraternidade  e  a  non-
discriminación.
    • Os ar gos do 3 ao 11 re rense aos dereitos individuais.
    • Os ar gos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en
relación coa comunidade.
    • Os ar gos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades
polí cas.
    • Os ar gos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos,
sociais e culturais.
    • Finalmente, os ar gos do 28 ao 30 re rense 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. 
    •  VEB5.5.1.  Describe  os  feitos  máis  influentes  no
desenvolvemento  histórico  dos  dereitos  humanos  da  primeira
xeración  (dereitos  civís  e  polí cos),  da  segunda  xeración
(económicos, sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos pobos á
solidariedade, ao desenvolvemento e á paz).
    • VEB5.6.1. Inves ga mediante información ob da en dis ntas
fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación da DUDH, no
que  se  refire  ao  exercicio  de  dereitos  civís  (destacando  os
problemas  rela vos  á  intolerancia,  a  exclusión  social,  a
discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de
ac tudes  como  a  homofobia,  o  racismo,  a  xenofobia,  o  acoso
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos polí cos (guerras, terrorismo,
ditaduras, xenocidio, refuxiados/as polí cos/as, etc.).

Bloque 6. Os A, b, d, e, f, g, h     •  VEB6.1.1.  Obtén  e  selecciona  información,  traballando  en
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valores éti-
cos e a súa
relación coa
ciencia e a
tecnoloxía

CAA, CD, 
CMCCT, CSC, 
CCL, CSIEE

colaboración,  dalgúns  casos  nos  que  a  inves gación  cien fica  e
tecnolóxica non foi guiada nin é compa ble cos valores é cos da
DUDH,  xerando  impactos  nega vos  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 é cos, 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
climá co, deser ficación, etc.).

A continuación recollemos os contidos correspondentes a cada un dos bloques

nos que se estrutura a materia e a súa secuenciación

Para  maior  graridade utilizaremos as  seguintes  cores para distinguir  contidos

segundo se sitúen nas diferentes avalaicións:

• Primeira avalaición

• Segunda avaliación

• Terceira avaliación

BLOQUE 4: A xustiza e a política (Primeiro trimestre)

    • B4.1. A democracia como forma de goberno na que se plasman os princi-

pios éticos da DUDH.

    • B4.2. O Estado de dereito.

    •  B4.3. Léxico da unidade:  democracia,  cidadán/cidadá, soberanía,  au-

tonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc.

    • B4.4. División de poderes. A proposta de Montesquieu e a súa función de

control do Estado por parte da cidadanía.

    • B4.5. Deber moral da participación cidadá no exercicio da democracia.

    • B4.6. Riscos de democracias que violen os dereitos humanos.

    • B4.7. A Constitución española: valores éticos nos que se fundamenta e

conceptos preliminares que establece.
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    • B4.8. Dereitos e liberdades públicas fundamentais na Constitución es-

pañola.

    •  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.

    • B4.12. Estatuto de Autonomía de Galicia: título preliminar; título primeiro,

capítulos I e II.

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos

• 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

•  B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalismo de Locke.

•  B5.6. Iuspositivismo de Kelsen.

•  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.

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

•  B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos que influíron no seu

desenvolvemento.

•  B5.10.  Problemas aos que se enfronta o  exercicio dos dereitos

civís e políticos da DUDH.
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Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

• B6.1.  Necesidade de criterios éticos  na investigación científica.  Pro-

greso científico-técnico e valores éticos.

• Repaso dos contidos da primeira e da segunda avaliación centrados en

ética e liberdade e a súa relación coa tecnociencia
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1.4 Valores éticos 4º ESO
A  con nuación  recollemos  os  estándares da  materia  relacionándoos  cos

obxec vos correspondentes

BLOQUES OBXECTIVOS  E
COMPETENCIAS

CLAVE

ESTÁNDARES

Bloque 1. A 
dignidade da 
persoa

A, b. c. d, h
CSC, CCL, CAA

        •  VEB1.1.1.  Iden fica 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.  Iden fica 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  u lizan  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 inter-

persoais

A, b, c, d, e, g, h
CCL, CD, CSIEE, 
CCEC, CSC

    •  VEB2.1.1.  Comenta,  segundo o establecido pola DUDH nos
ar gos 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 ar gos 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 informá co e
audiovisual que ilustre os con dos máis sobresalientes tratados no
tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.
    • 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 é cos
universais,  e  debate  acerca  da  necesidade  de  establecer  límites
é cos 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  é ca  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 re-
flexión ética

A, d, f, h, g, m, l, 
e
CSC, CMCCT, 
CSIEE, CCL, CAA

    • 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
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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.).
    • 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.
    •  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.
    • 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 xus-
tiza e a política

A, c, d, h, l
CSC, CAA

        •  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.).
    • 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
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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 Hu-

manos (DUDH)

A, d, g, h, b, c, e 
CCL, CSIEE, CAA, 
CD, CSC, CCEC

    • 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.
    • 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. 
    • 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: 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.
    • 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.).
    • 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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    • 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, f, h, m, g,
d
CAA, CMCCT, 
CSC, CSIEE

    • 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.
    • 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.

A continuación recollemos os contidos correspondentes a cada un dos bloques

(B)  nos que se estrutura a materia e a súa secuenciación. 

Primeiro trimestre

• Tema 1: A reflexión ética (B3)

• Tema 2: A dignidade da persoa (B1)

Segundo trimestre

• Tema 3: Comprensión, respecto e igualdade nas relacións interpersoais

(B2)

• Tema 4: Os valores éticos, o Dereito e a DUDH (B5)

Terceiro trimestre

• Tema 5: Xustiza e Política (B4)

• Tema  6:  Ética,  persoa,vida  en  comunidade,  Dereitos,  valores  e  Ben

Común (B1-B5)  
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2. Bacharelato

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

Segundo as directrices emanadas do Decreto 86/2015 do 25 de xuño,

polo que se establece o Currículo da ESO e do Bacharelato na comunidade

autónoma de Galicia, que a súa vez desenrola a lei orgánica 8/2013 do 9 de

decembro  para  a  mellora  da  calidade  educativa  (LOMCE),  a  materia  de

Filosofía  de  1º  de  bacharelato  aglutina  os  seus  contidos  en  torno  a  cinco

grandes bloques temáticos:

1) Especificidade do saber humano

2) O coñecemento humano

3)  A pregunta pola realidade

4) A Condición humana

5) A racionalidade práctica

Ao través destes cinco grandes bloques temáticos o alumnado coñecerá

as  interrogantes,  conceptos,  formulacións  e  respostas  da  Filosofía  aos

grandes  problemas  que  desde  o  seu  comezo  formularon  os  primeiros

pensadores  como  fundamento  da  Cultura  Occidental:  O  coñecemento,  a

ciencia, a realidade, a natureza, o ser humano, á acción, o arte , o discurso e a

innovación.

Respectando e recollendo estes fundamentos básicos, o Departamento

de  Filosofía  do   IES  Chapela,  programa  a  materia  de  Filosofía  de  1º  de

Bacharelato, en  sete apartados curriculares que se desenrolarán ao longo do

curso académico:
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BLOQUE PRIMEIRO: CONTIDOS TRANSVERSAIS

1)Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionadas

con temáticas filosóficas estudadas.

-Competencia de aprender a aprender

2)Composición  escrita  de  argumentos  de  reflexión  filosófica  e  de  discursos

orais, manexando as regras básica da argumentación.

-Competencia de comunicación lingüística

3)Uso de procedementos de traballo intelectual adecuados á Filosofía.

-Competencia de aprender a aprender

4) Uso rigoroso do léxico relacionado coas temáticas filosóficas estudadas.

-Competencia de comunicación lingüística 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1)Analizar de xeito crítico textos de pensadores destacados actuais e a o longo

da  historia,  e  relacionalo  coas  aportación  de  outras  correntes  ou  saberes

distintos da filosofía.

2)Argumentar  e  razoar  as  opinións  propias  de  forma  oral  ou  escrita  con

claridade e coherencia.

3)Valoración persoal dos problemas filosóficos analizados de xeito académico e

creativo

4)Sistematización da información obtida, utilizando as posibilidades das novas

tecnoloxías para consolidar e ampliar información.

5)Elaborar listas de vocabularios conceptuais e relacionalos e utilizalos na labor

diaria académica en outras disciplinas científicas.
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6)Elaborar esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas etc. , utilizando

o vocabulario conceptual propio da ciencia e da filosofía.

2)Relacionar  os  problemas  propostos  nos  textos,  có  estudado  na  unidade

didáctica.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Ler  comprensivamente  e  analizar  de  forma  crítica  textos  pertencentes  a

pensadores destacados.(CAA)

2)Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas

na unidade didáctica de xeito oral e escrito.(CCL)

3)Seleccionar  e  sistematizar  información  obtida  de  distintas

fontes.(CD) 4)Argumentar sobre formulacións filosóficas.(CAA)

5)Traballo cooperativo á hora de elaborar instrumentos e procedementos como

mapas conceptuais, esquemas...etc utilizando TICS e textos e apuntes.(CD)

TEMPORALIZACIÓN

Os  contidos  transversais,  como  o  seu  propio  nome  indica,

desenroláranse a longo de todas as unidades didácticas e de tódolos bloques

que conforman a materia de primeiro de filosofía de bacharelato, e ao longo de

todo o Curso.

BLOQUE SEGUNDO:  O SABER FILÓSÓFICO

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1) A Filosofía. O seu sentido, a súa necesidade e a súa historia

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia no coñecemento e na interación có mundo físico
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2) O saber racional. A explicación pre-racional: Mito e Filosofía. A explicación

racional: a razón e os sentidos

-Competencia no coñecemento e na interacción có mundo físico

3) Funcións e vixencia da Filosofía.

-Competencia  de  aprender  a

aprender 

4)Disciplinas  teórico  prácticas  do  saber

filosófico

-Competencia cultural e artística

-Competencia de comunicación lingüística

5)O saber filosófico ao través da súa historia. Característica da filosofía

-Competencia cultural e artística

-Competencia de comunicación lingüística

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1)Recoñecer as preguntas e problemas que veñan caracterizando á Filosofía

dende a súa orixe.

2)Relacionar e comparar a Filosofía coa formulación de outros saberes coma o

científico ou mesmamente o teolóxico.

3)Explicar a orixe do saber filosófico, diferenciándoo da mitoloxía.

4)Distinguir as vertentes práctica e teóricas do quefacer filosófico, identificando

as distintas disciplinas que o conforman.
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5)Recoñecer as principais problemáticas de cada etapa cultural europea.

6)Comprender e usar con rigor conceptos filosóficos e relacionalos con outras

disciplinas científicas.

7)Analizar de xeito crítico pequenos textos sobre as funcións e características

do pensamento filosófico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Comprender a especificidade e a importancia do saber racional, valorando

que  a  filosofía  é  unha  actitude  que  estimula  a  crítica,  a  autonomía  a

creatividade e a innovación.

2)Identificar  as  dimensións  teórica  e  práctica  da  filosofía,  pero  sempre

relacionándoa con outros saberes da de comprensión da realidade.

3)Contextualizar histórica e culturalmente as aportacións dos primeiros filósofos

gregos.

4)Identificar  os problemas principais  formulados  e  as solucións aportadas  ao

respecto.

5) Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico fundamental.

6)Analizar  criticamente  fragmentos  de  textos  que  versen  sobre  os  contidos

tratados na unidade didáctica.
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BLOQUE  TERCEIRO  O

PSIQUISMO MUMANO

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1)Definición de psicoloxía: Métodos e ramas

-Competencia cultural e artística

2)A personalidade: temperamento e carácter

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Autonomía e iniciativa persoal

3) A vida afectiva

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Autonomía e iniciativa persoal
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4) A motivación

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Autonomía e iniciativa persoal

5) A percepción

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Autonomía e iniciativa persoal 

6)Imaxinación e memoria

-Competencia de aprender a aprender

                                                                                                      

-Competencia social e cidadá

-Competencia social e cidadá
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-Autonomía  e  iniciativa

persoal 

7)Intelixencia

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Autonomía e iniciativa persoal

8)Reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: A

antropoloxía filosófica

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

9)As implicacións filosóficas da evolución: Filosofía e Bioloxía

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

10) A  dialéctica  natureza-cultura  no  proceso  de  antropoxénese  e  de

construción da identidade propia humana

-Competencia de aprender a aprender

-Competencia social e cidadá

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1) Elaborar listas de vocabulario conceptual específico da Psicoloxía e

da Bioloxía

2) Relacionar  e  comparar  a  Filosofía  coa  formulación  de  outros

saberes coma o científico ou mesmamente o teolóxico.

3) Coñecer  as  consideracións  filosóficas  implicadas  na  teoría  da

evolución

4) Analizar de xeito crítico textos de pensadores destacados actuais e

a o  longo da historia,  e  relacionalo coas aportación de outras correntes ou

saberes distintos da filosofía.

5) Localizar en internet información acerca das investigacións actuais

sobre a evolución humana

6) Disertar sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica

evolutiva entre o xenéticamente innato e o culturalmente adquirido

7) Argumentar  de forma oral  ou escrita  os puntos de vista propios

sobre o ser humano e o sentido da súa existencia

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1) Recoñocer en que consiste a Antropoloxía filosófica e a Psicoloxía

2) Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución

3) Recoñecer  e  reflexionar  de  forma  argumentada  a  interacción

dialéctica entre o compoñente natural e cultural

4) Valoración dos contidos adquiridos nesta unidade

5) Coñecer  algunhas  teorías  filosóficas  e  psicolóxicas sobre  a

interacción corpo alma



BLOQUE  CUARTO

ÉTICA

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1)Orixe da ética occidental: Sócrates e os sofistas

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

2)A Ética como reflexión sobre a acción moral

Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia  social  e

ciudadá 

3)Principais  teorías sobre a

moral humana

Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia  social  e

ciudadá 

4)A busca da felicidade

Competencia cultural e artística



-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia  social  e

cidadá 

5)A Xusticia  como virtude

ético-política

Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia  social  e

ciudadá

6)Relativismo e universalismo moral

Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia social e ciudadá 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1)Recoñocer a función da racionalidade práctica para dirixir  a

acción humana 

2)Explicar a orixe da Ética occidental

3)Explica o obxecto e a función da Ética

4)Expresa  de  forma  critica  as  argumentacións  das  principais  teorías  Éticas

sobre a virtude e a felicidade

5)Explica os razoamentos e as argumentación das principais teorías éticas sobre

a xustiza

6)Analizar testos breves dalgúns filósofos sobre o desenvolvemento psicolóxico



e moral do individuo

7) Uso  con  rigor  dos  termos  como  ética,  moral,  acción  moral,  autonomía,

virtude, hedonismo, pragmatismo, emotivismo, ...etc.

                    CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Identificar  a  especificidade  da  razón  na  súa

dimensión práctica 2)Recoñecer  o obxeto  e función

da Ética

3)Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre o desenvolvemento moral

             BLOQUE QUINTO

SOCIOLOXÍA E POLÍTICA

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1) Fundamentos filosóficos del Estado

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica

-Tratamento da información e competencia dixital

2) A Xustiza segundo Platón

    -Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica 



3)O convencionalismo dos Sofistas

-Tratamento da información e competencia dixital

            -Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica 

4)O realismo político de Maquiavelo

-Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica

5)O contractualismo: Locke e Rousseau

-Competencia cultural e artística

-Tratamento da información e competencia dixital

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia  en  comunicación

linguistica

6)A escola de Frankfurt

-Competencia cultural e artística

-Tratamento da información e competencia dixital

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia  en  comunicación

linguistica

7) O pensamento utópico

-Competencia cultural e artística



-Tratamento da información e competencia dixital

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica 

8)Legalidade e lexitimidade

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia en comunicación linguistica 

9)Fundamentos da Socioloxía

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica

-Tratamento da información e competencia dixital 

10)Procesos de socialización

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica

-Tratamento da información e competencia dixital 

11)La Cultura

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal



-Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica 

12)Posición e organización social

-Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica 

13)O cambio social

-Competencia cultural e artística

-Autonomía e iniciativa persoal

-Tratamento da información e competencia dixital

-Competencia social e ciudadá

-Competencia en comunicación linguistica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1)Recoñecer a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana

2)Explicar  de  xeito  coherente  as  formulación  filosófico-políticas  dos  grandes

autores  do pensamento político.

3)Reflexionar sobre a relación individuo- estado

4)Analizar de xeito crítico textos dos autores estudiados, sobre o concepto de

estado, os seus elementos e as súas características

5)Utilizar  a  capacidade  argumentaría  de  xeito  oral  e  escrito  contra  a

arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia

6) reflexionar por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico

7)Disertar sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade

humana

8)Coñocer  e  manexar  con  rigor  conceptos  sociolóxicos,  políticos  ,  éticos,

estéticos e económicos.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Recoñecer  reflexionar  de  forma  argumentadas  obre  a  dialéctica  entre  o

compoñente natural e cultural que caracterizan ao ser humano.

2)Comparar  a  visión  sociolóxica  occidental  coa  visión  oriental,  en  canto

desenrolo histórico, cultural e político

3)Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en canto que

orientadora da acción humana

4)Explicar  a  función,  características  e  principais  interrogantes  da  filosofía

política, como orixe da lexitimidade do estado

5)Comprender as relacións individuo estado, e a controversia histórica sobre a

orixe das leis

6)Coñecer as principais teorías e conceptos filosóficos que serviron de base

para a construción da idea de estado e das súas funcións

7)Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento utópico

8)Analizar e valorar o pensamento utópico como instrumento para proxectar

ides innovadoras

9)Entender  a  importancia  da  comunicación  para  o  desenvolvemento  do  ser

humano e das sociedades

10)Ampliar por internet a información aprendida



BLOQUE SEXTO

EPISTEMOLOXÍA

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1) Teoría do coñecemento

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

2) Graos e ferramentas de coñecer: razón, entendemento e sensibilidade

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital



3) O problema filosófico do coñecemento

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

4) A verdade como propiedade das cousas

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

5) A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e adecuación

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística



-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

6) Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á

verdade

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

7)Textos  filosóficos  e  textos  pertencentes  a  outras  ramas  do  saber

relacionadas coas temáticas filosóficas explicadas

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital



8) Filosofía, ciencia e tecnoloxía

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

9) A filosofía da ciencia

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

10)A visión contemporánea do universo

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística



-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

11)Técnica e tecnoloxía

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

- Tratamento da información e competencia dixital

12)A interacción entre filosofía e ciencia

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

-Competencia cultural e artística

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

-Tratamento da información e competencia dixital



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1) Identificar  e  expresar  de  xeito  claro  e  razoado  os  elementos  e  a

problemática que implica o proceso do coñecemento da realidade,  os

seus graos, as súas posibilidades e os seus límites.

2)Coñecer e explicar diferentes teorías acerca do coñecemento e a verdade

como son o idealismo, o empirismo, o realismo, o racionalismo, ou a teoría

do consenso

3) Usar con rigor criterios e teorías sobre o coñecemento

4) Utilizar  termos  epistemolóxicos,  como razón,  sentidos,  abstracción,

escepticismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación,

probabilidade, consenso, irracionalidade,...etc

5) Analizar  fragmentos  breves  de  textos  de  Kant,  Russell,  Popper,

Habermas, Kuhn, entre outros

6) Explicar os obxectivos, funcións e principais elementos da ciencia

7) Manexar  conceptos  básicos  da  ciencia,  como  axioma,  postulado,  lei,

hipótese, teoría, paradigma,...

8) Usar  con  precisión  termos  da  metodoloxía  científica,  como  dedución,

método, indución, relatividade, indeterminismo,...

9) Extraer  conclusións  razoadas  sobre  a  inquedanza  humana  por

transformar e dominar a natureza poñéndoa ao servicio do ser humano

10)Debater sobre as implicacións da tecnoloxía na realidade social

11) Investigar e seleccionar información en internet sobre as problemáticas

explicadas na clase.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Coñecer  de  modo  claro  e  ordenado  as  problemáticas  implicadas  no

proceso do coñecemento humano, analizadas dende o campo filosófico, os

seus  graos,  ferramentas  e  fontes,  expoñendo  por  escrito  os  modelos

explicativos do coñecemento mais significativos.

2)Explicar  e  reflexionar  sobre  o  problema  do  acceso  á  verdade,

identificándoas problemáticas e as distintas posturas filosóficas que xurdiron

en torno a seu estado.

3)Analizar  de  forma  crítica  fragmentos  de  textos  significativos  sobre  a

análise filosófica do coñecemento humano

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.

5)Relacionar e identificar as implicacións da tecnoloxía en tanto que saber

práctico, transformador da natureza.

6)Reflexionar sobre as relacións da ciencia coa tecnoloxía e vida cotiá dos

homes.

7)Analizar criticamente fragmentos de textos filosóficos acerca acerca da

ciencia e da técnica.

8)Entender e valorar a interrelación entre a filosofía e a ciencia.



BLOQUE SÉTIMO

LINGUAXE E LÓXICA

CONTIDOS E COMPETENCIAS

1)Argumentación e lóxica: A comunicación dende a filosofía

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

-Competencia cultural e artística

-Tratamento da información e competencia dixital

2)A importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a verdade e a

realidade

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

-Competencia cultural e artística

-Tratamento da información e competencia dixital 

3)A lóxica proposicional

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

-Competencia cultural e artística



-Tratamento da información e competencia dixital

4)Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro

argumentativo da xeneralización apresurada

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia para aprender a aprender

-Competencia cultural e artística

-Tratamento da información e competencia dixital

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1)Coñecer  e  manexar  con  rigor  conceptos  como  símbolo,  comunicación,

linguaxe  formal,  lóxica,  xuízo  lóxico,  razoamento,  demostración,  discurso,

elocuencia,  orador,  retórica,  exordio,  invento,  falacia,  siloxismo,  disposición,

argumentación.

2)Utilizar os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados

3)Comprender e explicar a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación

4)Coñecer a estrutura e a orde do discurso

5)Escribir  breves  discursos  retóricos,  establecendo  coherentemente  a  súa

exposición

6) Construír un diálogo argumentativo no que se demostren as súas propias

teses mediante regras e ferramentas de argumentación

7)Distinguir un argumento veraz dunha falacia

8) Analizar e construír siloxismos clásicos formados por dúas premisas e unha

conclusión



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1)Reflexionar por escrito sobre algunhas das temáticas estudiadas, ampliando

en internet a información aprendida

2)Entender  a  importancia  da  comunicación  para  o  desenvolvemento  do  ser

humano e as sociedades

3)Coñecer en que consiste a lóxica proposicional,  apreciando o  seu  valos

para  mostrar  o  razoamento  correcto  e  a  expresión  do  pensamento  como

condición fundamental para as relacións humanas

4)Coñecer  as  dimensións  que  forman  parte  da  composición  do  discurso

retórico, aplicándoas na composición de discursos

5)Coñecer e utilizar as regras e ferramentas básicas do discurso baseado na

argumentación demostrativa.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE:

1. Que é a Filosofía?

2.  O ser humano

3. Antropoloxía filosófica

4. Ética

SEGUNDO TRIMESTRE

1. Filosofía política

2. Filosofía da natureza

3. Teoría do coñecemento

4. Filosofía da ciencia

TERCEIRO TRIMESTRE

1. Metafísica

2. Estética

3. Lóxica



HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO

Introdución

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 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.

A  presentación  da  materia  de  Historia  da  Filosofia  farase  seguindo  as

instruccións da CIUG para a proba das ABAU.

Os estándares de aprendizaxe seán os seguintes:

1) A orixe do cosmos na corrente presocrática

2) Dialéctica socrática e relativismo sofista

3) Realidade e coñocemento en Platón

4) Platón: Antropoloxía e Política

5) Física e Metafísica en Aristóteles

6) Ética e politica en Aristóteles

7) O problema da razón/fe na filosofía medieval

8) Descartes: o problema do método e a evidencia do cógito

9) O Liberalismos político de Locke



10) Hume: crítica das ideas de sustancia e causalidade

11) Razón e progreso na Ilustración

12) Os límites do coñocemento en Kant

13) A lei moral en Kant

14) Alienación e ideoloxía en Marx

15) Nietzsche: crítica de la cultura occidental

16) Ortega y Gasset: A razón vital.

COMPETENCIAS CLAVE A DESENVOLVER EN CADA UN DOS STANDARES

DE APRENDIZAXE

1)A orixe  do  cosmos na  corrente  presocrática  Competencia  de  comunicación

lingüística 

• Competencia de aprender a aprender

2.Dialéctica socrática e relativismo sofista

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender

• Competencias sociais e cívicas

3) Realidade e coñocemento en Platón 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

4)Platón: Antropoloxía e Política 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender

• Competencias sociais e cívicas

5) Física e Metafísica en Aristóteles 

•Competencia de comunicación lingüística

•Competencia de aprender a aprender Competencias sociais e cívicas

6)Ética e politica en Aristóteles

• Competencia de conciencia e expresións culturais 



• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

7) O problema da razón/fe na filosofía medieval 

•Competencia de conciencia e expresións culturais 

•Competencia de comunicación lingüística 

•Competencia de aprender a aprender Competencias sociais e cívicas

8)Descartes: o problema do método e a evidencia

do cógito 

• Competencia  de  conciencia  e  expresións  culturais  Competencia  de

comunicación lingüística

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

9)O Liberalismos político de Locke

• Competencia de conciencia e expresións culturais

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

10) Hume: crítica das ideas de sustancia e causalidade 

• Competencia de conciencia e expresións culturais 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender

• Competencias sociais e cívicas

11) Razón e progreso na Ilustración

• Competencia de conciencia e expresións culturais 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

12) Os límites do coñocemento en Kant 

• Competencia de comunicación lingüística

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

13) A lei moral en Kant

• Competencia de comunicación lingüística

• Competencia de aprender a aprender Competencias sociais e cívicas



14) Alienación e ideoloxía en Marx 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

15) Nietzsche:  crítica  de  la  cultura

occidental 

• Competencia de conciencia e expresións culturais 

• Competecia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

16)Ortega y Gasset: A razón vital.

• Competencia de conciencia e expresións culturais 

• Competencia de comunicación lingüística 

• Competencia de aprender a aprender 

• Competencias sociais e cívicas

CRITERIOS DA AVALIACIÓN

Seguindo  os  criterios  fixados  pola  CIUG para  a  elaboración  das  ABAU,  Os

alumnos  faran  un  examen  de  cada  standard  de  aprendizaxe  dos  bloques

históricos nos que están divididos :

• Filosofía Antiga

•  Filosofía Medieval 

• Filosofía Moderna 

• Filosofía Contemporánea

CONSIDERACIÓNS XERAIS SOBRE A PROBA DA AVALIACIÓN

A presenza da materia de Historia da Filosofía, cursada en 2º de Bacharelato,

no marco xeral das probas para o acceso á Universidade ten de realizarse cun

modelo de exame acorde cos obxectivos xerais do bacharelato e os específicos

de dita materia Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, BOE do 3 de

xaneiro de 2015; Decreto 86/2015, de 25 de xuño, DOG do 29 de xuño de

2015).  Por  outra  banda,  as  novidades  lexislativas  introducidas  a  finais  de

decembro do ano 2016 e comezos do ano 2017 (Orde ECD/1941/2016, de 22



de decembro, BOE do 23 de decembro de 2016;

Resolución  da  Consellería  de  Educación  que  adapta  dita  Orde  á  nosa

Comunidade Autónoma, obrigan a modificar o modelo de exame vixente  en

cursos  anteriores  e,  ao  mesmo  tempo,  respectase  as  novas  esixencias  ,

fundamentalmente dúas: en cada opción deben figurar os diferentes bloques da

materia, co que xa non éposible centrar o exercicio nun só autor; a proba debe

incluír  preguntas  abertas  esemiabertas,  sendo  estas  últimas  de  resposta

unívoca e da máxima brevidade).

De todo iso resulta un exame estruturado en tres partes:

1.  Estándar  dun  dos  tres  bloques  históricos  acompañado  dun  fragmento  a

comentar (obviamente, referido a dito estándar).

2. Estándar dun dos dous bloques históricos restantes.

 3. Catro breves preguntas semiabertas referidas ao bloque histórico restante

(propoñeranse dous conceptos para determinar o filósofo relacionado con cada

un deles e pedirase o título de dúas obras dun autor/es determinado/s).

Enténdese que hai catro bloques na materia: 1 de contidos transversais e 3 de

contidos histórico-filosóficos (filosofía antigo-medieval; filosofía moderna; filosofía

contemporánea). A primeira parte do exercicio abrangue o bloque de contidos

transversais (comentario  de texto)  e un dos tres bloques históricos;  os outros

dous remiten á segunda e terceira partes.

CRITERIOS DA AVALIACIÓN DO EXAME

(contará un 70% da cualificación do trimestre, o outro 30% correspondese co

traballo realizado durante o proceso de E-A)

A cualificación global do exame distribúese do seguinte xeito:

1ª parte.- a cualificación máxima será de 6 ptos.: 3 para o comentario e 3 para a

cuestión proposta.

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

aos seus conceptos fundamentais e estrutura argumentativa, e a relación

entre o texto e un contexto máis amplo (o autor e o seu lugar na historia

da filosofía).

A avaliación da cuestión teórica farase en base á pertinencia dos contidos

informativos da resposta, á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia

e  articulación  discursiva  da  exposición.  Tanto  no  comentario  como  na



cuestión, terase tamén en conta a corrección expresiva e gramatical.

2ª parte.- a cualificación máxima será de 3 ptos.

A  avaliación  da  cuestión  teórica  farase  -coma  no  caso  anterior-  en  base  á

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

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

terá en conta a corrección expresiva e gramatical.

3ª parte.- a cualificación máxima será de 1 pto.

Cada unha das catro breves respostas (nome do filósofo; título da

obra) terá unha cualificación máxima de 0,25 ptos.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE

FILOSOFÍA ANTIGO-MEDIEVAL

1. A orixe do cosmos na corrente presocrática.

2. Dialéctica socrática e relativismo dos sofistas.

3. Realidade e coñecemento en Platón.

4. Platón: antropoloxía e política.

5. Física e metafísica en Aristóteles.

6. Ética e política en Aristóteles.

7. O problema razón/fe na filosofía medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE

FILOSOFÍA MODERNA

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

2. O liberalismo político de Locke.

3. Hume: crítica das ideas de sustancia e causalidade.

4. Razón e progreso na Ilustración.

5. Os límites do coñecemento en Kant.

6. A lei moral en Kant

TERCEIRO TRIMESTRE

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

1. Alienación e ideoloxía en Marx.

2. Nietzsche: crítica da cultura occidental.

3. Ortega y Gasset: a razón vital.



 PSICOLOXÍA 2º BACHARELATO

A materia de Psicoloxía e unha materia específica de opción que se imparte no

2ª de bacharelato do IES-Chapela e cuya finalidade e tanto a comprensión da

propia modalidade como das conductas sociais e a súa interrelación.

Psicoloxía, por unha banda ten unha indubidable vertiente humanística e por

outra a súa temática entronca de cheo coa problemática da metodoloxía das

ciencias físicas. Isto quere dicir que a Psicoloxía relaciónase directamente con

outros coñocementos provintes da Bioloxía,  a Química,  a Socioloxía,  e sen

dúbida algunha coa Filosofía. Este carácter dual da psicoloxía proporciónalle

unha riqueza de contidos e unha amplitude de horizontes que a pode converter

nun paradigma para adquirir as seguintes competencia clave:

-Competencia lingüística (CCL)

-Competencia Matemática(CCM)

-Competencias básicas en ciencias e tecnoloxía(CMCCT)

-Competencia dixital (CD)

-Aprender a aprender(CAA)

-Competencias Sociais e cívicas (CCSC)

-Conciencia e expresións culturais(CSIEE)

A adquisición distas competencias levarase a cabo dende un punto de vista

disciplinar  e  transversal,  polo  tanto  a  metodoloxía  a  empregar  pasa pola

xeración de tarefas ou situacións problemáticas que o alumno debe resolver

facendo un uso axeitado dos distintos coñecementos, destrezas, actitudes e

valores mediante



prácticas de traballo individual e cooperativo que aborde un tratamento integrado

das competencias clave.

A materia de Psicoloxía organízase en seis bloques:

1)A psicoloxía como ciencia 

2)Fundamentos biolóxicos da conduta

3)Procesos  cognitivos  básicos:  percepción,  atención  e  memoria

4)Procesos  cognitivos  superiores:  Aprendizaxe,  intelixencia  e

pensamento 

5)A  construción  do  ser  humano:  Motivación,  personalidade  e

afectividade 

6)Psicoloxía social e das organizacións.

Os  obxetivos específicos da materia de psicoloxía dentro do marco xeral

establecido  no  decreto  que  regula  o  currículo  de  bacharelato(DOG

29/06/2015) serían os seguintes:

1)Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de

xeito responsable e autónomo e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

2)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 as mulleres,  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

3)Afianzar os hábitos de lectura estudo e disciplina , como condicións

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e  como medio  de

desenvolvemento persoal .

4)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.

5)Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos

fundamentais, e dominar as habilidades básicas da Psicoloxía.



6)Comprender  os  elementos  e  os  procesos  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.

7)Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,

flexibilidade,  iniciativa,  traballo  en  equipo,  confianza nun mesmo e sentido

crítico.

8) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio

estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

BLOQUE 1:

A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA

CONTIDOS:

-Constitución da psicoloxía como saber autónomo.



-Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros saberes.

.Obxectivos que caracterizan á Psicoloxía

-Faceta teórica e práctica da Psicoloxía e ámbitos de aplicación.

-Metodoloxía da investigación psicolóxica: métodos e obxectivos.

-Teorías  psicolóxicas;  Psicanálise,  condutismo,  teoría  cognitiva,  Gelstalt,

humanismo e psicobioloxía.

ESTÁNDARES:

- 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

Gelstalt.

-Recoñecer e valorar as cuestions e os problemas que investiga a psicoloxia

dende os seus inicios

- Explica e estima a importancia dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía:

describir, explicar, predicir e modificar.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- 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.

- 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.

- 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.

BLOQUE 2

FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS DA CONDUCTA

CONTIDOS:

- Anatomía do encéfalo humano.

- Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta

- Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores

- Áreas do cerebro e as funcións que executan

- Técnicas de investigación da actividade cerebral.

- Impulso que deron as técnicas de investigación do cerebro para o

estudo do comportamento e a solución dalgunhas patoloxías.

-Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e a masculina.



- Doenzas  causadas  por  alteracións  xenéticas.  Anomalía  na  conduta.

Síndromes.

-Sistema  endócrino.  Glándulas  e  hormonas,  e  influencia  na  conduta.

Influencia na diferenza entre a conduta feminina e a masculina.

ESTANDARES

- 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

- Investiga e explica a organización das áreas cerebrais e as súas funcións,

e localiza nun debuxo nas áreas cerebrais.

- Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de investigación cerebral lle

deron ao coñecemento do comportamento humano e á solución dalgunhas

patoloxías

- 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.

- 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.

- 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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- 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.

- 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

- 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.

- 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.

BLOQUE 3

OS  PROCESOS  COGNITIVOS  BÁSICOS:  PERCEPCIÓN,  ATENCIÓN  E

MEMORIA

CONTIDOS:

 -Percepción: elementos e fases do proceso.

- Teorías  sobre  a  percepción:  asociacionismo,  Gestalt,  cognitivismo  e

neuropsicoloxía.

- Leis da percepción da Gestalt.

- Ilusións ópticas e trastornos perceptivos.

- Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, percepción

- Factores individuais e sociais que inflúen na percepción

- A memoria. Atención e concentración.

- Tipos de atención.

- Alteracións da atención.

-Tipos de memoria. Relación entre eles e utilidade que teñen na aprendizaxe

humana.

- Esquecemento: causas



- Distorsións e alteracións da memoria

ESTÁNDARES

- 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)

- Compara e  valora  as achegas das principais  teorías acerca da

percepción:  asociacionismo,  Gestalt,  cognitivismo  e

neuropsicoloxía.

- 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 Krame

-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.

- 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.

- 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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- 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.

-Explicar e apreciar a relevancia das influencias individuais e sociais no

fenómeno da percepción, valorando criticamente tanto os seus aspectos



positivos como os negativos.

- 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.

- BLOQUE 4

PROCESOS  COGNITIVOS  SUPERIORES:  APRENDIZAXE,

INTELIXENCIA E PENSAMENTO

CONTIDOS:

- Teorías  da  aprendizaxe:  condicionamento  clásico;  aprendizaxe  por

ensaio-erro; condicionamentoinstrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe

social.

- Técnicas de condicionamento na publicidade.

-  Factores  que  inflúen  na  aprendizaxe:  coñecementos  previos  adquiridos,

capacidades, personalidade, estilos cognitivos, motivación, actitudes e valores.

-Teorías  actuais  sobre  a  intelixencia:  teoría  factorial  de  Spearman,

multifactorial  de  Thurstone,  e  teorías  de  Cattell,  Vernon,  Sternberg,

Gardner, etc.

- Fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget.

- O CI e os problemas da medición da intelixencia.

- Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade.

-A intelixencia emocional e as súas competencias.

- Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia artificial.

ESTÁNDARES:

-Distintas  teorías  sobre  o  aprendizaxe:  condicionamiento,  aprendizaxe

significativo, teoría cognitiva, aprendizaxe socialou vicario,…etc

- 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.



- 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.

- Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez tanto do razoamento

como da creatividade na resolución de problemas e na toma de decisións.

- 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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- 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.

- 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.

BLOQUE 5:

A  CONSTRUCIÓN  DO  SER  HUMANO.  MOTIVACIÓN,

PERSONALIDADE E AFECTIVIDADE

CONTIDOS:

-Teorías sobre a motivación

-Causas da frustración

- Alternativas  á  frustración:  agresión,  logro  indirecto,  evasión,

depresión ou aceptación.

- Teorías da personalidade

-Fases do desenvolvemento da personalidade



- Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións.

-Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes.

- Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade.

- Identidade e autoestima.

ESTANDARES:

- Describe,  establecendo  semellanzas  e  diferenzas,  as  teorías  da

personalidade,  como  as  provenientes  da  psicanálise,  o  humanismo,  as

tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo, valorando a importancia de cada

una de elas para o coñecemento da naturaleza humana.

- Analiza,  valorando  criticamente,  as  limitacións  dalgúns  métodos  e

estratexias  para  a  avaliación  da  personalidade,  como  son  as  probas

proxectivas e as probas non proxectivas.

- Diserta sobre a complexa relación entre a función da conciencia e os

procesos  inconscientes,  analizando  algúns  fenómenos  inconscientes,

como os soños ou a hipnose.

- 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.

- Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e paixón), especificando

os seus determinantes hereditarios e aprendidos, e analizando a relación

entre emoción e cognición.

- 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)

- 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.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-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.

- 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.

- 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.

BLOQUE 6

PSICOLOXÍA SOCIAL E DAS ORGANIZACIONS

CONTIDOS

-Impacto  das  diferenzas  culturais  no  comportamento  individual:  a  súa

influencia nos esquemas cognitivos, na personalidade e na vida afectiva.

- Proceso de socialización.  Influencia  no desenvolvemento persoal  dos

grupos, os papeis e os status sociais.

-Orixe social das actitudes persoais. Influencia en condutas violentas en

distintos ámbitos.

- Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no pensamento e na

conduta do home e da muller

- Procesos psicolóxicos de masas

- Psicoloxía  de  Erikson  e  a  súa  explicación  das  condutas  radicais  e

irracionais nalgúns grupos.

- Medidas para previr a conversión das persoas en masa.

-Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral.



ESTANDARES:

- 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.

- 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.

.  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.

-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.

- 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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

-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.

- 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.

- 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.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE:

1. A Psicoloxía como ciencia

2. Funsamentos biolóxicos da conduta

3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria

SEGUNDO TRIMESTRE:

4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento

5. A construción do ser humano: motivación, personalidade e afectividade

TERCEIRO TRIMESTRE

6. Psicoloxía social e das organizacións

Begoña Lesende Sieira

Xefa do Departamento de Filosofía
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