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ASPECTOS XERAIS. OBXECTIVOS DE 

ETAPA E COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

Obxectivos de etapa: Educación Secundaria Obrigatoria. 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos  

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j) 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. 
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k) 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. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) 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. 

n) 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. 

 

 

Obxectivos de etapa: bacharelato. 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 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. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 

Competencias clave. 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
 
 
 
 
 

Valores Éticos 
 

Introdución 
 

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. 
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No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da 
competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das 
propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender 
deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a 
de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento 
persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, 
o sentido crítico e o non-estancamento.  

 

Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas 
súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e 
pluralismo; valores que son o corazón  da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). 
É desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se 
traballa a competencia matemática  e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non 
desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica 
como actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos 
como nos resultados que dela se poidan obter. 

 

 Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos 
colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e 
seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable 
capacidade para a comunicación. 

 

Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías 
didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos 
cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, 
o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente 
activo da súa propia formación. 

 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de 
Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como 

parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a  corrección 
na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros 
elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a 
pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable,  o 
abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, 
porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 

 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o 
respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", 
"Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros 
tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación 
coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos 
do desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, 
no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á 
personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á 
reflexión ética e política.  
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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 necesarias 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, curso 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 enriquecen. No cuarto curso da etapa 
retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos os temas que foron xurdindo 
nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea xa 
capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se embarcarán: o 
dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 
 
 

1º de ESO 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Somos persoas  

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.1. O concepto 
problemático de persoa. 
Significado etimolóxico. 

▪ B1.2. Características da 
persoa: independencia, 
racionalidade e liberdade. 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CSC 
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 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ B1.4. Personalidade: 
factores xenéticos, sociais, 
culturais e do contorno 
ambiental que inflúen na 
súa  construción. 
Capacidade   de 
autodeterminación no ser 
humano. 

▪ B1.2. Describir en que 
consiste a personalidade e 
valorar a importancia de 
enriquecela con valores e 
virtudes éticas, mediante o 
esforzo e a vontade 
persoal. 

▪ VEB1.2.1. Identifica en que 
consiste a personalidade e 
os factores xenéticos, 
sociais, culturais e do 
contorno que inflúen  na 
súa construción, e aprecia  
a capacidade de 
autodeterminación no ser 
humano. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. A razón e a liberdade 
na estruturación da 
personalidade e na escolla 
dos valores éticos que a 
conformarán. 

▪ B1.3. Xustificar a 
importancia que ten o uso 
da razón e a liberdade no 
ser humano para  
determinar "como quere 
ser", elixindo os valores 
éticos que desexa 
incorporar á súa 
personalidade. 

▪ VEB1.3.1. Describe e 
estima o papel relevante da 
razón e a liberdade para 
configurar cos seus propios 
actos a estrutura da súa 
personalidade. 

▪ CSC 

▪ VEB1.3.2. Realiza unha 
lista dos valores éticos que 
estima como desexables 
para integralos na súa 
personalidade, e explica as 
razóns da súa elección. 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. A intelixencia 
emocional e o seu  papel 
no desenvolvemento moral 
da persoa. 

▪ B1.7. Emocións, 
sentimentos e vida moral. 

▪ B1.8. Valores éticos e 
capacidade de autocontrol 
emocional. 

▪ B1.4. Analizar en que 
consiste a intelixencia 
emocional e valorar a súa 
importancia no 
desenvolvemento moral do 
ser humano. 

▪ VEB1.4.1. Define a 
intelixencia emocional e as 
súas características, 
valorando a súa 
importancia na construción 
moral do ente humano. 

▪ CCL 

▪ VEB1.4.2. Explica en que 
consisten as emocións e os 
sentimentos, e como se 
relacionan coa vida moral. 

▪ CCL 

▪ VEB1.4.3. Atopa, 
disertando en grupo, a 
relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e  
o desenvolvemento das 
capacidades de autocontrol 
emocional  e 
automotivación, tales como 
a sinceridade, o respecto, a 
prudencia, a temperanza, a 
xustiza e a perseveranza, 
entre outras 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Vivimos en sociedade  

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ 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. 

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

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

▪ CSC 

▪ VEB2.1.2. Discirne e 
expresa, en pequenos 
grupos, sobre a influencia 
mutua   que   se   establece 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   entre o individuo e a 
sociedade. 

 

▪ VEB2.1.3. Achega razóns 
que fundamenten a 
necesidade de establecer 
uns valores éticos que 
guíen as relacións 
interpersoais e utiliza a 
iniciativa persoal para 
elaborar, mediante 
soportes informáticos, unha 
presentación gráfica das 
súas conclusións sobre 
este tema. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ ñ 

▪ 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. 

▪ B2.2. Describir e valorar a 
importancia da  influencia 
do contorno social  e 
cultural no 
desenvolvemento moral da 
persoa, a través da análise 
do papel que desempeñan 
os axentes sociais. 

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

▪ CCL 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ a 

▪ h 

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

▪ B2.3. Distinguir na persoa 
os ámbitos da vida privada 
e da vida pública, a  
primeira regulada pola ética 
e a segunda polo dereito, 
coa finalidade de identificar 
os límites da liberdade 
persoal e social. 

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

▪ CCL 
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 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.8. Valores e virtudes 
éticas nas relación 
interpersoais. 

▪ B2.9. Deber moral e cívico 
do auxilio. 

▪ B2.4. Xustificar a 
importancia dos valores e 
das virtudes éticas para 
conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, 
respectuosas e 
satisfactorias. 

▪ VEB2.4.1. Identifica a 
adquisición das virtudes 
éticas como  unha 
condición necesaria para 
lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a 
prudencia, a lealdade, a 
sinceridade, a 
xenerosidade, etc. 

▪ CSC 

▪ VEB2.4.2. Elabora unha 
lista con algúns valores 
éticos que deben estar 
presentes nas relacións 
entre o individuo e a 
sociedade, tales como 
responsabilidade, 
compromiso,  tolerancia, 
pacifismo,   lealdade, 
solidariedade,  prudencia, 
respecto mutuo, xustiza, 
etc. 

▪ CSC 

▪ VEB2.4.3. 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. 

▪ CSC 

 Bloque 3. Cidadáns con dereitos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

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

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

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B5.2. Dereitos da muller: 
patróns económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a violencia e 
desigualdade de xénero. 

▪ B5.3. Dereitos da infancia. 

▪ B5.2. Estimar a importancia 
do problema actual do 
exercicio dos dereitos da 
muller e da infancia en 
grande parte do mundo, 
coñecendo as súas causas 
e tomando conciencia 
deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ VEB5.2.2. Xustifica a 
necesidade de actuar en 
defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a 
violencia e o abuso do que 
nenos   e   as   nenas   son 

▪ CSC 
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 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   vítimas no século XXI, tales 
como o abuso sexual, o 
traballo infantil, ou a súa 
utilización como 
soldados/as, etc. 

 

▪ VEB5.2.3. Emprende, en 
colaboración en grupo, a 
elaboración dunha 
campaña contra a 
discriminación da muller e  
a violencia de xénero no 
seu medio familiar, escolar 
e social, e avalía os 
resultados obtidos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B5.4. Organizacións que 
traballan polos dereitos 
humanos: institucións 
internacionais e ONG. 

▪ B5.3. Apreciar o labor que 
realizan institucións e ONG 
que traballan pola defensa 
dos dereitos humanos, 
auxiliando as persoas que 
por natureza os posúen, 
pero non teñen a 
oportunidade de exercelos. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCL 

 
 

 

2º de ESO 

 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ética e moral.  

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.1. Diferenza entre ética 
e moral. 

▪ B1.2. Reflexión ética como 
guía racional de conduta. 

▪ B1.1. Distinguir entre  ética 
e moral, sinalando as 
semellanzas e as 
diferenzas entre elas, e 
estimando a importancia da 
reflexión ética como un 
saber práctico necesario 
para guiar de xeito racional 
a conduta do ser humano á 
súa plena realización. 

▪ VEB1.1.1. Recoñece as 
diferenzas entre a ética e a 
moral, no que se refire á 
súa orixe e á súa 
finalidade. 

▪ CSC 

▪ VEB1.1.2. Achega razóns 
que xustifiquen a 
importancia da reflexión 
ética, como unha guía 
racional de conduta 
necesaria na vida do ser 
humano, expresando de 
forma apropiada os 
argumentos en que se 
fundamenta. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ g 

▪ B1.3. A liberdade  como 
raíz  da  estrutura  moral da 

▪ B1.2. Recoñecer que a 
liberdade  constitúe  a  raíz 

▪ VEB1.2.1. Describe a 
relación entre a liberdade e 

▪ CCL 
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 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h persoa. da estrutura moral na 
persoa, e apreciar o papel 
da intelixencia e da  
vontade como factores que 
incrementan a capacidade 
de autodeterminación. 

os conceptos de persoa e 
estrutura moral. 

 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.4. Normas. 
Especificidade das normas 
éticas. 

▪ B1.5. Relativismo  moral 
dos sofistas. 

▪ B1.6. Intelectualismo moral 
en Sócrates e Platón. 

▪ B1.7. Relativismo moral 
fronte a  obxectivismo 
moral. 

▪ B1.3. Establecer o 
concepto de normas éticas 
e apreciar a súa 
importancia, identificando 
as súas características e a 
natureza da súa orixe e 
validez, mediante o 
coñecemento do debate 
ético que existiu entre 
Sócrates e os sofistas. 

▪ VEB1.3.1. Define o 
concepto de norma e de 
norma ética, distinguíndoa 
das normas xurídicas, 
relixiosas, etc. 

▪ CCL 

▪ VEB1.3.2. Sinala  quen 
foron os sofistas e algúns 
dos feitos e das razóns en 
que se fundamentaba  a 
súa teoría relativista da 
moral, destacando as 
consecuencias que esta  
ten na vida das persoas. 

▪ CCEC 

▪ VEB1.3.3. Coñece os 
motivos que levaron a 
Sócrates a afirmar o 
"intelectualismo moral", e 
explica en que consiste e a 
postura de Platón ao 
respecto. 

▪ CCEC 

▪ VEB1.3.4. Compara o 
relativismo  e o 
obxectivismo moral 
apreciando a vixencia 
destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa 
opinións de forma 
argumentada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.8. Clasificación das 
teorías éticas: éticas  de 
fins e éticas 
procedementais. 

▪ B1.9. A ética de Epicuro 
como ética de fins. 

▪ B1.4. Explicar as 
características e os 
obxectivos das teorías 
éticas, así como a súa 
clasificación en éticas de 
fins e procedementais, 
sinalando os principios 
máis destacados do 
hedonismo de Epicuro. 

▪ VEB1.4.1. Enuncia os 
elementos distintivos das 
"teorías          éticas"         e 
argumenta a súa 
clasificación en éticas de 
fins e éticas 
procedementais, e elabora 
un esquema coas súas 
características  máis 
destacadas. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ VEB1.4.2. Enuncia os 
aspectos fundamentais da 
teoría hedonista de Epicuro 
e os valores éticos que 
defende, destacando as 
características que a 
identifican como unha ética 
de fins. 

▪ CCEC 

▪ VEB1.4.3. Elabora, en 
colaboración co grupo, 
argumentos a favor e/ou en 

▪ CAA 

▪ CCL 
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 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións 
cos argumentos racionais 
correspondentes. 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.10. O eudemonismo 
aristotélico como ética de 
fins. 

▪ B1.11. O ben supremo da 
persoa en Aristóteles e as 
tres tendencias da alma. 

▪ B1.5. Entender  os 
principais aspectos do 
eudemonismo aristotélico, 
identificándoo como unha 
ética de fins e valorando a 
súa importancia e a 
vixencia actuais. 

▪ VEB1.5.1. Explica o 
significado do termo 
"eudemonismo" e o que 
para Aristóteles significa a 
felicidade como ben 
supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

▪ CCL 

▪ VEB1.5.2. Distingue os tres 
tipos de tendencias que hai 
no ser humano, segundo 
Aristóteles, e a súa  
relación co que el 
considera como ben 
supremo da persoa. 

▪ CCEC 

▪ VEB1.5.3. Achega razóns 
para clasificar o 
eudemonismo de 
Aristóteles dentro da 
categoría da ética de fins. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.12. 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. 

▪ B1.6. Comprender os 
elementos máis 
significativos da ética 
utilitarista e a súa relación 
co hedonismo de Epicuro, 
clasificándoa como unha 
ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a 
súa valoración persoal 
arredor desta formulación 
ética. 

▪ VEB1.6.1. Fai unha 
recensión das ideas 
fundamentais da ética 
utilitarista: o principio de 
utilidade, o concepto de 
pracer, a compatibilidade 
do egoísmo individual co 
altruísmo universal e a 
localización do valor moral 
nas consecuencias da 
acción, entre outras. 

▪ CCL 

▪ VEB1.6.2. Enumera as 
características que fan do 
utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas 
de fins. 

▪ CCEC 

▪ VEB1.6.3. Argumenta 
racionalmente as súas 
opinións sobre a ética 
utilitarista. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Vivir en democracia.  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Relación entre ética, 
política e xustiza. 

▪ B2.2. Semellanzas, 
diferenzas e relacións  
entre valores éticos e 
valores cívicos. 

▪ B2.1. Comprender e  
valorar a importancia da 
relación entre os conceptos 
de ética, política e xustiza, 
mediante a análise e a 
definición destes termos, 
destacando o vínculo entre 
eles no pensamento de 
Aristóteles. 

▪ VEB2.1.1. Explica  e 
aprecia as razóns que dá 
Aristóteles para establecer 
un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza. 

▪ CCEC 

▪ VEB2.1.2. Utiliza e 
selecciona información 
sobre os valores éticos e 
cívicos,     identificando    e 

▪ CAA 
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 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   apreciando as 
semellanzas, as diferenzas 
e as relacións entre eles. 

 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. A política na Antiga 
Grecia. 

▪ B2.4. Concepto aristotélico 
de xustiza e a súa relación 
co ben común e a 
felicidade. 

▪ B2.5. A democracia ao 
longo da historia. 

▪ B2.2. Coñecer e apreciar a 
política de Aristóteles e as 
súas características 
esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a  
súa relación co ben común 
e a felicidade, elaborando 
un xuízo crítico sobre a 
perspectiva deste filósofo. 

▪ B2.3. Recoñecer os 
momentos históricos 
favorables á democracia. 

▪ VEB2.2.1. Elabora, 
recorrendo á súa iniciativa 
persoal, unha presentación 
con soporte informático, 
sobre a política aristotélica 
como         unha         teoría 
organicista, cunha 
finalidade ética e que 
atribúe a función educativa 
ao Estado. 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ VEB2.3.2. Selecciona  e 
usa información,  en 
colaboración co  grupo, 
para entender e apreciar a 
importancia que Aristóteles 
lle dá á xustiza como valor 
ético  no  que  se 
fundamenta a lexitimidade 
do Estado e a súa relación 
coa felicidade e o ben 
común, e expón as súas 
conclusións   persoais 
debidamente 
fundamentadas. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.6. Relacións entre ética 
e dereito. 

▪ B2.4. Sinalar a vinculación 
entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do 
coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e 
relacións. 

▪ VEB2.4.1. Procura e 
selecciona información en 
páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as 
semellanzas e os vínculos 
entre a ética e o dereito. 

▪ CCL 

▪ CD 

 Bloque 3. Ciencia, técnica e valores.  

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.1. Dimensión moral da 
ciencia e da tecnoloxía  
polo seu impacto en todos 
os ámbitos da vida  
humana. 

▪ B3.2. Valores recollidos na 
DUDH como criterio para 
fixar límites á investigación 
científico-tecnolóxica. 

▪ B3.1. Recoñecer a 
importancia da dimensión 
moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a 
necesidade de establecer 
límites éticos e xurídicos, 
coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os 
valores defendidos pola 
DUDH. 

▪ VEB3.1.1.  Utiliza 
información de distintas 
fontes para analizar a 
dimensión moral da ciencia 
e a tecnoloxía, avaliando o 
impacto positivo e negativo 
que estas poden ter en 
todos os ámbitos da vida 
humana (social, 
económico, político, ético e 
ecolóxico, etc.). 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ VEB3.1.2. Achega 
argumentos que 
fundamenten a necesidade 
de pór límites éticos e 
xurídicos á investigación 
práctica, tanto científica 
como tecnolóxica, tomando 
a dignidade humana e os 
valores éticos recoñecidos 
na DUDH como criterio 
normativo. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   
▪ VEB3.1.3. Recorre á súa 

iniciativa persoal para  
expor as súas conclusións 
sobre o tema tratado, 
utilizando medios 
informáticos e 
audiovisuais, de xeito 
argumentado e ordenado 
racionalmente. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.3. Problemas da 
tecnodependencia. 

▪ B3.2. Entender e valorar o 
problema da 
tecnodependencia e a 
alienación humana á que 
conduce. 

▪ VEB3.2.1. Destaca o 
problema e o perigo que 
representa para o ser 
humano a 
tecnodependencia, 
sinalando   os seus 
síntomas e  as súas 
causas, e estimando as 
súas consecuencias 
negativas,  como unha 
adición incontrolada aos 
dispositivos   electrónicos, 
aos videoxogos e ás redes 
sociais, que conduce as 
persoas cara a unha 
progresiva 
deshumanización. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.4. Dilemas morais que 
presentan os avances en 
medicina e biotecnoloxía. 

▪ B3.3. Utilizar os valores 
éticos contidos na DUDH  
no campo científico e 
tecnolóxico, coa finalidade 
de evitar a súa aplicación 
inadecuada e solucionar os 
dilemas morais que ás 
veces se presentan, 
nomeadamente no terreo 
da medicina e a 
biotecnoloxía. 

▪ VEB3.3.1. Analiza 
información seleccionada 
de diversas fontes, coa 
finalidade de coñecer en 
que consisten algúns dos 
avances en medicina e 
biotecnoloxía,  que 
formulan dilemas morais 
(utilización de células nai, 
clonación, euxénese, etc.), 
sinalando algúns perigos 
que estes encerran de 
prescindir do respecto á 
dignidade humana e os 
seus valores fundamentais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ VEB3.3.2. Presenta unha 
actitude de tolerancia e 
respecto ante as opinións 
que se expresan na 
confrontación de ideas, coa 
finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen 
esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na 
fundamentación racional e 
ética de todas as 
alternativas de solución 
formuladas. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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3º de ESO 

 Valores éticos. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ética e política: a democracia  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.1. A democracia como 
forma de goberno na  que 
se plasman os principios 
éticos da DUDH. 

▪ B1.2. O Estado de dereito. 

▪ B1.3. Léxico da unidade: 
democracia, cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía
persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 

▪ B1.4. División de poderes. 

▪ B1.1. Xustificar 
racionalmente  a 
necesidade dos valores e 
principios éticos contidos 
na DUDH, como 
fundamento universal das 
democracias durante os 
séculos XX e XXI, 
destacando as súas 
características e a súa 
relación cos conceptos de 
"Estado de dereito" e 
"división de poderes". 

▪ VEB1.1.1. Fundamenta 
racionalmente e eticamente 
a elección da democracia 
como un sistema que está 
por riba doutras formas de 
goberno, polo feito de 
incorporar nos seus 
principios os valores éticos 
sinalados na DUDH. 

▪ CSC 

▪ VEB1.1.2. Define o 
concepto de "Estado de 
dereito" e establece a súa 
relación coa defensa dos 
valores éticos e cívicos na 
sociedade democrática. 

▪ CCL 

▪ VEB1.1.3.  Describe  o 
significado dos seguintes 
conceptos e establece a 
relación entre  eles: 
democracia, cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía  
persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 

▪ CCL 

▪ VEB1.1.4. Explica  a división 
de poderes proposta por  
Montesquieu e a función 
que desempeñan o poder 
lexislativo, o executivo e o 
xudicial no Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar o 
monopolio do poder político 
e como medio que permite 
aos cidadáns e ás cidadás  
o control do Estado. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. Deber moral da 
participación cidadá no 
exercicio da democracia. 

▪ B1.2. Recoñecer a 
necesidade da 
participación activa dos 
cidadáns e das cidadás na 
vida política do Estado coa 
finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia 
que viole os dereitos 
humanos. 

▪ VEB1.2.1. Asume e explica 
o deber moral e civil que 
teñen os cidadáns e as 
cidadás de participar 
activamente no exercicio da 
democracia, coa finalidade 
de que se respecten os 
valores éticos e cívicos no 
seo do Estado. 

▪ CSC 

▪ VEB1.2.2. Define a ▪ CSC 
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 Valores éticos. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   magnitude dalgúns dos 
riscos que existen nos 
gobernos democráticos 
cando non se respectan os 
valores éticos da DUDH 
(dexeneración  en 
demagoxia, ditadura das 
maiorías, escasa 
participación cidadá, etc.) e 
formula posibles medidas 
para evitalos. 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.6. A Constitución 
española: valores éticos 
nos que se fundamenta e 
conceptos preliminares que 
establece. 

▪ B1.3. Coñecer e valorar os 
fundamentos  da 
Constitución española de 
1978, identificando os 
valores éticos dos que 
parte e os conceptos 
preliminares que 
establece. 

▪ VEB1.3.1. Identifica e 
aprecia os valores éticos 
máis salientables nos que 
se fundamenta a 
Constitución española, e 
sinala a orixe da súa 
lexitimidade e a súa 
finalidade, mediante a 
lectura comprensiva e 
comentada do seu 
preámbulo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ VEB1.3.2. Describe os 
conceptos preliminares 
delimitados na Constitución 
española e a súa  
dimensión ética (nación 
española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e 
funcións atribuídas ás 
Forzas Armadas), a través 
da lectura comprensiva e 
comentada dos artigos 1 ao 
9. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.7. Dereitos e liberdades 
públicas fundamentais na 
Constitución española. 

▪ B1.4. Amosar respecto 
pola Constitución española 
e identificar nela, mediante 
unha lectura explicativa e 
comentada, os dereitos e 
os deberes do individuo 
como persoa e cidadán ou 
cidadá, apreciando a súa 
adecuación á DUDH, coa 
finalidade de asumir de 
xeito consciente e 
responsable os principios 
de convivencia que deben 
rexer no Estado español. 

▪ VEB1.4.1. Sinala  e 
comenta a importancia dos 
"dereitos e as liberdades 
públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na 
Constitución: liberdade 
ideolóxica, relixiosa e de 
culto; carácter aconfesional 
do Estado; dereito á libre 
expresión de ideas e 
pensamentos; e dereito á 
reunión política e á libre 
asociación, e os seus 
límites. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.8. Adecuación da 
Constitución española aos 
principios éticos da DUDH. 

▪ B1.9. Deberes cidadáns na 
Constitución española. 

▪ B1.10. Responsabilidade 
fiscal e principios reitores  
da política social e 
económica  na Constitución 

▪ B1.5. Sinalar e apreciar a 
adecuación da 
Constitución española aos 
principios éticos definidos 
pola DUDH, mediante a 
lectura comentada e 
reflexiva dos "dereitos e 
deberes dos cidadáns" 
(artigos do 30 ao 38) e dos 
"principios     reitores     da 

▪ VEB4.5.1. Coñece  e 
aprecia na Constitución 
española a súa adecuación 
á DUDH, e sinala  os 
valores éticos en que se 
fundamentan os dereitos e 
os deberes dos cidadáns e 
das cidadás, así como os 
principios reitores da 
política social e económica. 

▪ CSC 
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 Valores éticos. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 española. política social e 
económica" (artigos do 39 
ao 52). 

▪ VEB1.5.2. Explica e asume 
os deberes cidadáns que 
establece a Constitución, e 
ordénaos segundo a súa 
importancia, xustificando a 
orde elixida. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ VEB1.5.3. Achega razóns 
para xustificar a 
importancia que ten, para o 
bo funcionamento da 
democracia, o feito de que 
os cidadáns as cidadás 
sexan conscientes non só 
dos seus dereitos, senón 
tamén das súas obrigas 
como un deber cívico, 
xurídico e ético. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.11. Estatuto de 
Autonomía de Galicia: título 
preliminar; título primeiro, 
capítulos I e II. 

▪ B1.6. Coñecer e valorar os 
elementos esenciais do 
Estatuto de autonomía de 
Galicia segundo aparece 
no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos 
I e II. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

 Bloque 2. O dereito e os dereitos.  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.1. Relación entre ética e 
dereito. 

▪ B2.2. Relación entre 
legalidade e lexitimidade. 

▪ B2.1. Sinalar a vinculación 
entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do 
coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e 
relacións, e analizar o 
significado dos termos de 
legalidade e lexitimidade. 

▪ VEB2.1.1.   Busca  e 
selecciona información en 
páxinas  web, para 
identificar as diferenzas, 
semellanzas e vínculos 
existentes entre a Ética e o 
Dereito, e  entre  a 
legalidade e a lexitimidade, 
elaborando e presentando 
conclusións 
fundamentadas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. Xustificación das 
normas xurídicas. 

▪ B2.4. Convencionalismo 
dos sofistas 

▪ B2.5. Iusnaturalismo. 
Iusnaturalismo de Locke. 

▪ B2.6. Iuspositivismo de 
Kelsen. 

▪ B2.2. Explicar o problema 
da xustificación das 
normas xurídicas, a través 
da análise das teorías do 
dereito natural, o 
convencionalismo e o 
positivismo xurídico, 
identificando a súa 
aplicación no pensamento 
xurídico  de 
determinados/as 
filósofos/as,  coa finalidade 

▪ VEB2.2.1.  Elabora  en 
grupo unha presentación 
con soporte dixital sobre a 
teoría iusnaturalista do 
dereito, o seu obxectivo e 
as súas características, 
identificando na teoría de 
Locke un exemplo desta no 
que se refire á orixe das 
leis xurídicas, a súa validez 
e as funcións que lle  
atribúe ao Estado. 

▪ CD 

▪ CSC 
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  de ir conformando unha 
opinión argumentada 
sobre a fundamentación 
ética das leis. 

▪ VEB2.2.2. Destaca  e 
valora, no pensamento 
sofista, a distinción entre 
"physis" e "nomos", 
describindo         a         súa 
contribución ao 
convencionalismo xurídico, 
e elabora conclusións 
argumentadas  arredor 
deste tema. 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.7. 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. 

▪ B2.3. Analizar o momento 
histórico e político que 
impulsou a elaboración da 
DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de 
entendela como unha 
necesidade do seu tempo, 
cuxo valor  continúa 
vixente como fundamento 
ético universal da 
lexitimidade do dereito e 
dos estados. 

▪ VEB2.3.1. Explica a función 
da DUDH como un código 
ético recoñecido polos 
países integrantes da ONU, 
coa finalidade de promover 
a xustiza, a igualdade e a 
paz en todo o mundo. 

▪ CSC 

▪ VEB2.3.2. Contrasta 
información  dos 
acontecementos  históricos 
e políticos que orixinaron a 
DUDH, entre eles o uso  
das ideoloxías 
nacionalistas e racistas que 
defendían a superioridade 
duns homes sobre outros, 
chegando ao estremo do 
Holocausto xudeu,  así 
como a discriminación e o 
exterminio de todas as 
persoas que non 
pertencesen a unha 
determinada etnia, a un 
modelo físico, a unha 
relixión, a unhas ideas 
políticas, etc. 

▪ CAA 

▪ VEB2.3.3. Sinala os 
obxectivos da creación da 
ONU e a data en que se 
asinou a DUDH, e valora a 
importancia deste feito para 
a historia da humanidade. 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Estrutura da DUDH: 
os seus artigos e os tipos 
de dereito. 

▪ B2.4. Interpretar e apreciar 
o contido e a estrutura 
interna da DUDH, coa 
finalidade de coñecela e 
propiciar o seu aprecio e 
respecto. 

▪ VEB2.4.1.Constrúe un 
esquema sobre a estrutura 
da DUDH, que se compón 
dun preámbulo e 30 artigos 
que poden clasificarse da 
seguinte maneira: 

– Os artigos 1 e 2  
refírense aos dereitos 
inherentes a todas as 
persoas: a liberdade, a 
igualdade, a fraternidade 
e a non-discriminación. 

– Os artigos do 3 ao 11 
refírense aos dereitos 
individuais. 

▪ CAA 

▪ CCL 
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   – Os artigos do 12 ao 17 
establecen os  dereitos 
do individuo en relación 
coa comunidade. 

– Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereitos e as 
liberdades políticas. 

– Os artigos do 22 ao 27 
céntranse nos dereitos 
económicos, sociais e 
culturais. 

– Finalmente, os artigos do 
28 ao 30 refírense á 
interpretación de todos 
eles, ás condicións 
necesarias para o seu 
exercicio e aos seus 
límites. 

 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.9. Xeracións de dereitos 
e feitos históricos que 
influíron no seu 
desenvolvemento. 

▪ B2.5. Comprender o 
desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos 
como unha conquista da 
humanidade 

▪ VEB2.5.1. Describe os 
feitos máis influentes no 
desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos da 
primeira xeración (dereitos 
civís e políticos), da 
segunda xeración 
(económicos, sociais e 
culturais) e da terceira 
(dereitos dos pobos á 
solidariedade,  ao 
desenvolvemento e á paz). 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Ética, ciencia e tecnoloxía  

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.1. Necesidade de 
criterios éticos na 
investigación científica. 
Progreso  científico-técnico 
e valores éticos. 

▪ B3.1. Recoñecer que 
existen casos en que a 
investigación científica non 
é neutral, senón que está 
determinada por intereses 
políticos, económicos, etc., 
mediante a análise da idea 
de progreso e a súa 
interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non 
respectan un código ético 
fundamentado na DUDH. 

▪ VEB3.1.1. Obtén e 
selecciona información, 
traballando en 
colaboración,  dalgúns 
casos nos que a 
investigación científica e 
tecnolóxica non foi guiada 
nin é compatible cos 
valores éticos da DUDH, 
xerando impactos 
negativos nos ámbitos 
humano e ambiental, 
sinalando as causas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ VEB3.1.2. Diserta, 
colaborando en grupo, 
sobre a idea de  progreso 
na ciencia e a súa relación 
cos valores éticos, o 
respecto á dignidade 
humana e o seu medio, e 
elabora e expón 
conclusións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ VEB3.1.3. Selecciona e 
contrasta información, 
colaborando     en     grupo, 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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   sobre algunhas das 
ameazas da aplicación 
indiscriminada da ciencia e 
a tecnoloxía para o 
contorno ambiental e para  
a vida (explotación 
descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de 
hábitats, contaminación 
química e industrial, choiva 
ácida, cambio climático, 
desertificación, etc.). 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 

Grao mínimo de consecución  para superar a materia: 

 
• Identificación dos temas tratados. 

• Coñecemento e utilización do vocabulario básico de cada tema. 

• Realización de argumentacións  e valoracións críticas dos temas analizados. 

• Realización e coñecemento das actividades da aula, tanto do libro, de participación de 
clase como de búsqueda de información mediante as TIC. 

• Respecto e interese polo debate como fonte de formación persoal. 

 
 
 

CRITERIOS E PROCEDIMENTOS DE CUALIFICACIÓN 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Os criterios de evaluación que se terán en cuenta para avaliar de forma obxectiva ós 

alumnos son os que aparecen expresados nos cadros que poden verse 

no apartado 1 desta programación. 

 
2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS E PROBAS DE AVALUACIÓN 

 
✓ Instrumentos de avaliación: 

• Observación directa do traballo realizado polo alumno 

• Valoración do comportamento na clase 

• Actitude cara a materia 

• Avaloración umérica das diferentes probas ou exames 
• Entrega de exercicios, traballos, composicións, etc., dentro das datas fixadas 

para tal efecto. 

• Comportamento e compañerismo 

• Asistencia continuada a clase co material correspondente. 
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✓ Procedimentos de avaliación: 

• A información que proporciona a avaliación debe servir como punto de 
referencia para a actualización pedagóxica. Deberá ser individualizada, 
personalizada, continua e integrada. 

• A dimensión individualizada contribúe a ofrecer información sobre a 
evolución de cada alumno, sobre a súa situación con respecto ao proceso de 
aprendizaxe sen comparación con supostas normas estándar de rendemento. 

• carácter personalizado fai que a avaliación tome en consideración  a 
totalidade da persoa. O alumno toma conciencia de sí, responsabilízase. 

 

✓ Probas de avaliación: 

Valóranse os coñecementoss, grao de comprensión, capacidade crítica de 
aplicación dos coñecementos a novas situación e a habilidade para analizar e 
sintetizar información e datos. 

En calquera proba valorase positivamente: 

• A adecuación pregunta/ resposta. 

• O uso correcto da linguaxe propia e da linguaxe técnica da materia en 
cuestión. 

• A corrección forma.l 
• A capacidade de razoamento. 

• A capacidade de definición. 

• A capacidade de análise e síntese. 

 
 

O curso se distribúe en tres avaliacións e a a calificación de cada unha delas responderá ás 
seguintes porcentaxes. 

 
✓ Proba escrita: 70% 

Se efectuará, un cuestionario por avaliación no que se lles pedirá que saiban respostar a 
unha serie de preguntas elementais,que normalmente coincidirán cos exercicios feitos  na 
clase.   Será necesario obter un mínimo de 4 puntos sobre 10. 

 
✓ Traballo e actitude positiva: 30% 

• Na valoración do traballo diario o profesor intentará facer tres chamamentos ó 
longo de cada avaliación,para tomar nota do seguimento de cada un dos alumnos e 
a suma de 3 positivos incrementará a nota 1 punto (o 10%) . 

• A participación activa e respectuosa na clase valoraráse sobre outro punto. 

• A entrega dalgun traballo adicional ou una breve redacción permitirálles amosar a 
súa implicación na materia e acadar así,un óptimo resultado. 

 
 

Se considera superada a avaliación cando o alumno obtenga unha calificación igual ou 
superior a 5 puntos. Os alumnos que obteñan unha calificación inferior terán a posibilidade de 
realizar unha proba de recuperación que se realizará no mes de xuño e na que poderán 
recuperar as avaliacións que teñan suspensas ou o total do curso, se é o caso. 

 
Calificación da avaliación final ordinaria 

A nota final da asignatura será a media aritmética das tres avaliacións do curso. Se 
considerará superada a materia cando se obteña unha calificación final igual ou superior a 5 
puntos. 

 
Calificación da avaliación final extraordinaria de septembro 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, poderán realizar a 
proba escrita en setembro, na cal será necesario acadar un 5. 
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METODOLOXÍA 
 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de 
protagonismo. En concreto, na área de Valores Éticos: 

 
• Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha 

actitude críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso  
farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun 
fondo ético. 

 

• Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área 
desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos 
eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en 
grupo. 

 

• A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 
socializadores, cognitivos e creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións 
dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común. 

 
• Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 

aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre 
maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan 
un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e 
reflexivo o exercicio da liberdade e o control acerca da súa propia existencia. 

 
• Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe 

persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado 
percibe a información a través das súas propias experiencias e respectando sempre o 
desenvolvemento dos diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas 
como o ensino recíproco e a discusión guiada con técnicas de visualización, de role 
play. 

 
 

Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores 
éticos de forma holística, comprensiva e significativa. 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

Traballarase un tema en profundidade en cada unha das avaliacións. 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 
 

En vista a experiencia docente de anos anteriores, decídese utilizar o libro de texto de 
Valores éticos de 1º curso durante ese ano e o seguinte e, do mesmo xeito, o libro de 3º 
seguiráse durante os cursos de 3º e 4º. 

 
1º E.S.O. 

Traballaráse con libro de Valores éticos da editorial Vicens Vives. 

En cada avaliación o profesorado adxuntará material pertinentemente escollido, e 
intentarase facer una breve lectura en cada avaliación no transcurso da propia clase para 
favoreceren o Plan lector. 

 
2º E.S.O. 

Continuaráse co libro de Valores éticos de 1º curso e leeráse un libro de lectura  obrigatoria. 
A lectura terá lugar na aula, para deternos a comprender e a enriquecernos en equipo. 

 
• MITOS GRIEGOS, versión adaptada, Cucaña. 

 
3º E.S.O. 

O libro te texto será o da Editorial Anaya. 

 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización  

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que 
requiran atención específica por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoitar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Os profesores de filosofía teñen pensado solicitar para á materia de valores éticos unha 

charla sobre violencia de xenero e outra sobre conflitividade nas aulas. 
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Filosofía – 1º Bach. 
 

Introdución 
 

A través da UNESCO, a ONU alenta os seus estados membros a traballar na promoción, no 
fortalecemento e na extensión da filosofía en todos os niveis do ensino, porque a sociedade 
democrática, formada por unha pluralidade diversa de persoas e comunidades, proxectos e 
intereses, demanda un pensamento racional que axude a comprender o mundo complexo que 
nos rodea e proporcione instrumentos para edificar unha sociedade libre, igual e xusta. A 
UNESCO considera que a materia de Filosofía, o saber máis antigo de Europa, é a ferramenta 
adecuada que debe servir a este fin. A filosofía forma unha cidadanía reflexiva, lúcida, 
participativa, amante das institucións democráticas e con habilidades prácticas na resolución dos 
problemas específicos das sociedades democráticas avanzadas. 

A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e 
independente, co que alcanzar unha mellor comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a. 
Grazas a esta materia, os alumnos e as alumas adquiren a aptitude de entretecer unha defensa 
racional e razoable da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en  
vías de globalización. O pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas 
prácticas para entender, analizar e propor solucións aos desafíos intelectuais e morais do século 
XXI. Asemade, a materia de Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos 
valores da paz e da seguridade mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, 
tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade (a UNESCO nomea a Filosofía como "Escola de 
liberdade" na súa estratexia internacional e no informe de 2007). Os métodos filosóficos achegan 
enfoques plurais e contrastados que permiten albiscar saídas aos problemas que afectan a 
convivencia humana. A aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos disipa o 
recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e a seguridade global e local. 

En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación  e  a 
reflexión argumentada para descubrir prexuízos, xerar claridade respecto aos obxectivos e ao 
sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e falacias, resistir a  
presión arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións 
diferentes, humanizar as persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o 
tratamento na aula desta materia ten que facer reflexionar ao alumnado sobre as razóns da 
presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que 
debe dar visibilidade ao pensamento filosófico na muller. 

A materia de Filosofía axuda a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da 
dominación e a vontade de poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. A 
meditación filosófica esperta no alumnado o interese polas demais persoas, estimula a empatía 
para imaxinar os problemas que lles afectan e crea a capacidade para se emocionar 
moralmente. Mercé ao autocoñecemento que promove a filosofía, o alumnado pode chegar a 
recoñecer que a fraxilidade, a debilidade e a mortalidade non son aspectos negativos e odiosos 
da existencia humana, senón ocasións para a axuda mutua, a cooperación e a reciprocidade. 

En cuarto lugar, grazas aos modelos diversos de pensamento filosófico, a materia de Filosofía 
estimula a deliberación sosegada sobre as decisións que rexen a vida cotiá individual e colectiva, 
e impulsa a tomar iniciativas razoables. Nunha sociedade democrática avanzada, o alumnado 
debe formarse para aplicar o pensamento crítico á análise de principios económicos e políticos, 
sopesar teorías sobre a liberdade e a xustiza social, recoñecer a interacción dos fenómenos 
naturais e sociais, avaliar o impacto ético e social da tecnociencia e gozar con autonomía dos 
produtos  artísticos.  A  materia  de  Filosofía  proporciona  a  visión  e  a  comprensión   holística 
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necesaria para realizar estas tarefas. O alumnado educado filosoficamente é, daquela, activo, 
curioso, argumentativo, creativo, comprometido e innovador. 

Como se ve, a Filosofía como materia potencia o desenvolvemento das competencias sociais e 
cívicas, por estar estreitamente vinculadas coa finalidade última de todo o seu proxecto. Pero 
nesa consecución precisa acudir á competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao 
alumnado tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro como o diálogo frutífero coas 
demais persoas. A competencia de aprender a aprender maniféstase na obriga intrínseca do 
facer filosófico de xerar marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores 
que nos permitan tratar cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que 
provoca en nós a moi humana sensación de admiración. E nesa sensación, a Filosofía non está 
soa, xa que a matemática e a ciencia se nutren da mesma fonte, e a competencia neses saberes 
cobra máis luz cando se examinan desde o saber que na orixe foi un con eles. Pero non chega a 
admiración. Con ela aparece a curiosidade que só se satisfai cando polo sentido de iniciativa e o 
espírito emprendedor nos animamos á acción, á creación e á innovación. O mesmo saber  
require atrevemento, ousadía, iniciativa, como nos lembra Kant. A competencia dixital capacita  
os alumnos e as alumnas para o uso das novas tecnoloxías que serven para traballar coa 
materia mesma da razón, o sentido, que se presenta baixo as dúas facetas da información e a 
comunicación. O percorrido da filosofía polos seus temas e pola súa historia brinda acceso, ao 
cabo, a un panorama de teorías, pensadores/as, correntes, ideas, argumentos, críticas e 
preguntas que conforman a trama onde se viñeron tecendo as expresións culturais que nos fan 
ser o que somos. 

Tamén se abordan no currículo de Filosofía varios dos elementos transversais de etapa, os que 
atinxen basicamente ao espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á 
influencia que poden ter neles as achegas das ramas da filosofía. 

Na materia de Filosofía, todas estas esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a 
especificidade do saber filosófico, o coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a 
condición humana e a racionalidade práctica. A través destes bloques o alumnado coñecerá os 
interrogantes, os conceptos, as formulacións e as respostas da filosofía aos grandes problemas 
do saber, o coñecemento, a ciencia, a realidade, a natureza, o ser humano, a acción, a arte, o 
discurso e a innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a filosofía da ciencia e da 
natureza, e a metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno 
e da súa relación con el. O alumnado desenvolve a competencia para interpretar sucesos,  
avaliar o seu impacto, localizar as súas causas, anticipar e prever as consecuencias, analizar os 
factores capaces de transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o 
pensamento metódico (na ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión.  Os 
contidos de antropoloxía, ética e filosofía política dan luz sobre a realidade individual, social e 
cultural; estimulan a autocomprensión e o autocoñecemento, espertan a capacidade de 
argumentación moral e política, desenvolven a conciencia normativa e a empatía moral,  
fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á participación activa na vida democrática. 
Os contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e argumentación serven para educar a 
interpretación, a expresión, a formulación e a exposición do propio pensamento e do alleo en 
contextos comunicativos variados (deliberación, negociación, investigación, diálogo,  
controversia, discusión crítica e conversa informal), empregando con eficacia o razoamento 
lóxico e respectando as máximas que rexen a conduta racional comunicativa. Os contidos de 
estética proxectan o alumnado a comprender, apreciar e valorar con espírito crítico reflexivo, 
actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas. A finalidade é 
apropiarse criticamente dun conxunto de criterios estéticos para estimar o valor da produción 
cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas innovadoras con contido filosófico. 

Tanto estes contidos curriculares coma o tratamento das competencias clave e dos elementos 
transversais invitan o profesorado da materia a emprender unha renovación metodolóxica na que 
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os alumnos e as alumnas sexan quen de ocupar o papel activo fundamental que lles  
corresponde nos procesos de ensino e aprendizaxe: o de persoas autónomas e críticas, sociais  
e racionais, creativas e prudentes, donas de si e respectuosas coas demais persoas, sabias e 
felices. O tipo de persoa que a mellor filosofía nos presenta, desde sempre, como ideal humano. 

 
 
 

FILOSOFÍA - 1º de bacharelato 

 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos transversais  

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Textos filosóficos e 
pertencentes a  outras 
ramas do saber 
relacionados  coas 
temáticas filosóficas 
estudadas. 

▪ B1.1. Ler 
comprensivamente e 
analizar de forma crítica 
textos significativos e 
breves,  pertencentes a 
pensadores/as 
destacados/as. 

▪ FIB1.1.1. Analiza de xeito 
crítico textos pertencentes a 
pensadores/as 
destacados/as, identifica a 
problemática e as solucións 
expostas (distinguindo as 
teses principais e a orde da 
argumentación) e relaciona 
os problemas  propostos 
nos textos co estudado na 
unidade, e/ou co achegado 
por outros/as filósofos/as ou 
correntes, e/ou con saberes 
distintos da filosofía. 

▪ CAA 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.2. Composición escrita 
de argumentos de reflexión 
filosófica e de discursos 
orais, manexando as regras 
básicas da retórica e a 
argumentación. 

▪ B1.2. Argumentar e razoar 
os propios puntos de vista 
sobre as temáticas 
estudadas na unidade, de 
forma oral e escrita, con 
claridade e coherencia. 

▪ FIB1.2.1. Argumenta e 
razoa as súas opinións de 
forma oral e escrita, con 
claridade e coherencia, e 
demostrando un esforzo 
creativo e educativo na 
valoración persoal dos 
problemas filosóficos 
analizados. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.3. Uso dos 
procedementos de traballo 
intelectual (incluíndo os das 
tecnoloxías da  información 
e da comunicación) 
adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o 
uso rigoroso do léxico 
relacionado cos temas 
filosóficos estudados. 

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

▪ FIB1.3.1. Selecciona e 
sistematiza información 
obtida tanto de libros 
específicos como de 
internet, usando as 
posibilidades das novas 
tecnoloxías para consolidar 
e ampliar a información. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ FIB1.3.2. Elabora listas de 
vocabulario de conceptos e 
comprende o seu 
significado, aplícaos con 
rigor e organízaos en 
esquemas ou mapas 
conceptuais, e outros 
procedementos útiles  para 
a comprensión da filosofía. 

▪ CAA 

 Bloque 2. O saber filosófico  

▪ b ▪ B2.1.     Filosofía:    sentido, ▪ B2.1. Coñecer e 
comprender a 

▪ FIB2.1.1. Recoñece as 
preguntas  e  os  problemas 

▪ CAA 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

necesidade e historia. 

▪ B2.2. Saber racional. 
Explicación prerracional: 
mito e maxia. Explicación 
racional: razón e sentidos. 

▪ B2.3. Funcións e vixencia 
da filosofía. 

especificidade e a 
importancia do saber 
racional en xeral e do 
filosófico en particular, en 
tanto que saber de 
comprensión e 
interpretación da realidade, 
valorando que a filosofía é, 
á vez, un saber e unha 
actitude que estimula a 
crítica, a autonomía, a 
creatividade e a innovación. 

que veñen caracterizando a 
filosofía desde a súa orixe, 
comparando coa 
formulación doutros 
saberes, como o científico 
ou o teolóxico. 

 

▪ FIB2.1.2. Explica a orixe do 
saber filosófico 
diferenciándoo dos saberes 
prerracionais, como o mito 
ou a maxia. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ B2.4. Disciplinas teórico- 
prácticas do saber  
filosófico. 

▪ B2.5. Racionalidade teórica 
e práctica. 

▪ B2.2. Identificar as 
dimensións teórica e 
práctica da filosofía,  os 
seus obxectivos, as 
características, as 
disciplinas, os métodos e as 
funcións, relacionándoa 
paralelamente con outros 
saberes de comprensión da 
realidade. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.6. O saber filosófico a 
través da súa historia. 
Características da filosofía. 

▪ B2.3. Contextualizar 
histórica e culturalmente as 
problemáticas analizadas e 
expresar por escrito as 
achegas máis importantes 
do pensamento filosófico 
desde a súa orixe, 
identificando os principais 
problemas formulados e as 
solucións achegadas, e 
argumentando as propias 
opinións ao respecto. 

▪ FIB2.3.1. Recoñece as 
principais problemáticas 
filosóficas características de 
cada etapa  cultural 
europea. 

▪ CCEC 

▪ FIB2.3.2. Expresa por 
escrito as teses 
fundamentais dalgunhas 
das correntes filosóficas 
máis importantes do 
pensamento occidental. 

▪ CCL 

 Bloque 3. O coñecemento.  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.1. Teoría do 
coñecemento. 

▪ B3.2. Graos e ferramentas 
do coñecer: razón, 
entendemento e 
sensibilidade. 

▪ B3.3. Abstracción. 

▪ B3.4. Problemas implicados 
no coñecer: posibilidades, 
límites e intereses; o 
irracional. 

▪ B3.1. Coñecer de modo 
claro e ordenado as 
problemáticas  implicadas 
no proceso  do 
coñecemento humano, 
analizadas desde o campo 
filosófico, os seus graos, as 
ferramentas e as fontes, e 
expor por escrito os 
modelos explicativos do 
coñecemento máis 
significativos. 

▪ FIB3.1.1. Identifica e 
expresa de xeito claro e 
razoado os elementos e as 
problemáticas que implica o 
proceso do  coñecemento 
da realidade, como é o dos 
seus graos, as súas 
posibilidades e os seus 
límites. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ g 

▪ B3.5. Problema filosófico do 
coñecemento. 

▪ B3.6. A verdade como 
propiedade das cousas. A 
verdade como propiedade 
do entendemento: 
coherencia e adecuación. 

▪ B3.7. Algúns modelos 
filosóficos de explicación do 

▪ B3.2. Explicar e reflexionar 
sobre o problema  do 
acceso á verdade, 
identificando as 
problemáticas e as posturas 
filosóficas que xurdiron en 
torno ao seu estudo. 

▪ FIB3.2.1. Coñece e explica 
teorías acerca do 
coñecemento e a verdade, 
como son o idealismo, o 
realismo, o racionalismo, o 
empirismo, o 
perspectivismo, o consenso 
ou o escepticismo, e 
contrasta semellanzas e 
diferenzas        entre        os 

▪ CCEC 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 coñecemento e o acceso á 
verdade. 

 conceptos clave que 
manexan. 

 

▪ FIB3.2.2. Explica e 
contrasta criterios e teorías 
sobre a verdade, tanto no 
plano metafísico como no 
gnoseolóxico, usando con 
rigor         termos        como 
gnoseoloxía,  razón, 
sentidos, abstracción, 
obxectividade,         certeza, 
dúbida, evidencia, 
escepticismo, autoridade, 
probabilidade, prexuízo, 
coherencia, adecuación, 
consenso, incerteza, 
interese, irracional, etc., e 
construír un glosario de 
conceptos de xeito 
colaborativo,  usando 
internet. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. Filosofía, ciencia e 
tecnoloxía. Filosofía da 
ciencia. 

▪ B3.9. Obxectivos e 
instrumentos da ciencia. 

▪ B3.10. Método hipotético- 
dedutivo. 

▪ B3.3. Coñecer e explicar a 
función da ciencia, os seus 
modelos de explicación, as 
súas características, os 
seus métodos e a tipoloxía 
do saber científico, expondo 
as diferenzas e as 
coincidencias do ideal e a 
investigación científica co 
saber filosófico, como pode 
ser a problemática da 
obxectividade ou a 
adecuación teoría- 
realidade, argumentando as 
propias opinións de xeito 
razoado e coherente. 

▪ FIB3.3.1. Explica os 
obxectivos, as funcións e os 
principais elementos da 
ciencia, manexando termos 
como feito, hipótese, lei, 
teoría ou modelo. 

▪ CMCCT 

▪ FIB3.3.2. Constrúe unha 
hipótese científica, identifica 
os seus elementos e razoa  
a orde lóxica do proceso de 
coñecemento. 

▪ CMCCT 

▪ FIB3.3.3. Usa con rigor 
termos epistemolóxicos 
como indución, hipotético- 
dedutivo, método, 
verificación,          predición, 
realismo, causalidade, 
obxectividade, relatividade, 
caos e  indeterminismo, 
entre outros. 

▪ CMCCT 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.11. Técnica e 
tecnoloxía: saber e praxe. 

▪ B3.4. Relacionar e 
identificar as  implicacións 
da tecnoloxía, en tanto que 
saber práctico 
transformador da  natureza 
e da realidade humana, 
reflexionando, desde a 
filosofía da tecnoloxía,  
sobre as relacións coa 
ciencia e cos seres 
humanos. 

▪ FIB3.4.1. Extrae 
conclusións razoadas sobre 
a inquedanza humana por 
transformar e dominar a 
natureza, póndoa  ao 
servizo do ser humano, así 
como das consecuencias 
desta actuación, e participa 
de debates acerca das 
implicacións da tecnoloxía 
na realidade social. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ l 

▪ B3.12. Reflexións filosóficas 
sobre o desenvolvemento 
científico e tecnolóxico: o 
problema da indución. 

▪ B3.5. Analizar de xeito 
crítico fragmentos de textos 
filosóficos sobre a reflexión 
filosófica acerca da ciencia, 

▪ FIB3.5.1. Analiza 
fragmentos de textos  
breves e significativos de 
pensadores  como  Popper, 

▪ CMCCT 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  a técnica e a filosofía, 
identificando  as 
problemáticas e as 
solucións propostas, 
distinguindo as teses 
principais e a orde da 
argumentación, relacionar 
os problemas formulados 
nos textos co estudado na 
unidade e razoar a postura 
propia. 

Kuhn ou Chalmer, entre 
outros. 

 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.13. Lóxica de 
enunciados. 

▪ B3.14. Leis lóxicas e regras 
de inferencia. Leis lóxicas 
fundamentais, regras 
básicas de inferencia e 
regras derivadas. 

▪ B3.6. Coñecer os símbolos 
da lóxica formal e as táboas 
de verdade. 

▪ B3.7. Coñecer e adquirir un 
dominio mínimo das regras 
de inferencia e de cálculo 
lóxico de enunciados. 

▪ FIB3.6.1. Coñece os 
principais conectores e 
realiza as táboas. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ FIB3.6.2. Realiza 
inferencias e cálculos 
lóxicos utilizando as regras 
básicas e tamén as 
principais regras derivadas. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

 Bloque 4. O mundo, a vida e Deus.  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B4.1. Materia, vida e 
espíritu. O concepto de 
materia e enerxía. A noción 
de vida: organización e 
evolución. O concepto de 
espíritu: a facultade  
superior dos seres 
humanos. 

▪ B4.2. A caracterización 
científica da vida. A 
organización interna: a 
tendencia á orde dos seres 
vivos. A evolución e a 
adaptación ao medio. 

▪ B4.3. Teorías filosóficas 
sobre a vida. O hilozoismo. 
O mecanicismo.  O 
vitalismo. 

▪ B4.4. Relixión, teoloxía e 
filosofía. Relixión: crenza 
sobre a trascendencia e 
práctica colectiva. Teoloxía 
e filosofía da relixión. 

▪ B4.5. As probas da 
existencia de Deus e as 
súas críticas. A proba 
ontolóxica, cosmolóxica e 
físico-teleolóxica. 
Agnosticismo. Panteísmo. 
Ateísmo:   cientificista, 
humanista. 

▪ B4.1. Coñecer e distinguir 
os trazos da noción cintífica 
da vida e as correntes 
filosóficas sobre a mesma. 

▪ B4.2. Coñecer e adquirir un 
coñecemento básico de que 
é a relixión e distinguila da 
teoloxía, así como da 
filosofía da relixión. 

▪ B4.3. Comprender e 
reflexionar sobre que é a 
experiencia relixiosa en 
xeral, a teodicea ou 
xustificación do mal e o 
ateísmo. 

▪ FIB4.1.1. Define as nocións 
de vida, materia e espírito, 
ademáis de explicar as 
características cientificas da 
noción de vida. 

▪ FIB4.1.2. Coñece as 
principais correntes 
filosóficas que abordaron a 
cuestión da vida. 

▪ FIB4.2.1. Coñece a 
definición xeral de relixión, 
teoloxía e filosofía da 
relixión e explica, 
comprende e critica as 
probas tradicionais sobre a 
existencia de Deus. 

▪ FIB4.3.1. Esboza os trazos 
xerais da experiencia 
relixiosa, explica en que 
consiste a teodicea e define 
os trazos principais do 
ateísmo. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

 Bloque 5. O ser humano: a Psicoloxía.  

▪ b ▪ B5.1. A percepción: unha 
estructura sumamente 

▪ B5.1. Coñecer e 
comprender   as   principais 

▪ FIB5.1.1. Coñece as leis 
máis relevantes do proceso 

▪ CCL 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

complexa. 

▪ B5.2. A aprendizaxe: 
asociativo e perceptivo- 
cognitivo. 

▪ B5.3. A memoria: influencia 
sobre nós e nós sobre ela. 

▪ B5.4. Os impulsos e o 
inconsciente. Conciencia: o 
fenómeno da identidade e 
reflexión          sobre          a 
subxectividade. O 
inconsciente: estados 
mentais independentes da 
conciencia. 

▪ B5.5. Os impulsos. Os 
impulsos segundo Freud. 

▪ B5.6. A estrutura psíquica 
da mente humana segundo 
Freud. O id, o superego e o 
ego. 

leis da percepción. 

▪ B5.2. Diferenciar os  
distintos tipos de 
aprendizaxe. 

▪ B5.3. Decatarse da 
falibilidade das nosas 
capacidades. 

▪ B5.4. Coñecer e distinguir a 
conciencia e o inconsciente. 

▪ B5.5. Comprender e 
reflexionar sobre o papel 
dos impulsos na formación 
da personalidade, así como 
coñecer os elementos 
constitutivos do ego 
segundo a psicanalise. 

perceptivo e recoñece  o 
seu papel activo no proceso 
de aprendizaxe. 

▪ FIB5.1.2. Diferencia entre 
ilusión e alucinación. 

▪ FIB5. 1.3 Diferencia entre a 
pasividade que 
inxenuamente se lle 
presupón a mente e a 
actividade que sinala a 
Gestalt. 

▪ FIB5.2.1. Identifica os 
diferentes  aprendizaxes 
que interveñen  na 
formación humana e sabe 
poñer exemplos. 

▪ FIB5.4.1. É capaz de definir 
que é a conciencia e 
distinguila do inconsciente, 
ademáis de explicar 
algunhas concrecións deste 
no ámbito colectivo. 

▪ FIB5.4.2. Coñece  a 
proposta teórica de Freud e 
identifica os impulsos e os 
compoñentes da 
individualidade. 

▪ CMCT 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSC 

 Bloque 6. A racionalidade práctica  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.1. Racionalidade teórica 
e práctica. 

▪ B6.2. Orixe da ética 
occidental: Sócrates fronte 
aos sofistas. 

▪ B6.1. Identificar a 
especificidade da razón na 
súa dimensión práctica, en 
tanto que orientadora da 
acción humana. 

▪ FIB6.1.1. Recoñece a 
función da racionalidade 
práctica para dirixir a acción 
humana, aínda 
recoñecendo os seus 
vínculos ineludibles coa 
razón teórica e  a 
intelixencia emocional. 

▪ CSC 

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

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B6.3. A ética como reflexión 
sobre a acción moral: 
carácter, conciencia e 
madureza moral. 

▪ B6.2. Recoñecer o obxecto 
e función da ética. 

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

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.4. Principais teorías 
sobre a moral humana. 

▪ B6.5. Procura da felicidade. 

▪ B6.6. A boa vontade: Kant. 

▪ B6.7. A xustiza como  
virtude ético-política. 

▪ B6.8. Relativismo e 

▪ B6.3. Coñecer e explicar as 
principais teorías éticas 
sobre a xustiza e a 
felicidade, e sobre o 
desenvolvemento moral. 

▪ FIB6.3.1. Expresa de xeito 
crítico as argumentacións 
das principais teorías éticas 
sobre a felicidade e a 
virtude, razoando as súas 
propias ideas, e achega 
exemplos do seu 
cumprimento    e    do    seu 

▪ CSIEE 

▪ CSC 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 universalismo moral.  incumprimento.  

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

▪ CSIEE 

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

▪ CSC 

▪ FIB6.3.4. Usa con rigor 
termos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, 
responsabilidade, 
convención   moral, 
madureza moral, virtude 
moral,  subxectivismo, 
relativismo e universalismo 
moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, 
ética de  mínimos, 
consenso, xustiza, 
eudemonismo, hedonismo, 
emotivismo e utilitarismo. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.9. Fundamentos 
filosóficos do Estado. 

▪ B6.10. Principais 
interrogantes da filosofía 
política. 

▪ B6.4. Explicar a función, as 
características e os 
principais interrogantes da 
filosofía política, como a 
orixe e a lexitimidade do 
Estado, as relacións entre o 
individuo e o Estado ou a 
natureza das leis. 

▪ FIB6.4.1. Identifica a 
función, as características e 
os principais interrogantes 
da filosofía política. 

▪ CSC 

▪ FIB6.4.2. Utiliza con rigor 
conceptos como 
democracia,   Estado, 
xustiza, dereito, dereitos 
naturais,    Estado 
democrático e de dereito, 
legalidade,  lexitimidade, 
convención, 
contractualismo, alienación, 
ideoloxía, utopía,   entre 
outros conceptos clave da 
filosofía política. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.11. A xustiza segundo 
Platón. 

▪ B6.12. O convencionalismo 
nos sofistas. 

▪ B6.13. Realismo político: 
Maquiavelo. 

▪ B6.14. Contractualismo: 

▪ B6.5. Coñecer as teorías e 
os conceptos filosóficos 
principais que estiveron na 
base da construción da idea 
de Estado e das súas 
funcións, apreciando o 
papel    da    filosofía  como 

▪ FIB6.5.1. Explica de xeito 
coherente as formulacións 
filosófico-políticas  de 
Platón, os sofistas, 
Maquiavelo, Locke, 
Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart 
Mill,  Popper  ou Habermas, 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Hobbes, Locke,  Rousseau 
e Montesquieu. 

▪ B6.15. A paz perpetua de 
Kant. 

▪ B6.16. Fundamentos 
filosóficos do capitalismo no 
século XIX. John Stuart Mill. 
Alienación e ideoloxía 
segundo Marx. 

▪ B6.17. Disputa  política 
entre Popper e a escola de 
Frankfurt. 

reflexión crítica. entre outros.  

▪ FIB6.5.2. Analiza e 
reflexiona sobre a relación 
entre individuo e Estado, 
sobre a base do 
pensamento dos sofistas, 
Marx e a escola de 
Frankfurt. 

▪ CSC 

▪ FIB6.5.3. Analiza de xeito 
crítico textos significativos e 
breves dalgúns dos autores 
estudados, nos que se 
argumente sobre o 
concepto de Estado, os 
seus elementos e as súas 
características. 

▪ CSC 

▪ FIB6.5.4. Valora e utiliza a 
capacidade argumentativa, 
de forma oral e escrita, 
contra a arbitrariedade, o 
autoritarismo e a violencia. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.18. Función do 
pensamento utópico. 

▪ B6.6. Disertar de xeito oral  
e escrito sobre a  utilidade 
do pensamento utópico, 
analizando e valorando a 
súa función, para propor 
posibilidades alternativas, 
proxectar ideas 
innovadoras e avaliar o xa 
experimentado. 

▪ FIB6.6.1. Reflexiona por 
escrito sobre as 
posibilidades do 
pensamento utópico, e 
argumenta as súas propias 
ideas. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B6.19. Legalidade e 
lexitimidade. 

▪ B6.7. Distinguir os 
conceptos de legalidade e 
lexitimidade. 

▪ FIB6.7.1. Describe e 
compara os conceptos de 
legalidade e lexitimidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ n 

▪ p 

▪ B6.20. Estética filosófica: 
función e características. 

▪ B6.21. A arte como 
instrumento de 
comprensión e expresión 
simbólica da realidade. 

▪ B6.8. Coñecer o campo da 
estética,  reflexionando 
sobre as contribucións 
filosóficas realizadas por 
tres das construcións 
simbólicas culturais 
fundamentais. 

▪ FIB6.8.1. Comprende e usa 
conceptos como estética, 
creatividade, creación, 
símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, 
mímese, beleza, gusto, 
subxectividade,  xuízo 
estético e vangarda. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
• Apreciar a filosofía como actitude crítica necesaria para desenvolverse como cidadá 

• Diferenciar entre filosofía, ciencia e relixión 

• Identificar as distintas posicións e  os distintos filósofos que se vaian tratando 

• Recoñecer os distintos períodos históricos e as distintas preocupación que se dan neles 

• Utilizar o vocabulario apropiado de cada un dos temas 

• Coñecer as principais consecuencias que se derivan de cada posición epistemolóxica, 

metafísica, antropolóxica ou ética que foron traballadas no aula 
 

*Os contidos mínimos serán traballados mediante a realización de esquemas na aula. Para o 
seu reforzo os dous cuestionarios de avaliación que se farán con anterioridade a cada exame 
trimestral estarán centrados nestes aspectos mínimos imprescindibles. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
✓ Instrumentos de avaliación: 

• Observación directa do traballo realizado polo alumno 
• Valoración do comportamento na clase 
• Actitude cara a materia 
• Avaloración umérica das diferentes probas ou exames 
• Entrega de exercicios, traballos, composicións, etc., dentro das datas fixadas para 

tal efecto. 
• Comportamento e compañerismo 
• Asistencia continuada a clase co material correspondente. 

 
✓ Procedimentos de avaliación: 

A información que proporciona a avaliación debe servir como punto de referencia 

par a a actualización pedagóxica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 

integrada. 

A dimensión individualizada contribúe a ofrecer información sobre a evolución de 
cada alumno, sobre a súa situación con respecto ao proceso de aprendizaxe sen 
comparación con supostas normas estándar de rendemento. 
O carácter personalizado fai que a avaliación tome en consideración a totalidade da 
persoa. O alumno toma conciencia de sí, responsabilízase. 

 
✓ Probas de avaliación: 

 

Valóranse os coñecementos, grao de comprensión, capacidade crítica de aplicación 
dos coñecementos a novas situación e a habilidade para analizar e sintetizar 
información e datos.En calquera proba valorase positivamente: 

• A adecuación pregunta/ resposta 
• O uso correcto da linguaxe propia e da linguaxe técnica da materia en cuestión. 
• A corrección formal 
• A capacidade de razoamento 
• A capacidade de definición 
• A capacidade de análise e síntese 
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O curso se distribúe en tres avaliacións e a a calificación de cada unha delas responderá ás 
seguintes porcentaxes. 

✓ Probas escrita: 70% + 20% 
Ao longo de cada avaliación o alumnado terá que realizar tres probas escritas: 

• Cada cuestionario examinará da metade da materia da avaliación e puntuará un 

10% da nota, facendo así un 20% da nota total. A finalidade dos cuestionario é  

que o alumnado estude a materia con detimento e anterioridade, e así se  

favoreza oseu proceso de aprendizaxe. 

• O exame contará un 70% da nota, e os contidos que abarca serán os dos dous 

cuestionarios do trimestre. 

 
✓ Actitude e participación: 10% 

• O 10% da nota restante quedará suxeito a cuestión relativas a actitude e 

participación na clase e cumprimento coas obrigación diarias 

Se considera superada a avaliación cando o alumno obteña unha calificación 
igual ou superior a 5 puntos, pero resulta imprescindible que no exame a calificación sexa 
como mínimo dun 4 sobre 10. 

 

Os alumnos que obteñan unha calificación inferior terán a posibilidade de realizar unha proba 
de recuperación que se realizará no mes de 
xuño e na que poderán recuperar as avaliacións que teñan suspensas ou o total do curso, se   é 
o caso. 

 

Calificación da avaliación final ordinaria 
A nota final da asignatura será a media aritmética das tres avaliacións do 
curso. Se considerará superada a materia cando se obteña unha calificación final igual ou 
superior a 5 puntos. 

 
Calificación da avaliación final extraordinaria de setembro 
Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, poderán realizar a 
proba escrita en setembro, na cal será necesario acadar un 5. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
En cada avaliación se traballarán dous temas, seguindo a orde exposta. 
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MATERIAIS E RECURSOS. 
 

1º BAC 
O alumnado terá a súa disposición todo o material fotocopiable ao comenzó de cada 
avaliación. Todo él é una selección de fotocopias de distintos libros de textos. 

 

Ademáis hai dous libros de lectura obrigatoria, reunidos ambos nun mesmo volumen: 

• Sófocles, Antígona e Edipo Rey, versión adaptada Vicens Vives 

 
En 1º de Bacharelato, na medida en que sexa posible por cuestión técnicas e de 
temporalización, intentaráachegarse os problemas filosóficos mediante o cine. A pretensión 
sería visualizar: 

-O show de Truman. 
-Freud, pasión secreta. 
-El Crisol. 
-Delitos y faltas- 

 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

1º BAC 
Ao Alumnado que o requira se lle facilitará máis tempo do previsto para realizaren os exames e 
cuestionarios, e se intentará aclarar o máis posible o contido que se lle está a preguntar 

 
 

 

Historia da Filosofía 
2º Bacharelato curso 2017-2018 

 

Introdución 
 

Historia da Filosofía, ademais de ser unha cuestión que dá sentido e continuidade dunha 
perspectiva histórica para as ideas presentadas nas áreas de Filosofía cuarta ESO e Filosofía 
décimo primeiro grao, contribúe ao desenvolvemento integral dos alumnos e estudantes do ensino 
medio, permitindo tanto do seu ser como un pensamento e autónoma, e reflexionar sobre as súas 
propias crenzas, ideas e conviccións e arredor, forma crítica e fundamentada do mundo, e rexeitar 
e / ou modificalo los ou Asume como parte de si.  
 
A Historia da Filosofía non se presenta como unha viaxe cronolóxica a través das ideas do  
ensamento occidental sen máis preámbulos; Non debe ser un simple compendio de autores e 
autores, senón un intento de achegarse ao esforzo do ser humano para comprender a realidade eo 
ser humano en todas as súas dimensións. Trátase dunha investigación que nos fará máis libres, 
nos permitirá comprender o pasado eo presente, e proxectar solucións sobre os problemas que 
xorden no futuro. Ee no pensamento de "outros / as" (e "outros / Como") como foi moldeada ao 
longo da historia das ideas, e conseguir estimular o noso propio pensamento, que "Sapere Aude" 
kantiano, que nos conduce para xerar as nosas propias ideas tendo en conta de onde proceden e 
respecto a persoas que non pensan como nós.  
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Este pensamento a través do diálogo de autores e tempos diferentes que foron creando 
aproximacións ou tendencias cara ao respecto da verdade polos problemas e as grandes cuestións 
que o ser humano levantou ao longo da súa existencia constitúe a Historia da Filosofía . E neste 
curso, os estudantes deberían reflexionar sobre as razóns da presenza predominantemente 
masculina na produción filosófica desde a súa orixe, mentres que debe coñecer o pensamento 
filosófico das mulleres. 
 
Este tema contribúe ao desenvolvemento de competencias clave da escola, á súa natureza ea 
forma como ela é articulada e permite o desenvolvemento persoal e social como cidadán e 
desenvolvemento profesional no futuro, xa que o campo como terminais do bacharelato, adquire 
tamén a dimensión da propaganda para unha ampla gama de estudos e profesións máis tarde. A 
Historia da Filosofía permite aos estudantes e estudantes do ensino medio contribuír á realización 
das seguintes competencias: 
 
a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentos, análise de 
textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, traballos filosóficos, 
etc. 
 
b) competencias sociais e cívicas preséntanse asociado a numerosos patróns de aprendizaxe de 
material que poñen os alumnos respecto ao proceso de formación e transformación da sociedade 
humana desde o seu inicio, e proporcionar información sobre os seus problemas e as respostas 
dadas ao longo da historia. 
 
c) A competencia para aprender a aprender axuda aos alumnos a aprender por si mesmos, 
consolidando esta faceta noutras áreas, así como no futuro. Polo tanto, pídese reflectir, aprender 
en equipo, comprender e explicar, etc. 
 
d) A competencia dixital desenvólvese mediante a realización de traballos colectivos a través das 
TIC, utilizando ferramentas informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc. 
 
 
e) Tamén se fomenta o fomento da conciencia e da expresión cultural, entre outros, xa que existe 
un uso constante do diálogo entre épocas e autores anteriores, revisando as súas contribucións ao 
ámbito das expresións culturais a un nivel histórico . 
 
A realización destas competencias clave polos alumnos non se realizará sen un cambio 
metodolóxico no proceso de ensino e aprendizaxe que será un desafío para os profesionais da 
educación nesta fase. Este cambio tomará a forma de traballo e metodoloxía na aula, o que 
permitirá aos alumnos realizar un alto dominio das súas competencias, baseado na aprendizaxe 
cooperativa e na resolución conxunta de casos ou problemas que permitan xeneralizar estratexias 
e aplicalas en situacións similares e reais, aprendendo doutros. Poderán utilizarse diversos 
procedementos de avaliación, como rótulos, escalas, probas orais e escritas, carteiras e traballos 
de clase, que permiten a participación dos alumnos no seu proceso de avaliación. Outro aspecto 
importante do suxeito da historia da filosofía é o tratamento dos elementos transversais 
correspondentes á escola, especialmente destacando a comprensión ea oral e escrita en todos os 
bloques de materia, é o uso da tecnoloxía da información e a comunicación como elemento 
transversal no currículo propio da materia, entre outros 
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                HISTORIA DE LA FILOSOFÍA - 2º de Bacharelato 

 
 

 

Historia de la Filosofía. 2º de bachillerato  

 

Objetivos 
 

Con
teni
dos 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 
aprendizaje 

 

Competencias 
clave 

  

Bloque 1. 
Contenidos 

transversales 

 

 

▪  b 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B1.1. Comentario de texto. 

▪  B1.2.  Diálogo  filosófico  
y  argu- mentación. 

 

▪  B1.1. Realizar el análisis de 
frag- mentos de los textos 
más relevan- tes de la historia 
de la filosofía, y ser capaz de 
transferir los cono- cimientos 
a otros/as autores/as o 
problemas. 

 

▪ HFB1.1.1. Comprende el 
sentido global de los textos 
más relevan- tes de los/las 
autores/as estudia- dos/as, 
reconociendo el orden ló- 
gico de la argumentación y 
los planteamientos que se 
defienden, y es capaz de 
transferir los cono- cimientos 
a otros/as autores/as o 
problemas. 

 

▪  CCL 

 

▪ HFB1.1.2. Analiza las ideas 
del texto, identificando la 
conclusión y los conceptos y 
las ideas relevan- tes, y 
reconoce su estructura y el 
orden lógico de sus ideas. 

 

▪  CAA 

▪  CCL 

 

▪ HFB1.1.3. Argumenta la 
explica- ción de las ideas 
presentes en el texto, en 
relación con la filosofía 
del/de la autor/a y los 
contenidos estudiados. 

 

▪  CAA 

▪  CCL 

 

▪  a 

▪  b 

▪  c 

 

▪  B1.2.  Diálogo  filosófico  
y  argu- mentación. 

 

▪ B1.2. Argumentar con claridad 
y capacidad crítica, oralmente 
y por escrito, sus propias 
opiniones so- bre los 
problemas fundamentales 

 

▪  HFB1.2.1. Argumenta sus 
propias opiniones con 
claridad y coheren- cia, 
tanto oralmente como por 
es- crito. 

 

▪  CCL 

▪  CSIEE 

 
 

 
 

Historia de la Filosofía. 2º de bachillerato  

 

Objetivos 
 

Conte
nidos 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Competencias 
clave 
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▪  d 

▪  e 

 de la filosofía, dialogando de 
ma- nera razonada con otras 
posicio- nes diferentes. 

 

▪  HFB1.2.2. Utiliza el diálogo 
racio- nal en la defensa de 
sus opinio- nes,  y  valora  
la  diversidad  de ideas y, a 
la vez, apoyándose en los 
aspectos comunes. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  d 

▪  e 

▪  g 

▪  m 

 

▪  B1.3. Herramientas de 
aprendizaje 

e investigación de la filosofía. 

 

▪ B1.3. Aplicar adecuadamente 
las herramientas y los 
procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendi- zaje 
de la filosofía, realizando tra- 
bajos de organización e 
investiga- ción de los 
contenidos. 

 

▪  HFB1.3.1. Sintetiza 
correctamente la filosofía de 
cada autor/a, me- diante 
resúmenes de sus conteni- 
dos fundamentales, y los 
clasifica en los núcleos 
temáticos que atra- viesan la 
historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser 
hu- mano, ética y política. 

 

▪  CAA 

 

▪ HFB1.3.2.  Elabora  listados  
de vocabulario de conceptos, 
com- prende su significado, 
los organiza en esquemas o 
mapas conceptua- les, tablas 
cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la 
com- prensión de la filosofía 
del autor, y los aplica con 
rigor. 

 

▪  CAA 

▪  CCL 

 

▪  HFB1.3.3. Selecciona 
información de distintas 
fuentes, bibliográficas y de 
internet, y reconoce las fuen- 
tes fiables. 

 

▪  CD 

 

▪ HFB1.3.4. Realiza 
redacciones o disertaciones, 
trabajos de investi- gación y 
proyectos que impliquen un 
esfuerzo creativo y una 
valora- ción personal de los 
problemas filosóficos 
formulados en la histo- 

 

▪  CSIEE 
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Objetivos 
 

Conte
nidos 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Competencias 
clave 

   ria de la filosofía.  

 

▪  d 

▪  g 

▪  m 

 

▪  B1.4. Aplicación de las 
competen- cias de 
tecnologías de la informa- 
ción y de la comunicación a 
la his- toria de la filosofía. 

 

▪  B1.4. Utilizar las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación en la 
realización y en la exposición 
de los trabajos de 
investigación filosófica. 

 

▪  HFB1.4.1. Utiliza las 
herramientas informáticas y 
de la web 2.0. (wi- kis, 
blogs, redes sociales, proce- 
sador de textos, presentación 
de diapositivas o recursos 
multime- dia, etc.) para el 
desarrollo de los trabajos. 

 

▪  CD 

 

▪ HFB1.4.2.   Realiza   
búsquedas avanzadas en 
internet sobre los contenidos 
de la investigación, y decide 
los conceptos adecuados. 

 

▪  CD 

 

▪ HFB1.4.3. Colabora en 
trabajos colectivos de 
investigación sobre los 
contenidos estudiados 
utilizan- do las tecnologías de 
la informa- ción y de la 
comunicación. 

 

▪  CD 

 
 

Bloque 2. La filosofía en la Grecia antigua  

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B2.1. Origen de la filosofía 
griega. Los presocráticos: 
respuesta al origen del 
cosmos. 

▪  B2.2. Dialéctica socrática. 

▪  B2.3. Convencionalismo 
democrá- 

tico y relativismo de los 
sofistas 

▪ B2.4. Platón: ontología y 
conoci- miento;  concepción  
dualista  del ser humano; 
dimensión antropoló- gica y 
política de la virtud; el autor 

 

▪ B2.1. Conocer el origen de 
la filosofía en Grecia y 
comprender el primero gran 
sistema filosófico, el de 
Platón, analizando la rela- 
ción entre realidad y 
conocimiento, la concepción 
dualista del ser hu- mano y la 
dimensión antropológica y 
política de la virtud, en 
relación con la filosofía 
presocrática y el giro 
antropológico de  Sócrates y 
los Sofistas, valorando su 
influen- 

 

▪ HFB2.1.1. Utiliza conceptos 
de Platón como idea, mundo 
sensi- ble, mundo inteligible, 
bien, razón, doxa, episteme, 
universal, absolu- to,
 dualismo,      
reminiscencia, 
transmigración, mímesis, 
met- hexis, virtud y justicia, 
entre otros, y los aplica con 
rigor. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB2.1.2. Entiende y explica 
con 

claridad, tanto en el lenguaje 
oral 

 

▪  CCL 
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 y su contexto. cia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia 
antigua, y apreciando críti- 
camente su discurso. 

como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Platón, 
analizando la relación en- 
tre realidad y conocimiento, 
la concepción dualista del 
ser hu- mano y la 
dimensión antropológica y 
política de la virtud. 

 

 

▪ HFB2.1.3. Distingue las 
respues- tas de la corriente 
presocrática en relación al 
origen del Cosmos, los 
conceptos fundamentales 
de la dialéctica de Sócrates 
y el con- vencionalismo 
democrático y el relativismo 
moral de los sofistas, 
identificando los problemas 
de la filosofía antigua, y 
relacionando esas 
respuestas con las solucio- 
nes aportadas por Platón. 

 

▪  CAA 

 

▪  HFB2.1.4. Respeta el 
esfuerzo de la filosofía de 
Platón por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales de la 
Grecia an- tigua, valorando 
positivamente el diálogo 
como método filosófico, el 
nacimiento de las utopías 
socia- les, el sentido del 
gobernante- filósofo o su 
defensa de la inclu- sión de 
las mujeres en la educa- 
ción. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  d 

 

▪  B2.5. La física de 
Demócrito. 

▪  B2.6.  Problemas  de  la  
filosofía 

 

▪  B2.2. Entender el sistema 
teleoló- gico  de  
Aristóteles,  en  relación 
con el pensamiento de 
Platón y la 

 

▪ HFB2.2.1. Utiliza con rigor 
con- ceptos del marco del 
pensamiento de  
Aristóteles,  como  
sustancia, 

 

▪  CCL 
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▪  e 

▪  h 

antigua y solución de 
Aristóteles. 

▪ B2.7. Aristóteles: metafísica, 
física, conocimiento, ética 
eudemonista y política. 
Comparación con la filo- 
sofía platónica. El autor y su 
con- texto. 

física de  Demócrito, y 
valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y 
con los cambios socio- 
culturales de la Grecia 
antigua. 

ciencia, metafísica, materia, 
for- ma, potencia, acto, 
causa, efecto, teleología, 
lugar natural, induc- ción, 
deducción, abstracción, al- 
ma, monismo, felicidad y 
virtud, entre otros. 

 

 

▪  HFB2.2.2.  Comprende  y  
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de 
Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica 
y de la física, el cono- 
cimiento, la ética 
eudemonística y la política, 
en comparación con las 
teorías de Platón. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB2.2.3. Describe las 
respuestas de la física de 
Demócrito, identifi- cando 
los problemas de la filosofía 
antigua, y relaciona esas 
respues- tas con las 
soluciones aportadas por 
Aristóteles. 

 

▪  CAA 

 

▪ HFB2.2.4. Estima y  razona 
el esfuerzo de la filosofía de 
Aristóte- les por contribuir al 
desarrollo del pensamiento 
occidental, valorando 
positivamente el 
planteamiento científico de 
las cuestiones. 

 

▪  CMCCT 

 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B2.8.  Doctrinas  éticas  
helenísti- cas: Epicureísmo, 
Estoicismo y Escepticismo. 

 

▪  B2.3. Conocer las escuelas 
éticas surgidas en el 
helenismo, como el 
Epicureísmo, el Estoicismo 
y el Escepticismo, valorar 
su papel en 

 

▪  HFB2.3.1. Describe las 
respuestas de las doctrinas 
éticas helenísti- cas, e 
identifica algunos de los 
grandes logros de la 
ciencia ale- 

 

▪  CMCCT 
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▪  l ▪  B2.9. Científicos helenísticos. 

▪  B2.10. La Biblioteca de 
Alejandría. 

el contexto socio-histórico y 
cultu- ral de la época, y 
reconocer la re- percusión de 
los grandes científi- cos 
helenísticos, apreciando la 
gran  importancia  para  
occidente de la Biblioteca de 
Alejandría. 

jandrina.  

 
 

Bloque 3. La 
filosofía 
medieval 

 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

 

▪ B3.1.  Cristianismo  y  
filosofía. Agustín de Hipona: 
teoría de la iluminación, 
filosofía de la historia, el 
problema de la certeza y la 
de- fensa de la libertad. 

 

▪ B3.1. Explicar el origen del 
pen- samiento cristiano y su 
encuentro con  la  filosofía  a  
través  de  las ideas  
fundamentales  de  Agustín 
de Hipona, apreciando su 
defensa de la libertad, de la 
verdad y del conocimiento 
interior o la historia. 

 

▪  HFB3.1.1. Explica el 
encuentro de la filosofía y la 
religión cristiana en sus 
orígenes, a través de las 
tesis centrales del 
pensamiento de Agustín de 
Hipona. 

 

▪  CCEC 

 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B3.2.  Escolástica  
medieval.  To- más de 
Aquino: relaciones de ra- 
zón y fe. Vías para la 
demostra- ción de la 
existencia de Dios. Ley 
moral. Relación con la 
filosofía an- tigua y con la 
agustiniana, la judía y el 
nominalismo. El autor y su 
contexto. 

 

▪ B3.2. Conocer la síntesis de 
To- más de Aquino, en 
relación con el agustinismo, 
la filosofía árabe y judía, y 
el nominalismo, y valorar su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y en los 
cambios socio- culturales de 
la Edad Media. 

 

▪ HFB3.2.1. Define conceptos 
de Tomás de Aquino, como 
razón, fe, verdad, dios, 
esencia, existencia, creación, 
inmortalidad, ley natural, ley   
positiva   y   precepto,   entre 
otros, y los aplica con rigor. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB3.2.2. Entiende y 
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía 
de Tomás de Aquino, 
distinguiendo la relación 
entre fe y razón, las vías de 
demostración de la 
existencia de Dios, y la ley 
moral, en compa- ración con 
las teorías de la filoso- fía 
Antigua. 

 

▪  CCL 
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▪  HFB3.2.3. Discrimina las 
respues- tas del 
agustinismo, la filosofía 
árabe y judía, y el 
nominalismo, identificando 
los problemas de la filosofía 
medieval, en relación con 
las soluciones aportadas 
por To- más de Aquino. 

 

▪  CAA 

 

▪  HFB3.2.4. Valora el 
esfuerzo de la filosofía de 
Tomás de Aquino por 
contribuir al desarrollo de 
las ideas y los al cambios 
sociales de la Edad Media, 
juzgando positiva- mente la 
universalidad de la ley 
moral. 

 

▪  CSC 

 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B3.4. Crisis de la 
Escolástica en el siglo XIV: 
nominalismo de Gui- llermo 
de Ockham. Relaciones en- 
tre razón y fe. Nuevo 
impulso para la ciencia. 

 

▪  B3.3. Conocer alguna de 
las teo- rías centrales del 
pensamiento de Guillermo 
de Ockham, cuya refle- xión 
crítica supuso la separación 
entre razón y fe, la 
independencia de la 
filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia. 

 

▪ HFB3.3.1. Conoce las tesis 
cen- trales del nominalismo 
de Guiller- mo de Ockham 
y su importancia para la 
entrada en la modernidad. 

 

▪  CCEC 

  

Bloque 4. La filosofía en la Modernidad y en la Ilustración  

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪ 

▪  l 

 

▪ B4.1. La filosofía en el 
Renaci- miento. 
Humanismo: nuevo con- 
cepto sobre la naturaleza 
humana. 

▪  B4.2. F. Bacon. Los 
perjuicios en la 
investigación del 
conocimiento. 

▪  B4.3. Implicaciones de la 
revolu- 

ción científica. 

▪  B4.4. Realismo político de 
Maqui- 

 

▪ B4.1. Comprender la 
importancia del giro del 
pensamiento occiden- tal 
que se dio en el 
Renacimiento y que 
anticipa la modernidad, va- 
lorando el nuevo 
humanismo que ensalza a 
"dignitas hominis", la in- 
vestigación de los perjuicios 
del conocimiento de F. 
Bacon y las implicaciones  
de   la   Revolución 

 

▪ HFB4.1.1. Comprende la 
impor- tancia intelectual del 
giro del pen- samiento 
científico que se dio en el 
Renacimiento, y describe 
las respuestas de la filosofía 
humanis- ta sobre la 
naturaleza humana. 

 

▪  CMCCT 

 

▪  HFB4.1.2. Explica las ideas 
ético- 

 

▪  CSC 
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 avelo. Científica, y conocer las tesis 
fun- damentales  del  realismo  
político de N. Maquiavelo. 

políticas fundamentales de N. 
Ma- quiavelo y las compara 
con los sistemas ético-
políticos anteriores. 

 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪ B4.5. Descartes: El método, 
el "cogito" (conocimiento y 
realidad) y el dualismo 
antropológico. 

▪  B4.6. Comparación del autor 
con la filosofía antigua y 
medieval, y relación con la 
Moderna. El autor y su 
contexto. 

 

▪  B4.2. Entender el racionalismo 
de Descartes, distinguiéndolo 
y rela- cionándolo con la 
filosofía huma- nista y el 
monismo panteísta de 
Spinoza, y valorar su 
influencia en el desarrollo de 
las ideas y en los cambios  
socioculturales  de  la Edad 
Moderna. 

 

▪  HFB4.2.1. Identifica conceptos 
de Descartes como razón, 
certeza, método, duda, 
hipótesis, "cogito", idea, 
sustancia y subjetivismo, en- 
tre otros, y los aplica con rigor. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB4.2.2.  Comprende  y  
explica con claridad, tanto en 
el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía 
de Descartes, analizando el 
método y la relación entre 
conocimiento y realidad a 
partir del "cogito" y el dualismo 
en el ser humano, en 
comparación con las teorías 
de la filosofía antigua y de la 
medieval. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB4.2.3. Identifica los 
problemas de la filosofía 
moderna y los rela- ciona con 
las soluciones aporta- das por 
Descartes. 

 

▪  CCEC 

 

▪ HFB4.2.4. Estima y  razona 
el esfuerzo de la filosofía de 
Descar- tes por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los 
cambios sociocul- turales de la 
Edad Moderna, y va- lora la 
universalidad de la razón 
cartesiana. 

 

▪  CSC 
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▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

▪  l 

 

▪ B4.7.  Hume:  el  
conocimiento, crítica a la 
causalidad y a la sus- 
tancia. Emotivismo moral. 
Compa- ración con la 
filosofía anterior. El autor y 
su contexto 

▪  B4.8. Locke: liberalismo 
político. 

 

▪ B4.3. Conocer el empirismo 
de Hume en relación con el 
liberalis- mo político de 
Locke, y valorar su influencia 
en el desarrollo de las ideas 
y los cambios sociocultura- 
les de la Edad Moderna. 

 

▪ HFB4.3.1. Utiliza conceptos 
de Hume como 
escepticismo, crítica, 
experiencia, percepción, 
inmanen- cia,  asociación,  
impresiones, ideas, hábito, 
contradicción, cau- sa, 
creencia, sentimiento, mérito, 
utilidad, felicidad, contrato 
social, libertad y deber, entre 
otros, y los usa con rigor. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB4.3.2. Entiende y 
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de Hume, 
distin- guiendo los principios 
y los ele- mentos del 
conocimiento respeto a la 
verdad, la crítica a la causali- 
dad y a la sustancia, y el 
emoti- vismo moral, en 
comparación con las teorías 
de la filosofía antigua y de la 
medieval, y con el raciona- 
lismo moderno. 

 

▪  CMCCT 

 

▪ HFB4.3.3. Conoce y explica 
las ideas centrales del 
liberalismo po- lítico de 
Locke, identificando los 
problemas de la filosofía 
moderna, y las relaciona con 
las soluciones aportadas por 
Hume. 

 

▪  CSC 

 

▪  HFB4.3.4. Valora el esfuerzo 
de la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios  
socioculturales  de  la Edad  
Moderna,  juzgando  positi- 

 

▪  CSC 
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   vamente la búsqueda de la 
felici- 
dad colectiva. 

 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪ B4.9.  La  Ilustración  
francesa. Rousseau: la 
crítica social, la críti- ca a la 
civilización, el estado de 
naturaleza, la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general. 

 

▪ B4.4.  Conocer  los  
principales ideales de los 
ilustrados france- ses, 
profundizando en el pensa- 
miento de J.J. Rousseau, y 
valorar la importancia de su 
pensamiento para el 
surgimiento de la demo- 
cracia mediante un orden 
social acorde con la 
naturaleza humana. 

 

▪  HFB4.4.1. Comprende los 
ideales que impulsaron los 
ilustrados fran- ceses, y 
explica el sentido y tras- 
cendencia del pensamiento 
de Rousseau, su crítica 
social, la crí- tica a la 
civilización, el estado de 
naturaleza, la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪ B4.10.  Idealismo  
trascendental. Kant: las 
facultades y límites del 
conocimiento. 

▪  B4.11. Ley Moral y paz 
perpetua. 

▪  B4.12. Relación del 
proyecto ilus- trado de 
Rousseau con la filosofía 
Moderna y Kant. 

▪ B4.13. Comparación con las 
teo- rías de la filosofía 
antigua, medie- val y 
moderna. 

 

▪ B4.5. Comprender el 
idealismo crítico de Kant, en 
relación con el racionalismo 
de Descartes, el em- 
pirismo de Hume y la 
filosofía ilus- trada de 
Rousseau, y valorar su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
sociocultura- les de la Edad 
Moderna. 

 

▪  HFB4.5.1.  Aplica  
conceptos  de Kant como 
sensibilidad, entendi- 
miento, razón, crítica, 
trascenden- tal, ciencia, 
innato, juicio, a priori, a 
posteriori, facultad, intuición, 
ca- tegoría,  ilusión  
trascendental, idea, ley, 
fenómeno, noúmeno, vo- 
luntad, deber, imperativo 
categóri- co, autonomía, 
postulado, libertad, 
dignidad, persona, paz y 
pacto, entre otros, y los 
utiliza con rigor. 

 

▪  CAA 

 

▪  HFB4.5.2. Entiende y 
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Kant, analizando 
las facultades y los límites 
del conocimiento, la ley 
moral y la paz perpetua, 
compa- rándolas con las 
teorías de la filo- sofía 
antigua, medieval y moder- 
na. 

 

▪  CCL 
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▪  HFB4.5.3. Describe la 
teoría polí- tica de 
Rousseau, identificando los 
problemas de la filosofía 
moderna y relacionándola 
con las solucio- nes 
aportadas por Kant. 

 

▪  CCL 

 

▪ HFB4.5.4. Respeta y 
razona el esfuerzo de la 
filosofía de Kant por 
contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna, y valora la dig- 
nidad y la búsqueda de la 
paz en- tre las naciones 

 

▪  CSC 

  

Bloque 5. La 
filosofía 

contemporánea 

 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B5.1. Marx: el 
materialismo histó- rico, la 
crítica al idealismo, a la 
alienación y a la ideología, 
y su visión humanista del 
individuo. 

▪ B5.2. Relación de Marx con 
los problemas de la 
filosofía contem- poránea. 
El autor y su contexto. 

 

▪ B5.1. Entender el 
materialismo histórico de 
Marx, en relación con el 
idealismo de Hegel y con 
Feu- erbach, y valorar su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y en los 
cambios  socioculturales  
de  la Edad 
Contemporánea. 

 

▪  HFB5.1.1. Identifica 
conceptos de Marx como 
dialéctica, materialis- mo 
histórico, praxis, alienación, 
infraestructura, 
superestructura, fuerzas 
productivas, medios de 
producción, lucha de 
clases, tra- bajo, plusvalor y 
humanismo, en- tre otros, y 
los utiliza con rigor. 

 

▪  CSC 

 

▪ HFB5.1.2. Conoce y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Marx, 
examinando el materialismo 
histórico y la crítica al 
idealismo, a la alienación y 
a la ideología, y expone su 
visión humanista del 
individuo. 

 

▪  CCL 
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▪  HFB5.1.3. Identifica los 
problemas de la filosofía 
contemporánea en relación 
con las soluciones apor- 
tadas por Marx. 

 

▪  CSC 

 

▪  HFB5.1.4. Valora el 
esfuerzo de la filosofía de 
Marx por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales de la 
Edad Con- temporánea, 
juzgando positiva- mente la 
defensa de la igualdad 
social. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B5.3. Nietzsche: crítica a la 
meta- física, a la moral y a 
la ciencia; la verdad como 
metáfora. 

▪  B5.4. El superhombre, como 
resul- tado de la inversión 
de valores y la voluntad de 
poder, y comparación con 
las teorías de la filosofía 
anti- gua, medieval, 
moderna y con- 
temporánea. El autor y su 
contex- to. 

▪  B5.5.  La  voluntad  en  
Schopen- 

hauer. 

 

▪  B5.2. Comprender el 
vitalismo de Nietzsche en 
relación con el vita- lismo 
de Schopenhauer, y valorar 
su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios sociocultu- rales de 
la Edad Contemporánea. 

 

▪ HFB5.2.1. Define conceptos 
de Nietzsche como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, 
convención, perspectiva, 
genealogía, transva- 
loración, nihilismo, 
superhombre, voluntad de 
poder, y eterno re- torno, 
entre otros, y los aplica con 
rigor. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB5.2.2. Entiende y 
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la 
metafísica, a la moral y a 
la ciencia, la verdad como 
metáfora, y la afirmación del 
superhombre, como 
resultado de la inversión de 
valores y la voluntad de 
poder, en comparación con 
las teorías de la filosofía 
antigua, medieval, mo- 
derna y contemporánea. 

 

▪  CCL 
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▪ HFB5.2.3. Distingue las 
respues- tas de 
Schopenhauer en su afir- 
mación de la voluntad e 
identifica los problemas de 
la filosofía con- temporánea, 
en relación con las 
soluciones aportadas por 
Nietzs- che. 

 

▪  CCEC 

 

▪  HFB5.2.4. Estima el esfuerzo 
de la filosofía de Nietzsche 
por contri- buir al desarrollo 
de las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad 
Contemporánea, y valora la 
de- fensa de la verdad y de la 
libertad. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B5.6. Filosofía española. 
Ortega y Gasset: su relación 
con posturas filosóficas 
como el realismo, el ra- 
cionalismo, el vitalismo o el 
exis- tencialismo, y otras 
posturas filo- sóficas. El autor 
y su contexto. 

 

▪  B5.3. Entender el 
raciovitalismo de Ortega y 
Gasset en relación con 
figuras de la filosofía 
española, como Unamuno, y 
del pensamien- to europeo, y 
valorar las influen- cias que 
recibe y la repercusión de su  
pensamiento en  el  
desarrollo de las ideas y la 
regeneración so- cial, cultural 
y política de España. 

 

▪ HFB5.3.1. Utiliza conceptos 
de Ortega y Gasset y los 
aplica con rigor, como 
objetivismo, ciencia, 
europeización, filosofía, 
mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, 
raciovitalismo, vida, catego- 
ría, libertad, idea, creencia, 
histo- ria, razón histórica, 
generación, hombre-masa y 
hombre selecto, entre otros. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB5.3.2.  Comprende  y  
explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en 
el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía 
y del análisis social de 
Ortega y Gasset, en relación 
con posturas filosófi- cas 
como el realismo, el 
raciona- lismo, el vitalismo o 
el existencia- lismo, entre 
otras. 

 

▪  CCL 
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Historia de la Filosofía. 2º de bachillerato  

 

Objetivos 
 

Conten
idos 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Competencias 
clave 

    

▪  HFB5.3.3. Respeta el 
esfuerzo de la filosofía de 
Ortega y Gasset por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios 
sociales y cultura- les de la 
Edad Contemporánea 
española, y valora su 
compromiso con la defensa 
de la cultura y de la 
democracia. 

 

▪  CSC 

 

▪  b 

▪  c 

▪  d 

▪  e 

▪  h 

 

▪  B5.7. Filosofía crítica de la 
escue- la de Fráncfort. La 
crítica la razón ilustrada y a la 
idea de progreso. 

▪ B5.8. Racionalidad dialógica 
de Habermas: los intereses 
del cono- cimiento y la acción 
comunicativa. 

▪  B5.9.  Contribución de  
Habermas al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad Con- 
temporánea. 

▪  B5.10. Pensamiento 
posmoderno: principales tesis 
de los filósofos posmodernos, 
como Vattimo, Lyo- tard y 
Baudrillard, y reflexión sobre 
su vigencia actual. 

 

▪  B5.4. Conocer las tesis 
fundamen- tales de la crítica 
de la Escuela de Fráncfort, 
analizando la racionali- dad 
dialógica de Habermas, rela- 
cionándolo con la filosofía 
crítica de la Escuela de 
Fráncfort, y valo- rando su 
influencia en el desarro- llo 
de las ideas y los cambios 
so- cioculturales de la Edad 
Contem- poránea. Conocer 
las tesis más definitorias del 
pensamiento pos- moderno, 
identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, 
Lyo- tard y Baudrillard, y 
valorar críti- camente su 
repercusión en el 
pensamiento filosófico a 
partir de finales del siglo XX. 

 

▪  HFB5.4.1. Identifica 
conceptos de Habermas, 
como conocimiento, interés, 
consenso, verdad, enun- 
ciado, comunicación, 
desigualdad, o mundo de la 
vida, y conceptos de la 
filosofía posmoderna, como 
deconstrucción, diferencia, 
cultura, texto, arte, y 
comunicación, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 

 

▪  CSC 

 

▪  HFB5.4.2. Entiende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías de la 
filosofía de Habermas, distin- 
guiendo los intereses del 
conoci- miento y la acción 
comunicativa, y las teorías 
fundamentales de la 
posmodernidad, analizando la 
de- construcción de la 
modernidad desde la 
multiplicidad de la socie- dad 
de la comunicación. 

 

▪  CCL 

 

▪  HFB5.4.3. Identifica  las  
respues- tas de la filosofía 
crítica de la es- cuela de 
Fráncfort y reflexiona so- bre 
ellas, identificando los 
proble- 

 

▪  CAA 
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Psicoloxía  

  

Historia de la Filosofía. 2º de bachillerato  

 

Objetivos 
 

Conte
nidos 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Competencias 
clave 

   mas  de  la  filosofía  
contemporá- 
nea. 

 

 

▪  HFB5.4.4. Estima el esfuerzo 
de la filosofía de Habermas y 
del pen- samiento 
posmoderno por contri- buir 
al desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales de la 
Edad Contemporánea, y 
valora su es- fuerzo en la 
defensa del diálogo racional 
y el respeto a la diferen- 
cia. 

 

▪  CSC 

 

▪  HFB5.4.5. Conoce las tesis 
carac- terísticas del 
pensamiento posmo- derno, 
como la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de 
progreso, al pensamiento 
totalizador y a la tri- 
vialización de la existencia, 
el cre- púsculo del deber, o 
la pérdida del sujeto frente a 
la cultura de ma- sas, entre 
otras. 

 

▪  CSC 

 

▪ HFB5.4.6. Explica y 
argumenta sobre las 
principales tesis de los 
filósofos posmodernos, como 
Vat- timo, Lyotard y 
Baudrillard, y refle- xiona 
sobre su vigencia. 

 

▪  CAA 

▪  CCL 
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2º Bacharelato curso 2017-2018 

 

 

Introdución e contextualización 
 
A materia de Psicoloxía é unha materia de libre configuración á que se pode acceder desde calquera das vías do 
Bacharelato e que proporciona coñecementos fundamentais para o mundo actual, xa que serve tanto de orientación da 
propia conduta como de introdución aos coñecementos específicos que precisa calquera profesional da saúde ou de 
traballos que requiran e teñan as relacións persoais, laborais ou sociais como finalidade. 
 
A materia organízase en seis bloques: «A psicoloxía como ciencia», «Fundamentos biolóxicos da conduta», «Os 
procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria», «Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, 
intelixencia e pensamento», «A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade» e «Psicoloxía 
social e das organizacións». Daquela, desde a consideración da disciplina como ciencia, analízanse os fundamentos 
biolóxicos da conduta, as capacidades cognitivas como a percepción, a memoria e a intelixencia, afondando na 
aprendizaxe e na construción da nosa personalidade individual e social. 
 
 

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
A materia de Psicoloxía, desde a dobre vertente humanística e científica, pode colaborar dun xeito representativo e 
versátil a fomentar o espírito científico, a capacidade de aprender sobre o mundo (CMCCT) e moi particulamente sobre 
a propia capacidade de aprender e as súas técnicas (CAA). A actualidade dos seus contidos e as múltiples 
experiencias prácticas permiten un tratamento transversal da materia que incide no coñecemento das relacións entre 
os diferentes ámbitos da cultura (CSC) e fai necesario usar as redes sociais e o tratamento da información procurando 
deste xeito un dominio nestes eidos (CD).  
 
Como disciplina que pode cooperar na mellora xenérica das condicións de vida das persoas e, ao mesmo tempo, 
patrocinar, desde o autocoñecemento, o xenuíno desenvolvemento persoal, é unha materia que permite desenvolver o 
espírito emprendedor (CSIEE). A metodoloxía que aplicaremos na materia insistirá de forma especial na capacidade 
expositiva do alumnado, tanto de forma escrita e icónica como verbal (CLL). 
 
 

Concreción dos obxectivos por curso 
 
Para esta materia consideramos esenciais os seguintes obxectivos propostos para o Bacharelato, obxec- tivos que 
adecuaremos aos contidos específicos da materia: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 
fundamentalmente adquirindo os coñecementos científicos necesarios para sustentar unha igualdade de xénero e o 
respecto aos dereitos dos individuos, insistindo no especial dereito á saúde, tanto física coma psíquica. 
  
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o 
seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais, para o que 
serán especialmente útiles os coñecementos adquiridos na materia. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valo- rar 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. 
 
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 
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social. 
 
e)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. 

 
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 e o estatuto 
específico da psicoloxía como ciencia e os seus límites. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural, relacionando o ámbito da materia con diferentes expresións culturais. 
 
ñ) Impulsar condutas e hábitos saudables en relación coa saúde psíquica. 
 
 
 
 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 
 
A concreción para cada estándar de aprendizaxe figura nas seguintes táboas organizadas por trimestres e bloques de 
contido. 
 

                                         PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos    Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

   Competencias 

clave 

  Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mí       

nimo de l     ogro                                   

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación BBloque 1. A psicoloxía como ciencia. Unidade 1 «A chave da alma» 

b e 

h 

l 

B1.1. A psicoloxía 

desde as súas orixes 

en Grecia ata o 

século XIX. 

B1.2. Constitución da 

psicoloxía como 

saber autónomo: 

Wundt, Watson, 

James e Freud. 

B1.3. Diversidade de 

acepcións do termo 

psicoloxía ao longo 

da súa evolución. 

B1.4. Obxecto 

propio da psicoloxía. 

A psico- loxía e 

outros saberes. 

B1.1. Entender e 

apreciar a 

especifici- dade e 

a importancia do 

coñecemento 

psicolóxico, 

como ciencia que 

trata da conduta e 

os procesos 

mentais do 

individuo, 

valorando que se 

trata dun saber e 

unha actitude que 

estimula a crítica, 

a autonomía, a 

investigación e a 

innovación. 

PSB1.1.1. Explica e 

constrúe un marco de 

referencia global da 

psicoloxía, desde as súas 

orixes en Grecia (nas 

fi de Platón e 

Aristóteles), ata o seu 

recoñecemento como saber 

independente da man de 

Wundt, Watson, 

James e Freud, defi 

as acepcións do termo 

psicoloxía ao longo da 

súa evolución, desde 

o etimolóxico, como 

«ciencia da alma», aos 

achegados polas corren- tes 

actuais: condutismo, 

cognitivismo, psicanálise, 

humanismo ou Gestalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios.  

PPROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

   INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSB1.1.2. Recoñece e 

valora as cuestións e os 

problemas que investi- ga 

a psicoloxía desde os seus 

inicios, distinguin- do a 

súa perspectiva das 

proporcionadas por outros 

saberes. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

d e 

l 

B1.5. Obxectivos 

que caracterizan a 

psi- coloxía. 

B1.6. Facetas teórica 

e práctica da 

psicoloxía, e ámbitos 

de apli- cación. 

B1.7. Metodoloxías 

da investigación 

psicolóxica: 

métodos e 

obxectivos. 

B1.2. Identificar a 

dimensión 

teórica e práctica 

da psicoloxía, os 

seus obxectivos, 

as súas 

características 

e as súas ramas e 

técnicas de 

investiga- ción, 

relacionándoas, 

como ciencia 

multi- 

disciplinar, con 

outras ciencias 

cuxo fin é 

a comprensión 

dos fenómenos 

humanos, como 

a filosofía, a 

bioloxía, a 

antropo- loxía, a 

economía etc. 

PSB1.2.1. Explica e estima 

a importancia dos 

obxectivos que 

caracterizan a psico- 

loxía: describir, explicar, 

predicir e modificar. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB1.2.2. Distingue e 

relaciona as facetas teórica 

e práctica da psicoloxía, e 

identifica as ramas en que 

se desenvolven (clínica e 

da saúde, da arte, das 

actividades físico-de- 

portivas, da educación, 

forense, da intervención 

social, ambiental etc.), 

investigando e valoran- do 

a súa aplicación nos 

ámbitos de atención na 

comunidade, como na 

familia e na infancia, 

na terceira idade, en 

minusvalías, muller, 

xuventude, minorías 

sociais e inmigrantes, 

cooperación para o 

desenvolvemento etc. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

   Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

  Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador 

mínimo de logro 

  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB1.2.3. Describe e 

aprecia a utilidade das 

técnicas e das 

metodo- loxías de 

investigación 

psicolóxica, 

explicando as 

características de cada 

unha, como son os 

métodos compren- 

sivos (introspección, 

fenomenoloxía, 

herme- néutica, test, 

entrevista persoal, 

dinámica de grupos 

etc.) e os seus 

obxectivos (observa- 

ción, descrición, 

experi- mentación, 

explicación, estudos 

de casos etc.). 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

a d 

e 

g 

h 

B1.8. Achegas 

máis importantes 

da psi- coloxía na 

compren- sión dos 

fenómenos 

humanos. 

Problemas tratados 

e conclu- sións 

ofrecidas. 

B1.9. Teorías 

psico- lóxicas: 

psicanálise, 

condutismo, teoría 

cognitiva, Gestalt, 

humanismo e 

psico- bioloxía. 

B1.10. Textos de 

auto- res como W. 

Wundt, 

S. Freud, A. Maslow, 

W. James e B. F. 

Skin- ner, entre 

outros. 

B1.3. Recoñecer 

e expresar as 

achegas máis 

importantes da 

psicoloxía, desde 

os seus inicios ata 

a actualidade, 

identi- 

ficando os 

principais problemas 

formulados e as 

solucións ache- 

gadas polas correntes 

psicolóxicas contem- 

poráneas, e 

realizando unha 

análise crítica de 

textos significativos 

e breves de contido 

psi- colóxico, 

identificando as 

problemáticas 

formuladas e relacio- 

nándoas co estudado 

na unidade. 

PSB1.3.1. Explica e 

recoñece a 

importancia das 

achegas que a 

psicolóxica realizou 

na comprensión dos 

fenó- menos 

humanos, iden- 

tificando os 

problemas específicos 

dos que se ocupa e as 

conclusións 

achegadas. 

CCEC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB1 3.2. Utiliza a 

súa capacidade de 

aprender a aprender, 

realizando os seus 

propios mapas 

conceptuais, utilizando 

medios informáticos, 

acerca das seguintes 

teorías: psicanálise, 

condutismo, teoría 

cog- nitiva, Gestalt, 

huma- nismo e 

psicobioloxía. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB1.3.3. Analiza e 

va- lora criticamente 

textos sobre os 

problemas, as 

funcións e as aplica- 

cións da Psicoloxía de 

autores como W. 

Wun- dt, S. Freud, A. 

Maslow, 

W. James e B. F. 

Skinner, entre outros. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB1.3.4. Utiliza a 

súa iniciativa para 

expor as súas 

conclusións 

argumentadamente, 

mediante 

presentacións gráficas, 

en medios 

audiovisuais. 

CD 

CSI

EE 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO

S 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

  Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador 

mínimo de logro 

  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta. Unidade 2 «O corazón da máquina» 

e g 

h 

i 

B2.1. Anatomía do 

encéfalo humano. 

Comparativa co 

doutros animais. 

B2.2. Filoxénese da 

evolución do 

cerebro humano e 

relación coa 

conduta. 

B2.1. Explicar a 

evo- lución do 

cerebro humano 

desde un enfoque 

antropolóxi- co, 

distinguindo as súas 

características 

específicas das dou- 

tros animais, co fin 

de apreciar a 

importancia do 

desenvolvemento 

neurolóxico e as 

con- secuencias que 

delas se derivan. 

PSB2.1.1. Identifica, 

contrasta e valora a 

nivel anatómico 

dife- rentes tipos de 

encé- falos animais 

en com- paración co 

humano, valéndose 

de medios 

documentais. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2.1.2. Investiga a 

través de internet a 

filoxénese humana e a 

evolución do cerebro, 

explicando e 

aprecian- do a 

relación directa que 

mantén co desen- 

volvemento da 

conduta humana. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

d e 

g

 

i 

B2.3. Morfoloxía da 

neurona. Sinapse, 

impulso nervioso e 

neurotransmisores. 

B2.4. Áreas do 

cerebro e as funcións 

que executan. 

B2.2. Analizar e 

apre- ciar a 

importancia 

da organización do 

sistema nervioso 

central, fundamen- 

talmente do encéfalo 

humano, 

distinguindo as 

localizacións e as 

funcións que deter- 

minan a conduta dos 

individuos 

PSB2.2.1. Realiza 

unha presentación, 

con medios 

informáticos, en 

colaboración grupal, 

sobre a morfoloxía 

neuronal e a sinapse, 

describindo o proceso 

de transmisión sináp- 

tica e os factores que 

a determinan, o 

impulso nervioso e os 

neuro- transmisores. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2.2.2. Investiga e 

explica a organización 

das áreas cerebrais e 

as súas funcións, e 

localiza nun debuxo 

as devan- ditas áreas. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. e h 

i 

l 

B2.5. Técnicas de 

investigación da 

actividade 

cerebral: 

anxiogramas, 

EEG, TAC, TEP, 

IRM, inter- 

vencións directas 

e estudo de casos. 

B2.6. Impulso que 

deron as técnicas 

de investigación 

do 

cerebro para o 

estudo do 

comportamento e a 

solución dalgunhas 

patoloxías. 

B2.3. Entender e 

valorar as técnicas 

actuais de investiga- 

ción do cerebro e o 

seu impacto no 

avan- ce científico 

acerca da 

explicación da con- 

duta e na superación 

dalgúns trastornos e 

dalgunhas doenzas 

mentais. 

PSB2.3.1. Describe e 

compara as técnicas 

científicas de inves- 

tigación do cerebro: 

anxiogramas, EEG, 

TAC, TEP, IRM, 

intervencións 

directas e estudo de 

casos. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2 3.2. Analiza e 

aprecia o impulso 

que estas técnicas de 

in- vestigación 

cerebral lle deron ao 

coñecemento do 

comportamento 

humano e á solución 

dalgunhas patoloxías. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos      Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

  Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador 

mínimo de logro 

  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

a c 

e 

g 

i 

B2.7. Bases 

xenéticas da 

diferenza entre a 

conduta feminina e 

a masculina. 

B2.8. Doenzas cau- 

sadas por 

alteracións 

xenéticas. 

Anomalía na 

conduta. Síndro- 

mes. 

B2.4. Comprender e 

recoñecer algunhas 

das bases xenéticas 

que determinan a 

conduta humana, 

apreciando a 

relación de causa e 

efecto que pode 

existir entre ambas 

as dúas e 

destacando a orixe 

dalgunhas doenzas 

producidas por 

altera- cións 

xenéticas. 

PSB2.4.1. Explica a 

influencia dos 

compo- ñentes 

xenéticos que 

interveñen na 

conduta, e investiga e 

valora 

se estes teñen 

efectos distintivos 

entre a conduta 

feminina e a 

masculina. 

CMC 

CT 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2.4.2. Relaciona 

e aprecia a 

importancia das 

alteracións xenéti- 

cas coas doenzas que 

producen modifica- 

cións e anomalías na 

conduta, utilizando o 

vocabulario técnico 

preciso: mutación, 

trisomía, 

monosomía, deleción 

etc. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2.4.3. Localiza e 

selecciona 

información en 

internet acerca 

de distintos tipos de 

doenzas causadas por 

alteracións xenéticas, 

tales como a 

síndrome de Down, a 

síndrome de Turner, a 

síndrome do miaño 

de gato ou a síndrome 

de Klinefelter, entre 

outras. 

CD 

CMC

CT 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b c 

d 

h 

B2.9. Sistema 

endócri- no. 

Glándulas e hor- 

monas, e influencia  

na conduta. 

Influencia na 

diferenza entre a 

conduta feminina e a 

masculina. 

B2.5. Investigar e 

resumir a influencia 

do sistema 

endócrino sobre o 

cerebro e 

os comportamentos 

derivados diso, co 

fin de valorar a 

impor- tancia da 

relación entre 

ambos. 

PSB2. 5.1. Realiza, 

en colaboración 

grupal, un mapa 

conceptual do sistema 

endócri- no, 

apreciando a súa 

influencia na conduta 

humana e os seus 

tras- tornos, por 

exemplo: hipófise e 

depresión, tiroide e 

ansiedade, paratiroide 

e astenia, suprarrenais 

e delirios, páncreas e 

depresión, 

sexuais e climaterio 

etc. 

CMCCT 

CSIE

E 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB2.5.2. Investiga 

as diferenzas 

endocrino- lóxicas 

entre homes 

e mulleres, e os seus 

efectos na conduta, 

va- lorando o 

coñecemento destas 

diferenzas como un 

instrumento que 

permite un entende- 

mento e unha com- 

prensión mellores 

entre as persoas de 

diferente sexo. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - SEGUNDO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «OS LADRILLOS DA MENTE» E «SERES PENSANTES» 

 (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

   Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria. Unidade 3 «Os ladrillos da mente» 

b d 

e 

g 

h 

l 

m 

B3.1. Percepción: 

elementos e fases 

do proceso. 

B3.2. Teorías 

sobre a 

percepción: aso- 

ciacionismo, Gestalt, 

cognitivismo e 

neuro- psicoloxía. 

B3.3. Leis da 

percep- ción da 

Gestalt. 

B3.4. Ilusións 

ópticas e trastornos 

percep- tivos. 

B3.5. Algúns fenó- 

menos perceptivos: 

constancia 

perceptiva, 

percepción sublimi- 

nar e extrasensorial, 

membro fantasma e 

percepción por esti- 

mulación eléctrica 

do cerebro (por 

exemplo, o ollo de 

Dobelle) etc. 

B3.1. Comprender 

a percepción 

humana como un 

proceso 

construtivo 

eminen- temente 

subxectivo e 

limitado, no cal ten 

a súa orixe o 

coñecemento sobre 

a realidade, 

valorando o ser 

humano como un 

procesador de infor- 

mación. 

PSB3.1.1. Distingue e 

relaciona os elementos 

que interveñen no 

fenómeno da percep- 

ción (estímulo, 

sentido, sensación e 

limiares de 

percepción), 

recoñecén- doos 

dentro das fases do 

proceso perceptivo 

(excitación, transdu- 

ción, transmisión e 

recepción). 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.1.2. 

Compara e valora 

as achegas 

das principais teorías 

acerca da percepción: 

asociacionismo, 

Gestalt, cognitivismo 

e neuro- psicoloxía. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. PSB3.1.3. Elabora 

unha presentación 

con medios 

audiovisuais e en 

colaboración grupal, 

desenvolvendo a súa 

iniciativa persoal e 

as leis gestálticas da 

percepción, valorando 

a súa achega 

conceptual e 

identificando exem- 

plos concretos de 

como actúan (por 

exemplo, a través de 

obras pictóri- cas ou 

fotografías). 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.1.4. Procura e 

selecciona 

información, 

utilizando páxinas 

web, acerca dalgúns 

tipos 

de ilusións ópticas, 

diferenciándoas dos 

trastornos perceptivos 

como as alucinacións 

e a agnosia. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.1.5. Comenta e 

aprecia algúns 

fenóme- nos 

perceptivos, como a 

constancia perceptiva, 

a percepción sublimi- 

nar e extrasensorial, o 

membro fantasma e 

a percepción por esti- 

mulación eléctrica do 

cerebro (por 

exemplo, o ollo de 

Dobelle) entre outros, 

e expón as súas 

conclusións a través 

de soportes de 

presenta- ción 

informáticos. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - SEGUNDO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «OS LADRILLOS DA MENTE» E «SERES PENSANTES»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación   

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

b d 

e 

h 

B3.6. Factores indi- 

viduais e sociais que 

inflúen na 

percepción. 

B3 2. Explicar e 

apre- ciar a 

relevancia das 

influencias 

individuais e sociais 

no fenómeno da 

percepción, valo- 

rando criticamente 

tanto os seus aspec- 

tos positivos como 

os negativos. 

PSB3.2.1. Discirne e 

elabora conclusións, 

en colaboración 

grupal, sobre a 

influencia dos 

factores individuais 

(motivación, actitudes 

e intereses) e sociais 

(cultura e hábitat) no 

fenómeno da percep- 

ción, utilizando, por 

exemplo, os experi- 

mentos sobre 

prexuízos realizados 

por Allport e Kramer. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b d 

e 

g 

m 

B3.7. A memoria. 

Atención e 

concen- tración. 

B3.8. Tipos de 

aten- ción. 

B3.9. Alteracións 

da atención. 

B3.10. Tipos de me- 

moria. Relación 

entre eles e 

utilidade que teñen 

na aprendizaxe 

humana. 

B3.11. 

Esquecemento: 

causas. 

B3.12. A memoria e 

os efectos produci- 

dos nela por desuso, 

interferencia, falta 

de motivación etc. 

B3.13. Distorsións 

e alteracións da 

me- moria. 

B3.3. Coñecer e 

analizar a estrutura, 

os tipos e o funcio- 

namento da memoria 

humana, 

investigando as 

achegas dalgunhas 

teorías actuais, co fin 

de entender a orixe 

e os factores que 

inflúen no desen- 

volvemento desta 

capacidade no ser 

humano, e utilizar 

as súas achegas na 

súa propia 

aprendizaxe. 

PSB3.3.1. Relaciona 

os conceptos de 

atención e 

concentración como 

puntos de partida da 

memoria, 

distinguindo os tipos 

de atención e os 

tipos de alteración 

que poden sufrir. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.3.2. Utiliza a 

súa iniciativa persoal 

para deseñar e 

elaborar, con medios 

informáticos, un cadro 

comparativo sobre 

diferentes tipos de 

memoria (sensorial, 

MCP e MLP), 

analizando a 

correspondencia entre 

elas e valorando a 

utilidade que teñen na 

aprendizaxe humana. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.3.3. Procura e 

selecciona 

información en 

páxinas web e libros 

especializados, acerca 

das principais causas 

do esquecemento, 

tales como as 

fisiolóxicas, as 

producidas por 

lesións, por 

represión, por falta de 

procesamento, por 

contexto inadecuado 

etc., e elabora conclu- 

sións. 

CA

A 

CD 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB3.3.4. Analiza e 

valora a importancia 

dalgúns dos efectos 

producidos na 

memoria por desuso, 

interferen- cia, falta 

de motivación etc., e 

expón as súas 

consecuencias de 

xeito argumentado. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - SEGUNDO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «OS LADRILLOS DA MENTE» E «SERES PENSANTES» 

 (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

  Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador 

mínimo de logro 

  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB3.3.5. 

Exemplifica, a través 

de medios audio- 

visuais, algunhas dis- 

torsións ou alteracións 

da memoria, como a 

amnesia, a 

hipermnesia, a 

paramnesia e os fal- 

sos recordos, 

desenvol- vendo a súa 

capacidade 

emprendedora. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

BBloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento. Unidade 4 «Seres pensantes» 

b d 

e 

g 

h 

m 

B4.1. Teorías da 

aprendizaxe: condi- 

cionamento clásico; 

aprendizaxe por 

ensaio-erro; 

condicio- namento 

instrumen- tal; teoría 

cognitiva; 

aprendizaxe social. 

B4.2. Técnicas de 

condicionamento 

na publicidade. 

B4.3. Factores que 

in- flúen na 

aprendizaxe: 

coñecementos 

previos adquiridos, 

capaci- dades, 

personalidade, 

estilos cognitivos, 

motivación, 

actitudes e valores. 

B4.1. Explicar as 

prin- cipais teorías 

sobre a aprendizaxe, 

identifi- cando os 

factores que cada 

unha delas con- 

sidera determinantes 

neste proceso, co 

obxecto de iniciarse 

na comprensión 

deste fenómeno e 

das súas aplicacións 

no campo social, e 

utilizar os seus 

coñecementos para 

mellorar a súa 

propia aprendizaxe. 

PSB4.1.1. Utiliza a 

súa iniciativa persoal 

para confeccionar, 

utilizando medios 

informáticos, un 

cadro comparativo das 

teorías da aprendi- 

zaxe: 

condicionamento 

clásico (Pavlov e Wat- 

son); aprendizaxe por 

ensaio-erro 

(Thorndike); 

condicionamento 

instrumental 

(Skinner); teoría 

cognitiva (Pia- get); 

Gestalt (Khöler); 

aprendizaxe social ou 

vicaria (Bandura) etc. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 

 

50% nos cuestio- 

nario 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB4.1.2. Analiza e 

aprecia os resultados 

da aplicación das 

técnicas de 

condicionamento na 

publicidade, mediante 

a localización 

destas últimas en 

exemplos de casos 

concretos, 

utilizados nos 

medios de 

comunicación au- 

diovisual. 

CCE

C 

CD 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 

 

50% nos cuestio- 

nario 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB4.1.3. Describe 

e valora a 

importancia dos 

factores que in- flúen 

na aprendizaxe, como 

por exemplo os 

coñecementos 

previos adquiridos, as 

capaci- dades, a 

personalidade, os 

estilos cognitivos, a 

motivación, as actitu- 

des e os valores. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 

 

50% nos cuestio- 

nario 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - SEGUNDO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «OS LADRILLOS DA MENTE» E «SERES PENSANTES» 

 (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

b d 

e 

g 

m 

B4.4. Teorías 

actuais sobre a 

intelixencia: teoría 

factorial de 

Spearman, 

multifac- torial de 

Thurstone, e 

teorías de Cattell, 

Vernon, Sternberg, 

Gardner etc. 

B4.5. Fases do 

desenvolvemento 

da intelixencia 

segundo 

J. Piaget. 

B4.6. O CI e os 

proble- mas da 

medición da 

intelixencia. 

B4.7. Procesos 

cogni- tivos 

superiores: pen- 

samento, 

razoamento e 

creatividade. 

B4.2. Comprender 

os procesos 

cognitivos 

superiores do ser 

humano, como a 

intelixencia e o 

pen- samento, 

mediante o 

coñecemento 

dalgunhas teorías 

explicativas da súa 

natureza e o seu 

desenvolvemento, 

distinguindo os 

factores que 

inflúen nel e 

investigando a 

eficacia das 

técnicas 

de medición 

utilizadas e o 

concepto de CI, co 

fin de entender esta 

capacidade humana. 

PSB4.2.1. Elabora 

mapas conceptuais 

dalgunhas das actuais 

teorías sobre a 

intelixencia, valorando 

as achegas que no seu 

estudo tivo cada unha 

delas, como por exem- 

plo a teoría factorial de 

Spearman, a 

multifacto- rial de 

Thurstone e as de 

Cattell, Vernon, Stern- 

berg, Gardner etc. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB4.2.2. Utiliza a súa 

iniciativa persoal para 

elaborar un esquema 

explicativo sobre as fa- 

ses do 

desenvolvemento da 

intelixencia segundo 

J. Piaget, valorando 

a importancia das 

in- 

fl xenéticas e 

do medio neste 

proceso. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB4.2.3. Investiga, 

en páxinas de 

internet, o que é o CI 

e a escala de 

Stanford-Binet, que 

clasifica estes valores 

desde a defi 

profunda ata a super- 

dotación, apreciando a 

obxectividade real dos 

seus resultados e exa- 

minando criticamente 

algunhas técnicas de 

medición da 

intelixencia. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB4.2.4. Analiza o 

que é o pensamento, 

apre- ciando a validez 

tanto do razoamento 

como da creatividade 

na resolu- ción de 

problemas e na toma 

de decisións. 

CCEC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. b h B4.8. A 

intelixencia 

emocional e as 

súas 

competencias. 

B4.3. Recoñecer e 

va- lorar a 

importancia da 

intelixencia 

emocional no 

desenvolvemento 

psíquico da persoa. 

PSB4 3.1. Valora a 

im- portancia das 

teorías de Gardner e 

Goleman, realizando 

un esquema 

das competencias da in- 

telixencia emocional e 

a súa importancia no 

éxito persoal e 

profesional. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

a b 

h 

m 

B4.9. Posibilidades, 

alcance, límites e 

perigos da 

intelixencia 

artificial. 

B4.4. Reflexionar 

so- bre as 

posibilidades da 

intelixencia artificial 

e xulgar 

criticamente os seus 

alcances e os seus 

límites, co fin de 

evitar a equivocada 

humanización das 

máquinas pensantes 

e a 

deshumanización 

das persoas. 

PSB4.4.1. Avalía, en 

tra- ballo grupal, as 

verten- tes positivas e 

negati- vas das 

aplicacións da 

intelixencia artificial, 

así como os perigos 

que pode representar 

pola súa capacidade 

para o control do ser 

humano, invadindo a 

súa intimi- dade e a 

súa liberdade. 

CMC

CT 

CSIE

E 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. Unidade 5 «Ser un mesmo» 

b d 

e 

g 

m 

B5.1. Teorías sobre a 

motivación: 

momeos- tática; das 

necesi- dades; do 

incentivo; 

cognitivas; 

psicanalí- ticas; 

humanistas. 

B5.2. Causas da 

frustración. 

Clasifica- ción dos 

conflitos de Lewin. 

B5.3. Alternativas á 

frustración: 

agresión, logro 

indirecto, eva- sión, 

depresión ou 

aceptación. 

B5.4. Motivación e 

consecución de 

logros no ámbito 

laboral e no 

educativo. 

B5.1. Explicar e va- 

lorar a importancia 

da motivación, a súa 

clasificación e a súa 

relación con outros 

procesos cognitivos, 

desenvolvendo os 

supostos teóricos 

que a explican e 

analizan- do as 

deficiencias e os 

conflitos que no seu 

desenvolvemento 

conducen á frustra- 

ción. 

PSB5.1.1. Utiliza e 

selecciona 

información acerca 

das teorías da 

motivación 

(homeostá- tica; das 

necesidades; do 

incentivo; cogni- 

tivas; psicanalíticas; 

humanistas), 

utilizando mapas 

conceptuais, e 

elabora conclusións. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB5.1.2. Recorre á 

súa iniciativa para 

realizar unha 

presentación, con 

medios informáticos, 

acerca das causas da 

frustración, partindo 

da clasificación dos 

conflitos de Lewin e 

valorando as 

respostas alternativas 

a esta, como a 

agresión, o lo- 

gro indirecto, a 

evasión, a depresión 

ou a súa aceptación 

(tolerancia á 

frustración). 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB5.1.3. Argumenta, 

en colaboración 

grupal, sobre a 

importancia da 

motivación no ámbito 

laboral e educativo, 

analizando a relación 

entre motivación e 

con- secución de 

logros. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b d 

e 

g 

h 

m 

B5.5. Teorías 

da 

personalidade 

B5.6. Fases do 

desen- volvemento 

da perso- nalidade 

B5.7. Métodos de 

avaliación da 

perso- nalidade e 

as súas 

limitacións. 

B5.8. Relación entre 

a conciencia e os 

proce- sos 

inconscientes. 

B5.9. Drogas; 

altera- cións de 

conciencia e de 

personalidade. 

B5.10. Identidade 

e autoestima. 

B5.2. Comprender 

o que é a personali- 

dade, analizando as 

influencias 

xenéticas, 

ambientais e cultu- 

rais sobre as que se 

edifica, as teorías 

que a estudan e os 

fac- tores 

motivacionais, 

afectivos e 

cognitivos 

necesarios para a 

súa axeitada 

evolución, en cada 

fase do seu 

desenvolvemento. 

PSB5.2.1. Describe, es- 

tablecendo 

semellanzas e 

diferenzas, as teorías 

da personalidade, 

como as provenientes 

da psicanálise, o 

huma- nismo, as 

tipoloxías, o 

cognitivismo e o con- 

dutismo, valorando as 

achegas que cada 

unha delas realizou no 

coñe- cemento da 

natureza humana. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB5.2.2. Recorre á 

súa iniciativa persoal 

para realizar unha 

presenta- ción, a 

través de medios 

audiovisuais, sobre as 

fases do desenvolve- 

mento da personalida- 

de, por exemplo 

segun- do a teoría 

psicanalista, e elaborar 

conclusións sobre os 

cambios que se 

producen en cada 

unha delas. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB5.2.3. Analiza, 

valorando 

criticamente, as 

limitacións dalgúns 

métodos e estratexias 

para a avaliación da 

personalidade, como 

son as probas 

proxecti- vas (test de 

Rorschach, TAT, test 

da frustración de 

Rosenzweig etc.), as 

probas non 

proxectivas (16 FP, 

NEO-PI-R e 

MMPI) e as 

técnicas fisiolóxicas 

(tomogra- fías etc.). 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB5.2.4. Diserta 

sobre a complexa 

relación entre a 

función da con- 

ciencia e os procesos 

inconscientes, 

analizan- do algúns 

fenómenos 

inconscientes, como 

os soños ou a hipnose. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB5.2.5. Investiga, 

en traballo grupal, 

sobre os estados 

alterados de 

conciencia 

provocados polas 

drogas, valorando 

criticamente a súa 

influencia nas altera- 

cións da 

personalidade, e 

presenta as súas 

conclusións de 

maneira argumentada. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB5. 2.6. Indaga 

sobre a relación entre 

iden- tidade e 

autoestima, valorando 

criticamente a 

importancia do con- 

cepto de si mesmo/a e 

as repercusións que 

iso ten no 

desenvolvemen- to 

persoal e vital. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» 

 (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

b c 

e 

g 

h 

m 

B5.11. Perspectivas, 

modelos de estudo 

e métodos usados 

para tratar as 

psicopato- loxías. 

B5.12. Trastornos 

en relación ás 

necesi- dades 

biolóxicas e ás 

adiccións. 

B5.13. Trastornos 

en relación ás 

emocións. B5.14. 

Trastornos en 

relación a 

elementos 

corporais. 

B5.15. Trastornos 

en relación á 

persona- lidade. 

B5.16. Trastornos en 

relación ao 

desenvol- vemento 

evolutivo. 

B5.3. Entender e 

reflexionar sobre a 

complexidade que 

implica definir o que 

é un trastorno 

mental, describindo 

algúns dos factores 

xené- ticos, 

ambientais e 

evolutivos 

implicados, co fin de 

comprender as 

perspectivas psico- 

patolóxicas e os seus 

métodos de estudo. 

PSB5.3.1. Describe 

pers- pectivas e 

modelos de estudo da 

psicopato- loxía, e 

reflexiona sobre os 

métodos utilizados por 

cada unha delas. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMEN

TOS 

Cuestionario

s Produción 

dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENT

O: 

Aula virtual. 

PSB5.3.2. Utiliza a 

súa iniciativa 

persoal para 

realizar un ca- dro 

esquemático, en 

colaboración grupal 

e utilizando medios 

informáticos, 

acerca 

das características rela- 

tivas a algúns tipos de 

trastornos, por 

exemplo os asociados 

ás nece- sidades 

biolóxicas e 

ás adiccións (sexuais, 

alimentarias, drogo- 

dependencias etc.), ás 

emocións (ansiedade 

e depresión), a 

elementos corporais 

(psicosomá- ticos, 

somatomorfos e 

disociativos), á perso- 

nalidade (esquizoide, 

paranoide, limítrofe, 

dependente, narci- 

sista, antisocial etc.), 

ao desenvolvemento 

evolutivo (autismo, 

atraso mental, déficit 

de atención e 

hiperacti- vidade, da 

aprendizaxe, 

asociados á vellez) 

etc. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b d 

e 

g 

h 

B5.17. Compoñentes 

hereditarios e apren- 

didos dos afectos. 

B5.18. Relación 

entre emoción e 

cognición. B5.19. 

Emocións primarias, 

secundarias e 

autoconscientes. 

B5.20. Teorías sobre 

a emoción, como 

expe- riencia, como 

com- portamento ou 

como suceso 

fisiolóxico. A 

psicoafectividade e 

o equilibrio da 

persoa. B5.21. 

Trastornos e 

problemas emocio- 

nais. 

B5.4. Recoñecer e 

valorar os tipos de 

afectos, así como a 

orixe dalgúns 

trastor- nos 

emocionais, co 

obxecto de espertar 

o seu interese 

polo 

desenvolvemento 

persoal desta 

capa- cidade. 

PSB5.4.1. Explica os 

tipos de afectos (sen- 

timento, emoción e 

paixón), 

especificando os seus 

determinantes 

hereditarios e apren- 

didos, e analizando a 

relación entre 

emoción e cognición. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB5.4.2. Describe as 

emocións primarias 

(medo, noxo, alegría, 

tristura, ira, sorpresa 

etc.) e secundarias 

(ansiedade, 

hostilidade, humor, 

felicidade, amor etc.), 

distinguíndoas das 

emocións autocons- 

cientes (culpa, 

vergoña, orgullo etc.). 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB5.4.3. Realiza un 

cadro comparativo 

sobre as teorías sobre 

a emoción, por 

exemplo como 

experiencia, como 

comportamento ou 

como suceso 

fisiolóxico, valorando 

a importancia da 

psicoafectividade no 

equilibrio da persoa. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestionarios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB5.4.4. 

Investiga, a través 

de internet, algúns 

trastornos 

emocionais 

(indiferenza 

emocional, 

dependencia afectiva, 

trastorno ma- níaco-

depresivo, descontrol 

emotivo etc.) e 

problemas emocionais 

(medo, fobias, 

ansiedade, estés, 

depresión etc.), 

exemplificando a 

través dalgún soporte 

audiovisual, e elabora 

as súas conclusións. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestionarios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b e 

m 

B5.22. 

Importancia da 

afectividade e da 

sexualidade na 

ma- duración da 

persoa. Psicoloxía 

da sexualidade. 

B5.23. 

Comunicación 

emocional: 

linguaxe verbal e 

non verbal. 

B5.5. Coñecer a 

importancia que na 

maduración da 

persoa teñen as 

relacións afectivas e 

sexuais, analizando 

critica- mente os 

seus aspectos 

fundamentais. 

PSB5.5.1. Identifica e 

aprecia a importancia 

que, no 

desenvolvemento e na 

maduración da persoa, 

teñen a afectividade e 

a sexualidade, como 

dimensións esenciais 

do ser humano, e 

describe os aspectos 

fundamentais da 

psicoloxía da 

sexualidade: fisioloxía 

da resposta sexual, 

condu- ta sexual etc. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB5.5.2. Diserta so- 

bre a importancia da 

linguaxe verbal e non 

verbal como medios 

de comunicación 

emocio- nal na nosa 

vida cotiá, e expón de 

xeito claro e 

argumentado as súas 

conclusións. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» 

 (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións. Unidade 6 «Dime con quen andas…» 

a b 

c 

g 

B6.1. Impacto das 

diferenzas culturais 

no comportamento 

individual: a súa 

influencia nos 

esque- mas 

cognitivos, na 

personalidade e na 

vida afectiva. 

B6.2. Proceso de so- 

cialización. 

Influencia no 

desenvolvemento 

persoal dos grupos, 

os papeis e os status 

sociais. 

B6.3. Orixe social 

das actitudes 

persoais. In- 

fluencia en condutas 

violentas en 

distintos ámbitos. 

B6.4. Roles 

sociais de xénero 

e as súas 

consecuencias no 

pensamento e na 

conduta do home 

e da muller 

B6.1. Comprender e 

apreciar a dimensión 

social do ser 

humano, e entender 

o proceso de 

socialización como a 

interiorización das 

normas e valores so- 

ciais, apreciando a 

súa influencia na 

perso- nalidade e na 

conduta das persoas. 

PSB6.1.1. Analiza e 

valora as diferenzas 

culturais e o seu 

impac- to no 

comportamento das 

persoas ao exercer a 

súa influencia nos 

esquemas cognitivos, 

a personalidade e a 

vida afectiva do ser 

humano. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB6.1.2. Realiza 

unha presentación, 

colaborando en 

grupo e utilizando 

medios informáticos, 

sobre o 

proceso de 

socialización humana 

e a influencia dos 

grupos, os papeis 

e os status sociais no 

desenvolvemento 

da persoa. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB6.1.3. Investiga 

acerca da orixe 

social das actitudes 

persoais, valorando 

a súa utili- dade para 

a predición da 

conduta humana 

e a súa influencia en 

condutas de violencia 

escolar, laboral, 

domés- tica e de 

xénero, entre outras. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

a b 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

B6.5. Procesos psi- 

colóxicos de masas: 

impulsividade, 

intole- rancia, 

inconsciencia, falta 

de perseveranza, 

volubilidade e falta 

de capacidade 

crítica. 

B6.6. Estudo psico- 

lóxico das masas de 

Gustav Le Bon. 

Con- taxio de 

sentimentos e 

emocións, e perda 

temporal da perso- 

nalidade individual 

e consciente da 

persoa. B6.7. 

Psicoloxía de 

Erikson e a súa 

expli- cación das 

condutas radicais e 

irracionais nalgúns 

grupos. 

B6.8. Medidas para 

previr a conversión 

das persoas en 

masa. 

B6. 2. Coñecer e 

valorar os procesos 

psicolóxicos das 

masas, a súa 

natureza, as 

características e as 

pautas de compor- 

tamento, co fin de 

evitar as situacións 

de vulnerabilidade 

en que da persoa 

poida perder o 

control sobre os seus 

propios actos. 

PSB6.2.1. Procura e 

selecciona 

información en 

internet acerca 

das características da 

conduta do individuo 

inmerso na masa, 

tales como 

impulsividade, 

intolerancia, incons- 

ciencia, falta de 

perse- veranza, 

volubilidade 

e falta de capacidade 

crítica, entre outras. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB6.2.2. Utiliza e 

selecciona informa- 

ción acerca do estudo 

psicolóxico das 

masas, realizado por 

Gustav Le Bon, e 

elabora conclusións 

acerca do poder da 

persuasión, o 

contaxio de 

sentimen- tos e 

emocións que se 

produce nas masas e os 

seus efectos na perda 

temporal da personali- 

dade individual e 

cons- ciente da 

persoa. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB6.2.3. Indaga na 

psicoloxía de Erikson 

e destaca algunhas 

das causas 

psicolóxicas 

explicativas que 

sinala acerca dos 

actos terro- ristas ou 

do pensamen- to 

radical e irracional 

que se pon de mani- 

festo en seguidores/as 

de equipos deportivos, 

artistas, grupos políti- 

cos, relixiosos etc. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB6.2.4. Elabora 

conclusións, en 

colabo- ración grupal, 

e formu- la pautas de 

conduta preventivas 

co fin de evitar que as 

persoas se convertan 

en parte da masa, 

perdendo o control da 

súa conduta, dos seus 

pensamentos e dos 

seus sentimentos. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

b e    

h h 

h m 

B6.9. Aplicación 

da Psicoloxía no 

mundo laboral. 

Recursos humanos: 

selección de 

persoal, integra- 

ción na empresa, e 

evolución persoal e 

profesional. 

B6.10. Aplicación 

da psicoloxía no 

mundo laboral. 

Fac- tores 

psicolóxicos 

e desenvolvemento 

laboral: adaptación, 

innovación, traballo 

colaborador, xestión 

de coñecementos, 

creatividade, auto- 

estima, proposición 

de retos, motivación, 

fomento da partici- 

pación, autonomía e 

xeración de 

ambientes creativos. 

B6.11. Aplicación da 

psicoloxía no mundo 

laboral. Riscos da 

saú- de psicolóxica 

laboral. 

B6.3. Entender e 

describir a impor- 

tancia da 

psicoloxía no 

campo laboral e o 

desenvolvemento 

das organizacións, 

reflexionando 

sobre a 

importancia do 

liderado como condi- 

ción necesaria para 

a xestión das 

empresas, 

reflexionando sobre 

os erros 

psicolóxicos que se 

producen na súa 

xestión e pro- 

curando os recursos 

axeitados para 

afron- tar os 

problemas. 

PSB6.3.1. Comenta e 

aprecia a importancia 

da aplicación da 

psico- loxía no mundo 

laboral, en temas tales 

como os aspectos 

psicolóxicos que 

inflúen na produ- 

tividade e no 

desenvol- vemento 

empresarial, 

a importancia dos 

métodos e das 

técnicas psicolóxicas 

para a selección de 

persoal segundo os 

perfís laborais e a 

resolución de 

conflitos etc. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

PSB6.3.2. Procura e 

selecciona 

información sobre 

recursos huma- nos: 

selección de per- soal 

e desenvolvemento de 

programas profesio- 

nais favorecedores da 

integración do persoal 

traballador na empre- 

sa, e a súa evolución 

persoal e profesional. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS»  

(LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

  Obxectivos   Contidos   Criterios 

de avaliación 

  Estándares 

de aprendizaxe 

  Competencias 

clave 

   Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de logro 

I  Instrumentos 

de avaliación 

Procedemento

s de avaliación 

   PSB6.3.3. 

Describe a 

importancia dos 

factores 

psicolóxicos que 

inflúen no desen- 

volvemento laboral, 

como a adaptación, a 

innovación, o 

traballo colaborador, 

a xestión de 

coñecementos, a 

creatividade e a 

auto- estima, 

identificando 

factores 

fundamentais, como 

a proposición de 

retos, a motivación, 

o fomento da 

participa- ción, a 

autonomía e a 

xeración de 

ambientes creativos, 

mediante exemplos 

de casos concretos e 

reflexio- nando 

criticamente sobre a 

súa aplicación en 

diversos ámbitos de 

traballo. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción 

dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

   PSB6.3.4. Investiga, 

en páxinas de 

internet, acerca dos 

principais riscos da 

saúde laboral, como 

son o estrés, a 

ansiedade, o 

mobbing e a 

síndrome de 

Burnout. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 

 

50% nos 

cuestio- narios. 

PROCEDEMENT

OS 

Cuestionarios 

Produción 

dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Aula virtual. 

70



 

Consideracións metodolóxicas que require a materia 

Dado o carácter humanístico-científico desta disciplina, cremos que debe desenvolverse preferente- mente desde un punto de vista 
transversal e práctico. A fin de proporcionarlle ao alumnado un con- texto en función dos seus intereses académicos e persoais, os 
traballos propostos terán un desenvolvemento transversal que permita, por unha parte, adquirir os coñecementos disciplinares e, por 
outra, aplicalos a contextos culturais, sociais ou disciplinares do seu interese. 

 
Esta metodoloxía pasa pola xeración de tarefas ou situacións-problema que o alumnado deberá resolver facendo un uso axeitado dos 
coñecementos disciplinares e integrando diferentes competencias. Incluirá prácticas de traballo individual e cooperativo. 
A corrección destas producións de traballo do alumnado reflectirase mediante rúbricas de avaliación por unidade didáctica. 
 
Coa finalidade de comprobar uns mínimos nos coñecementos da materia por parte do alumnado, recoméndase realizar cuestionarios de 
aplicación de coñecementos por cada unidade didáctica. Estes cuestionarios serán pechados co fin de garantir a súa obxectividade. 

 

 

Materiais e recursos didácticos 

A materia terá un seguimento tanto a través da clase presencial como da aula virtual (coa colaboración e seguimento do blog da 

materia). O material didáctico que se vai empregar será: Libro de texto: Psicoloxía. Edicións Xerais. ISBN 978-84-9121-035-1  

 
O libro de texto acompáñase da versión para encerado dixital interactivo (Libro EDI) dispoñible. O libro electrónico incluirá o Caderno de 
Actividades. 

 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado 
 

Avaliación continua 

Proponse realizar a comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación realizarase mediante tres procedementos de 
avaliación: CUESTIONARIOS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS, PARTICIPACIÓN NA AULA. 
 
 

PROCEDEMENTO MÍNIMO  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO 

  Cuestionario: 2 por avaliación 5 puntos sobre 10 50%   EXAME 

   Traballos propostos na aula virtual    Nivel C na rúbrica de avaliación 50%   RÚBRICA 

 

A media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase a partir das cualificacións dos diferentes 
procedementos. 

 

A cualificación do curso será a media das  tres avaliacións. 

 
A recuperación das avaliacións parciais durante o curso consistirá na repetición e entrega dos traballos non realizados ou cualificados 
negativamente e a repetición dos cuestionarios (segundo as dificultades que teña que superar o alumno). Para a súa corrección terase 
en conta a mesma ponderación que na avaliación ordinaria e as rúbricas de avaliación por trimestres. Nas seguintes páxinas 
reproducimos as rúbricas correspondentes a cada avaliación. 
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Rúbricas 1ª avaliación 
 
 

TAREFA 1. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

PS-B1.1 

   2º-PSB1.1.1 - Explica e constrúe un marco de referencia 

global da psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia (nas 

filosofías de Platón e Aristóteles), até o seu 

recoñecemento como saber independente da man de 

Wundt, Watson, James e Freud, definindo as acepcións 

do termo psicoloxía ao longo da súa evolución: desde o 

etimolóxico, como 

«ciencia da alma», aos achegados polas correntes actuais: 

condutismo, cognitivismo, psicanálise, humanismo ou 

Gestalt. 

   Elaboración deficiente e 

pouco coidada. Non persoal. 

   Elabora mapas e esquemas, 

pero non están todos os 

autores nin se distinguen 

etapas. 

   Elabora mapas e esquemas 

completos, pero a orde 

lóxica está mal elaborada. 

   Elabora mapas 

completos, 

loxicamente co- 

rrectos e orixinais. 

 

CAA 

 

 

PS-B1.1 

 

2º-PSB1.1.2 - Recoñece e valora as cuestións e os 

problemas que investiga a psico- loxía desde os seus 

inicios, distinguindo a súa perspectiva das 
proporcionadas por outros saberes. 

    Non logra.    Realiza, pero usando ideas 

alleas. 

Usa  ideas persoais,  pero  non  

afonda  nas cuestións. 

   Usa ideas persoais e 

perspectiva crítica. 

 

 

CMCCT 

 

 

PS-B1.2 

   2º-PSB1.2.1 - Explica e estima a importancia dos 

obxectivos que caracterizan a psi- coloxía: describir, 

explicar, predicir e modificar. 

   Non completa a tarefa.    Comprende os obxectivos 

de forma inco- rrecta. 

   Comprende e propón os 

obxectivos de for- ma 

correcta. 

    Comprende os 

obxectivos de forma 

correcta é aplícaos a 

problemas específicos. 

 

 

CMCCT 

 

 

 

PS-B1.2 

   2º-PSB1.2.2 - Distingue e relaciona as facetas teórica e 

práctica da psicoloxía, e iden- tifica as ramas en que se 

desenvolven (clínica e da saúde, da arte, das actividades 

físico-deportivas, da educación, forense, da intervención 

social, ambiental etc.), in- vestigando 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. 

   Non comprende nin aplica a 
distinción. 

    Aplica a distinción de forma 

ás veces inco- rrecta. 

   Aplica a distinción de forma 

correcta sempre e con 

exemplos. 

Aplica a distinción e é 

quen de facelo de for- 

ma práctica e en 

contextos reais. 

 

 

 

CSC 

 

 

 

PS-B1.2 

   2º-PSB1.2.3 - Describe e aprecia a utilidade das técnicas 

e das metodoloxías de in- vestigación 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, expe- rimentación, explicación, estudos de 

casos etc.). 

   Descoñece a meirande parte 

dos métodos. 
   Coñece case todos os 

métodos, pero non os 

describe correctamente. 

   Describe  correctamente  os  

métodos  e  os seus 

obxectivos, pero non valora. 

  Valora obxectivamente 

os diferentes méto- 

dos propoñendo 

exemplos e casos. 

 

 

 

CAA 

 

 

B1.3 

   2º-PSB1.3.1 - Explica e recoñece a importancia das 

achegas que a psicoloxía realizou na comprensión dos 

fenómenos humanos, identificando os problemas 

específicos dos que se ocupa e as conclusións 

achegadas. 

   Non distingue as cuestións 

psicolóxicas. 
    Confunde cuestións 

psicolóxicas con cues- tións 

filosóficas ou doutras 

ciencias. 

   Identifica ben as cuestións 

psicolóxicas e as solucións 

propostas. 

    Identifica ben as 

cuestións e é quen de 

xerar unha opinión 

persoal. 

 

 

CCEC 

 
 

B1.3 

   2º-PSB1.3.4 - Utiliza a súa iniciativa para expor as súas 

conclusións argumentada- mente, mediante 

presentacións gráficas, en medios audiovisuais… 

   Non usa.     Usa de forma deficiente.    Usa unha ferramenta dixital 

de forma efec- tiva. 

    Usa máis dunha 

ferramenta de 

exposición de forma 

complementaria. 

 
 

CD CSIEE 

 

 

B1.3 

   2º-PSB1.3.2 - Utiliza a súa capacidade de aprender a 

aprender –realizando os seus propios mapas 

conceptuais, utilizando medios informáticos–, acerca 

das seguintes teorías: psicanálise, condutismo, teoría 

cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobio- loxía. 

   Non investiga nos temas de 

forma autóno- ma. 

   Investiga, pero non recoñece 

a información relevante nin 

xera un criterio. 

    Investiga e recoñece 

información relevante. 
    É quen de usar a 

información relevante 

para xerar nova 

información. 

 

CAA 

 

 

B1.3 

2º-PSB1.3.3 - Analiza e valora criticamente textos sobre 

os problemas, as funcións e as aplicacións da psicoloxía 

de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 

James e B. F. Skinner, entre outros. 

   Non comprende nin analiza o 

texto de xeito autónomo. 

    A comprensión dos textos é 

mínima e non tira 

conclusións deles. 

    Comprende  os  textos  e  

tira  conclusións, pero estas 

son moi básicas e non as 

explica. 

    Comprende os textos, 

as conclusións son 

importantes e están 

ben elaboradas. 

 

 

CCL 
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 TAREFA 2. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

PS-B2.2 

2º-PSB2.2.1 - Realiza unha presentación, con medios 

informáticos, en colaboración grupal, sobre a morfoloxía 

neuronal e a sinapse, describindo o proceso de 

transmisión sináptica e os factores que a determinan, o 

impulso nervioso e os neurotransmisores. 

 

Non se realiza ou non se 

utilizan medios gráficos de 

representación. 

A representación é moi 

limitada e falta a maior 

parte dos conceptos 

fundamentais. 

Están os conceptos 

fundamentais, pero a 

representación non é propia 

nin está per- sonalizada. 

A presentación é 

propia e persoal. 

Presenta as relacións 

dunha forma clara e 

precisa. 

 

 

CD 

 

 

PS-B2.2 

2º-PSB2.2.2 - Investiga e explica a organización das 

áreas cerebrais e as súas fun- cións, e localiza nun 

debuxo as devanditas áreas. 

Non realiza investigación 

autónoma e limí- tase a 

repetir o tema. 

Realiza unha pequena  

investigación,  pero non 

seleciona ben o material nin 

emprega un criterio 

científico. 

Selecciona ben os materiais 

e realiza unha investigación 

autónoma, pero as respostas 

son insuficientes. 

Realiza unha 

investigación 

concienzuda e o 

traballo elaborado está 

completo e é persoal. 

 

 

CMCCT 

 

PS-B.2.1 

2º-PSB2.1.1 - Identifica, contrasta e valora a nivel 

anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en 

comparación co humano, valéndose de medios 

documentais. 

Non realiza investigación 

autónoma e limí- tase a 

repetir o tema. 

Realiza unha pequena  

investigación,  pero non 

seleciona ben o material nin 

emprega un criterio 

científico. 

Selecciona ben os materiais 

e realiza unha investigación 

autónoma, pero as respostas 

son insuficientes. 

Realiza unha 

investigación 

concienzuda e o 

traballo elaborado está 

completo e é persoal. 

 

CMCCT 

 

 

PS-B.2.1 

2º-PSB2.1.2 - Investiga a través de Internet a filoxénese 

humana e a evolución do cerebro, explicando e 

apreciando a relación directa que mantén co 

desenvolvemento da conduta humana. 

Non comprende a maior 

parte do proceso de 

filoxénese do cerebro nin é 

quen de ex- plicalo. 

Comprende unha boa parte 

do proceso, pero a 

explicación carece de rigor. 

Comprende o proceso, a 

explicación é ri- gorosa, 

pero os medios expresivos 

non son persoais nin usa as 

ferramentas adecuadas para a 

exposición. 

Comprende o 

proceso, a explicación 

é ri- gorosa e a 

exposición das ideas é 

persoal e creativa. 

Utiliza as ferramentas 

informáticas 

adecuadas. 

 

 

CD 

 

 

PS-B2.3 

2º-PSB2.3.1 - Describe e compara as técnicas científicas 

de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, 

TEP, IRM, intervencións directas e estudo de casos. 

Non investiga nos temas de 

forma autóno- ma. 

Investiga, pero non recoñece 

a información relevante nin 

xera un criterio. 

Investiga e recoñece 

información relevante. 

É quen de usar a 

información relevante 

para xerar nova 

información. 

 

 

CMCCT 

 

 

PS-B2.3 

2º-PSB2.3.2 - Analiza e aprecia o impulso que estas 

técnicas de investigación cere- bral lle deron ao 

coñecemento do comportamento humano e á solución 

dalgunhas patoloxías. 

Non busca información nin 

comprende con- 

ceptualmente o tema. 

Non  é  quen  de  relacionar  

os  conceptos aprendidos 

aplicándoos a un exemplo. 

Comprende a maior parte 

dos conceptos e recoñéceos, 

pero non é quen de crear 

unha valoración na 

aplicación. 

 

Coñece e comprende 

os conceptos, aplícaos 

e emite unha 

valoración autónoma 

aplicán- doa no 

contexto. 

 

 

CSC 

 

 

PS-B2.4 

2º-PSB2.4.1 - Explica a influencia dos compoñentes 

xenéticos que interveñen na con- duta e investiga e 

valora se estes teñen efectos distintivos entre a conduta 

feminina e a masculina. 

Non busca información nin 

comprende con- 

ceptualmente o tema. 

Non  é  quen  de  relacionar  

os  conceptos aprendidos 

aplicándoos a un exemplo. 

Comprende a maior parte 

dos conceptos e recoñéceos, 

pero non é quen de crear 

unha valoración na 

aplicación. 

Coñece e comprende 

os conceptos, aplícaos 

e emite unha 

valoración autónoma 

aplicán- doa no 

contexto. 

 

 

CMCCT 

 

 

PS-B2.4 

2º-PSB2.4.2 - Relaciona e aprecia a importancia das 

alteracións xenéticas coas doen- zas que producen 

modificacións e anomalías na conduta, utilizando o 

vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, 

monosomía, deleción etc. 

Non busca información nin 

comprende con- 

ceptualmente o tema. 

Non  é  quen  de  relacionar  

os  conceptos aprendidos 

aplicándoos a un exemplo. 

Comprende a maior parte 

dos conceptos e recoñéceos, 

pero non é quen de crear 

unha valoración na 

aplicación. 

Coñece e comprende 

os conceptos, aplícaos 

e emite unha 

valoración autónoma 

aplicán- doa no 

contexto. 

 

 

CCL 
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Rúbricas 2ª avaliación 
 

TAREFA 3. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

PS-B3.1 

2º-PSB3.1.1 - Distingue e relaciona os elementos que 

interveñen no fenómeno da per- cepción (estímulo, 

sentido, sensación e limiares de percepción), 

recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo 

(excitación, transdución, transmisión e recepción). 

O esquema é moi limitado, 

faltan os concep- tos 

principais e non se amosan 

as relacións entre eles. 

O esquema non está 

completo aínda que están 

os elementos esenciais. 

O esquema presentado é 

unha recreación dun 

esquema previamente 

publicado, pero é completo 

e correcto. 

O esquema é 

elaborado, recolle 

todos os ele- mentos 

traballados no curso 

e as relacións entre 

eles, as cales son 

loxicamente correc- 

tas. É persoal. 

 

 

CMCCT 

 
 

PS-B3.1 

2º-PSB3.1.2 - Compara e valora as achegas das principais 

teorías acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, 

cognitivismo e neuropsicoloxía. 

 

Non usa información do 

tema en ningún momento e 

as respostas aos exercicios 

non teñen nivel conceptual 

adecuado. 

 

Usa pouca información do 

tema para desen- volver os 

exercicios e cando o fai non 

é per- tinente. 

Usa a información adquirida 

sobre o tema en diferentes 

momentos, mais dun xeito 

non integrado, salpicando a 

tarefa sen conectar con esta. 

 

Usa os coñecementos 

adquiridos nas aná- 

lises dos diferentes 

documentos dun 

xeito persoal e ben 

integrado. 

 
 

CCEC CAA 

 

 
 

PS-B3.1 

2º-PSB3.1.3 - Elabora unha presentación con medios 

audiovisuais e en colaboración grupal, desenvolvendo a 

súa iniciativa persoal e as leis gestálticas da percepción, 

valo- rando a súa achega conceptual e identificando 

exemplos concretos de como actúan (por exemplo, a través 

de obras pictóricas ou fotografías). 

Non se elaboran máis que 

algunhas das leis e os 

exemplos non son 

pertinentes nalgúns ou en 

todos os casos. 

Só están representadas 

algunhas leis, pero son as 

principais. Os exemplos non 

son re- collidos polo propio 

alumno/a. 

Están representadas todas as 

leis, pero non é capaz de 

poñer exemplos persoais. 

O mural está completo, 

preséntase un exem- 

plo por lei e estes 

son orixinais, 

recollidos polo 

propio alumno/a. 

 

 
 

CSIEE 

 
 

PS-B3.1 

2º-PSB3.1.4 - Procura e selecciona información, 

utilizando páxinas web, verbo dalgúns tipos de ilusións 

ópticas, diferenciándoas dos trastornos perceptivos como 

as alucina- cións e a agnosia. 

O resultado é froito dunha 

opinión anecdó- tica sen que 

se teña recollido 

información. 

Recóllese información, pero 

non é pertinen- te ou está 

mal estruturada e usada. 

Non se citan as fontes. 

Recóllese información 

pertinente de dife- rentes 

fontes, pero en moitos casos 

non se citan. 

A información 

recollida de diferentes 

fontes está ben 

seleccionada e citada 

no documen- to final. 

 
 

CD 

 

 
 

PS-B3.1 

2º-PSB3.1.5 - Comenta e aprecia algúns fenómenos 

perceptivos, como a constancia perceptiva, a percepción 

subliminar e extrasensorial, o membro pantasma e a 

percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por 

exemplo, o ollo de Dobelle), entre outros, e expón as 

súas conclusións a través de soportes de presentación 

informáticos. 

Non recoñece a maioría dos 

fenómenos perceptivos nos 

documentos nin comenta 

sobre eles. 

Só recoñece algún dos 

fenómenos percep- tivos nos 

documentos e non comenta 

sobre eles. 

Recoñece os fenómenos 

perceptivos nos documentos 

para analizar, pero non é 

quen de valoralos nin de 

facer un comentario persoal. 

Recoñece os 

fenómenos 

perceptivos nos 

diferentes 

documentos para 

analizar e fai 

comentarios axeitados 

e persoais sobre eles. 

 

 
 

CD 

 

 

 

PS-B3.2 

2º-PSB3.2.1 - Discirne e elabora conclusións, en 

colaboración grupal, sobre a influencia dos factores 

individuais (motivación, actitudes e intereses) e sociais 

(cultura e hábitat) no fenómeno da percepción, 

utilizando, por exemplo, os experimentos sobre prexuízos 

realizados por Allport e Kramer. 

Non coñece nin explica os 

principais nesgos cognitivos. 

Formula e explica os 

diferentes nesgos cog- 

nitivos, pero non é quen 

de experimentar con eles 

nin recoñecer a súa 

importancia en diferentes 

áreas. 

Coñece e recoñece os 

principais nesgos cognitivos 

e é quen de realizar de novo 

un experiemento xa 

realizado sobre eles. 

Coñece e recoñece os 

principais nesgos cog- 

nitivos e é quen de 

realizar un 

experimento de 

propia creación sobre 

eles. 

 

 

 

CSC 

 
 

PS-B3.3 

2º-PSB3.3.1 - Relaciona os conceptos de atención e 

concentración como puntos de par- tida da memoria, 

distinguindo os tipos de atención e os tipos de alteración 

que poden sufrir. 

Non fala dos procesos de 

atención e con- centración. 

 

Só menciona a atención e a 

concentración como 

importantes, pero sen 

explicalas nin usalas no seu 

comentario dos documentos. 

Recoñece a importancia da 

atención e a concentración 

no documento para analizar, 

pero non é quen de valoralos 

nin de facer un comentario 

persoal. 

Recoñece a 

importancia da 

atención e a 

concentración nos  

diferentes  

documentos para 

analizar e fai 

comentarios 

axeitados e persoais 

sobre eles. 

 
 

CCL 

 

 

PS-B3.3 

2º-PSB3.3.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para 

deseñar e elaborar, con medios in- formáticos, un cadro 

comparativo sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP e MLP), analizando a correspondencia 

entre elas e valorando a utilidade que teñen na 

aprendizaxe humana. 

Non é quen de situar os 

trastornos que se poden 

visualizar nos documentos 

propos- tos nin introduce un 

esquema que permita 

situalos no conxunto dos 

procesos da me- moria. 

Sitúa os trastornos que se 

poden visualizar nos 

documentos propostos ou 

introduce un esquema 

copiado que permite 

situalos no conxunto dos 

procesos da memoria, pero 

sen relacionar estes dous 

aspectos entre si. 

Sitúa os trastornos que se 

poden visuali- zar nos 

documentos propostos e 

introduce ademais un 

esquema copiado que 

permite situalos no 

conxunto dos procesos da 

me- moria. 

Sitúa os trastornos que 

se poden visualizar 

nos documentos 

propostos e introduce 

ade- mais un esquema 

persoal que permite 

situa- los no 

conxunto dos 

procesos da memoria. 

 

 

CSIEE 

 

 

PS-B3.3 

2º-PSB3.3.3 - Procura e selecciona información en páxinas 

web e libros especializados, acerca das principais causas 

do esquecemento, tales como as fisiolóxicas, as 

producidas por lesións, por represión, por falta de 

procesamento, por contexto inadecuado, etc., e elabora 

conclusións. 

Non é quen de situar os 

trastornos que se poden 

visualizar nos documentos 

propos- tos nin introduce un 

esquema que permita 

situalos no conxunto dos 

procesos da me- moria. 

Sitúa os trastornos que se 

poden visualizar nos 

documentos propostos ou 

introduce un esquema 

copiado que permite 

situalos no conxunto dos 

procesos da memoria, pero 

sen relacionar estes dous 

aspectos entre si. 

Sitúa os trastornos que se 

poden visuali- zar nos 

documentos propostos e 

introduce ademais un 

esquema copiado que 

permite situalos no 

conxunto dos procesos da 

me- moria. 

Sitúa os trastornos que 

se poden visualizar 

nos documentos 

propostos e introduce 

ade- mais un esquema 

persoal que permite 

situa- los no 

conxunto dos 

procesos da memoria. 

 

 

CAA CD 

 

 

PS-B3.3 

2º-PSB3.3.4 - Procura e selecciona información en 

páxinas web. Analiza e valora a im- portancia dalgúns 

dos efectos producidos na memoria por desuso, 

interferencia, falta de motivación etc., e expón as súas 

consecuencias de xeito argumentado. 

O resultado é froito dunha 

opinión anecdó- tica sen que 

se teña recollido 

información. 

Recóllese información, pero 

non é pertinen- te ou está 

mal estruturada e 

empregada. Non se citan as 

fontes. 

Recóllese información 

pertinente de dife- rentes 

fontes, pero en moitos casos 

non se citan. 

A información 

recollida de diferentes 

fontes está ben 

seleccionada e citada 

no documen- to final. 

 

 

CCL 
 

PS-B3.3 
2º-PSB3.3.5 - Exemplifica, a través de medios audiovisuais, 

algunhas distorsións ou alte- racións da memoria, como a 

amnesia, a hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, 

desenvolvendo a súa capacidade emprendedora. 

Non é quen de recoller os 

exemplos das alte- racións 

da memoria dos 

documentos. 

Toma exemplos dos 

documentos para ex- plicar 

as diferentes alteracións da 

memoria, aínda que son 

incompletos e non fai 

comen- tarios persoais 

explicativos sobre elas. 

Toma exemplos dos 

documentos para ex- plicar 

as diferentes alteracións da 

memoria e recoller 

comentarios doutros 

explicativos sobre elas. 

Toma exemplos dos 

documentos para 

expli- car as 

diferentes alteracións 

da memoria e fai 

comentarios persoais 

explicativos sobre 

elas. 

 

CD 

74



 

       
TAREFA 4. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

PS-B4.1 

2º-PSB4.1.1 - Utiliza a súa iniciativa persoal para 

confeccionar, utilizando medios in- formáticos, un cadro 

comparativo das teorías da aprendizaxe: condicionamento 

clásico (Pavlov e Watson); aprendizaxe por ensaio-erro 

(Thorndike); condicionamento instru- mental (Skinner); 

teoría cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe 

social ou vicaria (Bandura) etc. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no esquema, 

pero a orde é deficiente. Non 

se relacionan coas súas defi- 

nicións nin se poñen 

exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos 

pero non son creativos. 

Presenta un 

esquema 

completo, persoal 

e ben estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos 

creativos. 

 

 

CSIEE 

 

 

PS-B4.1 

2º-PSB4.1.2 - Analiza e aprecia os resultados da 

aplicación das técnicas de condicio- namento na 

publicidade, mediante a localización destas últimas en 

exemplos de casos concretos, utilizados nos medios de 

comunicación audiovisual. 

Non é quen de definir as 

técnicas de condi- 

cionamento nin as recoñece 

nas súas apli- cacións. 

 

Só é quen de definir a teoría 

do condicio- namento, pero 

non a recoñece nas súas 

aplicacións. 

 

Recoñece algunhas técnicas 

de condiciona- mento, pero 

falla na aplicación a 

contextos concretos. 

 

O alumno/a 

recoñece as 

principais técnicas 

de 

condicionamento e 

aplícaas en 

contextos 

concretos. 

 

CCEC 

CD 

 

 

 

PS-B4.1 

2º-PSB4.1.3 - Describe e valora a importancia dos factores 

que inflúen na aprendizaxe, como por exemplo os 

coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a 

personalida- de, os estilos cognitivos, a motivación, as 

actitudes e os valores. 

Non recoñece a maior parte 

dos factores que inflúen na 

aprendizaxe nin é quen de 

definilos e valoralos. 

 

Coñece os factores que 

inflúen na aprendi- zaxe dun 

xeito teórico e a reflexión 

que fai non é persoal. 

Coñece os factores que 

inflúen na aprendi- zaxe, 

pero non os recoñece 

facilmente nin pode dar unha 

opinión persoal aplicada a un 

contexto. 

Recoñece nun 

contexto os 

factores que in- 

flúen na 

aprendizaxe, é 

quen de 

describilos e 

reflexiona sobre o 

seu alcance dun 

xeito persoal. 

 

 

 

CCL 

 

 

PS-B4.2 

2º-PSB4.2.1 - Elabora mapas conceptuais dalgunhas das 

actuais teorías sobre a inte- lixencia, valorando as achegas 

que no seu estudo tivo cada unha delas, como por exem- 

plo a teoría factorial de Spearman, a multifactorial de 

Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner etc. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no esquema, 

pero a orde é deficiente. Non 

se relacionan coas súas defi- 

nicións nin se poñen 

exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos 

pero non son creativos. 

Presenta un 

esquema 

completo, persoal 

e ben estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos 

creativos. 

 

 

CAA 

 

 

 

PS-B4.2 

2º-PSB4.2.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar 

un esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento 

da intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia 

das influencias xenéticas e do medio neste proceso. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no esquema, 

pero a orde é deficiente. Non 

se relacionan coas súas defi- 

nicións nin se poñen 

exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos 

pero non son creativos. 

Presenta un 

esquema 

completo, persoal 

e ben estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos 

creativos. 

 

 

 

CSIEE 

 

 

 

PS-B4.2 

2º-PSB4.2.3 - Investiga, en páxinas de Internet, o que é o CI 

e a escala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores 

desde a deficiencia profunda ata a superdotación, 

apreciando a obxectividade real dos seus resultados e 

examinando criticamente algunhas técnicas de medición da 

intelixencia. 

Non coñece a definición de 

CI nin as súas escalas e 

aplicacións. 

Sabe o que é o CI, pero non 

reflexiona criti- camente 

sobre o seu uso nin aplica o 

con- cepto a ningún 

contexto. 

Sabe o que é o CI e 

reflexiona criticamente sobre 

o seu uso, pero non é quen de 

aplicalo a un contexto. 

Sabe o que é o CI 

e reflexiona 

criticamente sobre 

o seu uso 

aplicándoo a un 

contexto. 

 

 

 

CD 

 

 

PS-B4.2 

2º-PSB4.2.4 - Analiza que é o pensamento, apreciando a 

validez tanto do razoamento como da creatividade na 

resolución de problemas e na toma de decisións. 

A definición de pensamento 

que usa é erró- nea e está mal 

aplicada. 

Coñece os factores do 

pensamento, pero non os 

define con rigor nin é quen 

de apli- calos. 

Coñece os factores do 

pensamento e re- flexiona a 

nivel teórico sobre eles, pero 

non é quen de aplicalos á 

valoración dun contexto. 

É quen de aplicar 

a definición de 

pensamen- to e os 

seus factores a 

unha reflexión 

crítica sobre un 

contexto 

determinado. 

 

 

CCEC 

 

 
 

PS-B4.3 

2º-PSB4.3.1 - Valora a importancia das teorías de 

Gardner e Goleman, realizando un esquema das 

competencias da intelixencia emocional e a súa 

importancia no éxito per- soal e profesional. 

Explica deficientemente as 

teorías da inte- lixencia 

emocional. 

Coñece as teorías da 

intelixencia emocional, pero 

non é quen de valoralas nin 

sequera de forma teórica. 

 

Coñece as teorías da 

intelixencia emocional e 

valóraas teoricamente, pero 

non emite un xuízo persoal 

ao respecto. 

É capaz de facer 

unha valoración 

crítica persoal 

sobre as teorías da 

intelixencia emo- 

cional. 

 

 
 

CAA 

 

 
 

PS-B4.4 

2º-PSB4.4.1 - Avalía, en traballo grupal, as vertentes 

positivas e negativas das apli- cacións da intelixencia 

artificial, así como os perigos que pode representar pola 

súa capacidade para o control do ser humano, invadindo a 

súa intimidade e a súa liberdade. 

Non é quen de recoñecer as 

diferenzas entre IA e 

intelixencia humana nin 

facer unha re- flexión crítica 

sobre eses conceptos. 

Non aplica os diferentes 

factores da inte- lixencia á 

análise da  intelixencia  

artificial en comparación coa 

humana. Usa só defi- 

nicións xerais. 

Traballa cos conceptos de 

intelixencia arti- ficial e 

humana, pero non é quen de 

valorar ou reflexionar 

criticamente sobre eles. 

É quen de facer 

unha reflexión 

persoal sobre as 

diferenzas e 

similitudes entre 

IA e inte- lixencia 

humana, 

afondando nos 

problemas éticos 

que pode 

presentar. 

 

 

CMCT 

CSIEE 

75



Rúbricas 3ª avaliación 

TAREFA 5. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

PS-B5.1 

2º-PSB5.1.1 - Utiliza e selecciona información acerca 

das teorías da motivación (ho- meostática; das 

necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalítcas; 

humanistas), utili- zando mapas conceptuais e elabora 

conclusións. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no 

esquema, pero a orde é 

deficiente. Non se relacionan 

coas súas defi- nicións nin se 

poñen exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos 

pero non son creativos. 

Preséntase un 

esquema completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos 

creativos. 

 

CAA 

 
 

PS-B5.1 

2º-PSB5.1.2 - Recorre á súa iniciativa para realizar unha 

presentación, con medios in- formáticos, acerca das 

causas da frustración, partindo da clasificación dos 

conflitos de Lewin e valorando as respostas alternativas a 

esta, como a agresión, o logro indirecto, a evasión, a 

depresión ou a súa aceptación (tolerancia á frustración). 

Non é quen de definir as 

técnicas nin as re- coñece nas 

súas aplicacións. 

Só é quen de definir a 

teoría, pero non a re- coñece 

nas súas aplicacións. 

Recoñece algunhas técnicas 

e teorías, pero falla na 

aplicación a contextos 

concretos. 

O alumno/a 

recoñece as 

principais técnicas 

e teorías e aplícaas 

en contextos 

concretos. 

 

CSIEE 

 

 
 

PS-B5.1 

 

2º-PSB5.1.3 - Argumenta, en colaboración grupal, sobre 

a importancia da motivación no ámbito laboral e 

educativo, analizando a relación entre motivación e 

consecución de logros. 

Non é quen de definir as 

técnicas nin as re- coñece nas 

súas aplicacións. 

Só é quen de definir a 

teoría, pero non a re- coñece 

nas súas aplicacións. 

Recoñece algunhas técnicas 

e teorías, pero falla na 

aplicación a contextos 

concretos. 

O alumno/a 

recoñece as 

principais técnicas 

e teorías e aplícaas 

en contextos 

concretos. 

 
 

CSIEE 

 
 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.1 - Describe, establecendo semellanzas e 

diferenzas, as teorías da personali- dade, como as 

provenientes da psicanálise, o humanismo, as tipoloxías, o 

cognitivismo e o condutismo, valorando as achegas que 

cada unha delas realizou ao coñecemento da natureza 

humana. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no 

esquema, pero a orde é 

deficiente. Non se relacionan 

coas súas defi- nicións nin se 

poñen exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos 

pero non son creativos. 

Preséntase un 

esquema completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos 

creativos. 

 

CAA 

 

 
 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.2 - Recorre á súa iniciativa persoal para 

realizar unha presentación, a tra- vés de medios 

audiovisuais, sobre as fases do desenvolvemento da 

personalidade, por exemplo segundo a teoría psicanalista, 

e elabora conclusións sobre os cambios que se producen 

en cada unha delas. 

O percorrido polas partes 

constitutivas da 

personalidade está 

incompleto, mal estrutu- 

rado e sen aplicación 

concreta. 

O percorrido polas partes 

constitutivas da 

personalidade está completo, 

pero a súa estrutura non está 

elaborada nin se aplica á 

realidade. 

O percorrido polas partes 

constitutivas da 

personalidade está completo 

e ben estru- turado, pero 

non está aplicado á realidade. 

O percorrido 

polas partes 

constitutivas da 

personalidade está 

completo, ben 

estrutu- rado e é 

creativo. 

 
 

CSIEE 

 

 

 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.3 - Analiza, valorando criticamente, as 

limitacións dalgúns métodos e es- tratexias para a 

avaliación da personalidade, como son as probas 

proxectivas (test de Rorschach, TAT, test da frustración 

de Rosenzweig etc.), as probas non proxectivas (16 FP, 

NEO-PI-R e MMPI) e as técnicas fisiolóxicas (tomografías 

etc.). 

A avaliación é parcial e 

nada estruturada, non se fai 

aplicación práctica. 

Faise unha avaliación 

teórica e superficial, pero 

sen unha aplicación práctica. 

Faise unha avaliación 

teórica e superficial, pero 

non se realiza unha 

aplicación práctica. 

Faise unha 

avaliación 

exahustiva de cada 

método e realízase 

unha aplicación 

práctica. 

 

 

CMCT 

 
 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.4 - Diserta sobre a complexa relación entre 

a función da conciencia e os procesos inconscientes, 

analizando algúns fenómenos inconscientes, como os 

soños ou a hipnose. 

Non hai definición precisa 

de conciencia e non se 

aplica a ningún contexto nin 

exem- plo. 

Coñece e establece unha 

definición de con- ciencia, 

pero sen relación con teorías 

psico- lóxicas a algún 

contexto concreto. 

Coñece e establece unha 

definición de con- ciencia 

respecto unha formulación 

teórica e aplícaa a diferentes 

contextos. 

Coñece e establece 

unha definición de 

con- ciencia en 

función de 

diferentes teorías e 

aplícaa a diferente 

contextos. 

 

CCL 

 

 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.5 - Investiga, en traballo grupal, sobre os 

estados alterados de conciencia provocados polas drogas, 

valorando criticamente a súa influencia nas alteracións 

da personalidade, e presenta as súas conclusións de 

maneira argumentada. 

Non hai investigación 

propiamente dita, só 

recompilación de datos sobre 

a temática. 

A investigación é teórica, 

sen metodoloxía científica e 

sen parte práctica. 

A investigación é 

exahustiva, con metodo- 

loxía científica e parte 

práctica. Non presen- ta 

memoria. 

A investigación é 

exahustiva, con 

metodo- loxía 

científica e parte 

práctica. Presenta 

memoria. 

 

CSC 

 

 

PS-B5.2 

2º-PSB5.2.6 - Indaga sobre a relación entre identidade e 

autoestima, valorando criti- camente a importancia do 

concepto de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no 

desenvolvemento persoal e vital. 

As definicións non están 

ben construídas e as 

relacións factorais 

tampouco. A valora- ción 

non está presente ou é 

errónea. 

As definicións están ben 

construídas, pero a relación 

con outros factores non é 

correcta ou non está 

explícita. A valoración é 

persoal pero non teórica. 

As definicións están ben 

construídas e as relacións 

factorais tamén. A 

valoración é teórica e non 

persoal. 

As definicións 

están ben 

construídas e as 

relacións factorais 

tamén. A 

valoración é persoal 

e crítica. 

 

CSIEE 

 

 

PS-B5.3 

2º-PSB5.3.1 - Describe perspectivas e modelos de estudo 

da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos utilizados 

por cada unha delas. 

O esquema está mal 

construído, incompleto e non 

se poñen exemplos ou os 

que están non son 

pertinentes. 

Están as teorías no 

esquema, pero a orde é 

deficiente. Non se relacionan 

coas súas defi- nicións nin se 

poñen exemplos. 

O esquema está completo, 

pero a estrutura é confusa e 

pouco visible. Dá exemplos. 

Preséntase un 

esquema completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, con 

exemplos prácticos. 

 

CMCT 
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TAREFA 6. RÚBRICA 

   CRITERIO DE 

AVALIACION 

                      ESTÁNDARES A B C (min. agardable) D      COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

PS-B6.1 

2º-PSB6.1.1 - Analiza e valora as diferenzas culturais e o 

seu impacto no comportamen- to das persoas ao exercer a 

súa influencia nos esquemas cognitivos, a personalidade e a 

vida afectiva do ser humano. 

Non selecciona os ítems 

correctos e a elabo- ración da 

comparación é deficiente e 

escasa ou nula. 

Selecciona os ítems 

correctos e a compara- ción é 

correcta, pero sen introducir 

exem- plos e elementos 

elaborados. 

Selecciona os ítems 

correctos e a análise é 

suficiente, con exemplos 

pertinentes e ele- mentos de 

todos os campos da 

actividade humana. 

Os ítems son 

correctos e a 

análise é comple- 

ta e creativa, con 

exemplos orixinais 

froito da 

investigación 

persoal. 

 

CSC 

 

PS-B6.1 

2º-PSB6.1.2 - Realiza unha presentación, colaborando 

en grupo e utilizando medios informáticos, sobre o 

proceso de socialización humana e a influencia dos 

grupos, os papeis e os status sociais no desenvolvemento 

da persoa. 

Non se tratan todos os 

elementos esenciais, a 

presentación non ten un 

esquema e os exemplos están 

mal integrados ou son cla- 

ramente irrelevantes para o 

contido. 

A presentación é correcta, 

están tratados os aspectos 

fundamentais dos procesos 

de socialización, pero os 

exemplos non son re- levantes 

ou non están ben elaborados. 

A presentación é correcta, 

traballa todos os apartados 

do proceso de socialización, 

pero os exemplos son 

estereotipados e pouco 

orixinais. 

Recóllense todos 

os procesos de 

socializa- ción e 

exemplifícanse de 

xeito creativo e 

orixinal. A 

presentación é de 

calidade e in- 

novadora. 

 

CD 

 

PS-B6.1 

2º-PSB6.1.3 - Investiga acerca da orixe social das actitudes 

persoais, valorando a súa uti- lidade para a predición da 

conduta humana e a súa influencia en condutas de 

violencia escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre 

outras. 

O traballo non toca máis 

ca aspectos tanxenciais e está 

baseado en exemplos pouco 

relevantes. A presentación 

está mal elaborada ou non ten 

estrutura. 

O traballo é froito dun 

refundido de diver- sos 

documentos ao respecto, sen 

exemplos nin elaboración 

persoal, mais toca todos os 

aspectos. 

A presentación final do 

traballo é un resu- mo 

estandarizado da 

problemática, pero os 

exemplos son persoais. 

A comparativa 

de valores e 

actitudes re- 

lacionadas co 

xénero é creativa 

e persoal, axúntase 

material propio na 

produción final do 

exercicio. 

 

CSC 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.1 - Procura e selecciona información en 

Internet acerca das características da conduta do individuo 

inmerso na masa, tales como impulsividade, intolerancia, 

incons- ciencia, falta de perseveranza, volubilidade e falta 

de capacidade crítica, entre outras. 

Aplica algún exemplo pero 

de forma inco- rrecta e non 

ten unha estrutura ordenada 

nin está completo. 

Aplica os conceptos ao 

exemplo, pero non é quen de 

explicalos correctamente nin 

es- truturalos. 

Está ben reflectido o 

traballo teórico de Le Bon, 

pero non atina cos exemplos 

e a expli- cación é moi 

pouco persoal. 

É quen de extraer 

as características 

do in- dividuo 

masa a través 

dunha 

investigación, que 

reconstrúe de xeito 

creativo e con 

exemplos. 

 

CD 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.2 - Utiliza e selecciona información acerca do 

estudo psicolóxico das masas, realizado por Gustav Le 

Bon, e elabora conclusións verbo do poder da persuasión, o 

con- taxio de sentimentos e emocións que se produce nas 

masas e os seus efectos na perda temporal da 

personalidade individual e consciente da persoa. 

Descoñece a teoría e a 

explicación do exem- plo está 

descontextualizada e mal 

expresa- da. 

Coñece a teoría 

deficientemente e non é 

quen de relacionala co 

exemplo, que explica de 

forma incorrecta. 

Coñece a teoría, pero non 

é quen de ver a relación co 

exemplo. Explica o exemplo 

ou a teoría desconectados 

entre si. 

É quen de extraer 

a teoría mediante 

indu- ción a partir 

do exemplo e 

explicalo de for- 

ma creativa e 

orixinal. 

 

CSC 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.3 - Indaga na psicoloxía de Erikson e 

destaca algunhas das causas psico- lóxicas explicativas 

que sinala acerca dos actos terroristas ou do pensamento 

radical e irracional que se pon de manifesto en 

seguidores/as de equipos deportivos, artistas, grupos 

políticos, relixiosos etc. 

Non coñece a teoría nin é 

quen de explicala no 

exemplo. A explicación está 

descontex- tualizada e é 

errónea. 

Coñece mal a teoría e non é 

quen de aplicala ao exemplo, 

que non explica ou explica 

de forma errónea. 

Coñece a teoría, pero non é 

quen de aplicala ao exemplo 

ou faino de forma 

deficiente. 

É quen de explicar 

de xeito persoal un 

exem- plo da 

conduta violenta 

aplicando a teoría 

de forma exacta e 

coherente. 

 

CSC 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.4 - Elabora conclusións, en colaboración 

grupal, e formula pautas de conduta preventivas co fin de 

evitar que as persoas se convertan en parte da masa, 

perdendo o control da súa conduta, dos seus pensamentos e 

dos seus sentimentos. 

Descoñece a teoría e a 

explicación do exem- plo está 

descontextualizada e mal 

expresa- da. 

Coñece a teoría 

deficientemente e non é 

quen de relacionala co 

exemplo, que explica de 

forma incorrecta. 

Coñece a teoría, pero non 

é quen de ver a relación co 

exemplo. Explica o exemplo 

ou a teoría desconectados 

entre si. 

 

É quen de extraer 

a teoría mediante 

indu- ción a partir 

do exemplo e 

explicalo de for- 

ma creativa e 

orixinal. 

 

CSC 

 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.1 - Comenta e aprecia a importancia da 

aplicación da psicoloxía no mundo laboral, en temas tales 

como os aspectos psicolóxicos que inflúen na 

produtividade e no desenvolvemento empresarial, a 

importancia dos métodos e das técnicas psicolóxicos para 

a selección de persoal segundo os perfís laborais e a 

resolución de conflitos etc. 

Descoñece a teoría e a 

explicación do exem- plo está 

descontextualizada e mal 

expresa- da. 

Coñece mal a teoría e non é 

quen de aplicala ao exemplo, 

que non explica ou explica 

de forma errónea. 

Coñece a teoría, pero non é 

quen de aplicala ao exemplo 

ou faino de forma 

deficiente. 

 

É quen de facer 

unha valoración 

crítica per- soal do 

exemplo aplicando 

a teoría e tirando 

conclusións a partir 

da análise. 

 

CSIEE 

 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.2 - Procura e selecciona información sobre 

recursos humanos: selección de persoal e 

desenvolvemento de programas profesionais favorecedores 

da integración do persoal traballador na empresa, e a súa 

evolución persoal e profesional. 

O traballo realizado está 

mal estruturado, carece de 

rigor e non é quen de aplicalo 

ao exemplo. 

Produce un traballo 

estereotipado e repetiti- vo da 

información acadada sen tirar 

propos- tas alternativas 

propias. 

Produce un traballo 

estereotipado e repetiti- vo 

da información acadada e 

tira propostas alternativas 

típicas. 

Fai unha 

investigación 

persoal e unha re- 

elaboración 

creativa 

achegando 

propostas 

alternativas ao 

exemplo. 

 

CSIEE 

 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.3 - Describe a importancia dos factores 

psicolóxicos que inflúen no desen- volvemento 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. 

O traballo realizado está 

mal estruturado, carece de 

rigor e non é quen de aplicalo 

ao exemplo. 

Produce un traballo 

estereotipado e repetiti- vo da 

información acadada sen tirar 

propos- tas alternativas 

propias. 

Produce un traballo 

estereotipado e repetiti- vo 

da información acadada e 

tira propostas alternativas 

típicas. 

Fai unha 

investigación 

persoal e unha re- 

elaboración 

creativa 

achegando 

propostas 

alternativas ao 

exemplo. 

 

 

CCL 

 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.4 - Investiga, en páxinas de Internet, acerca dos 

principais riscos para a saúde laboral, como son o estrés, a 

ansiedade, o mobbing e a síndrome de Burnout. 

O traballo realizado está 

mal estruturado, carece de 

rigor e non é quen de aplicalo 

ao exemplo. 

Produce un traballo 

estereotipado e repe- titivo 

da información acadada sen 

análise crítica. 

Produce un traballo 

estereotipado e repetiti- vo 

da información acadada e 

non é capaz de facer unha 

interpretación crítica do 

exem- plo, mais fai unha 

valoración persoal. 

Fai unha 

investigación 

persoal e unha 

reela- boración 

creativa achegando 

unha interpre- 

tación crítica do 

exemplo. 

 

CD 
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Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos/as que non superen a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das tres avaliacións deberán 
presentarse a un exame final de todos os estándares de aprendizaxe do curso. 
 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando me- nos 5 para 
superar a materia. O exame pode ter a forma seguinte: 

• Cuestión de desenvolvemento temático (máx. 2 puntos). 

• 4 cuestións con resposta pechada (máx. 4 puntos). 

• Comentario de texto con cuestións (2 puntos). 

• Explicación dun exemplo/caso práctico (2 puntos). 
 
 

Exemplo de exame extraordinario 

Desenvolve unha redacción sobre o tema: «As orixes da psicoloxía». Mínimo 300 palabras (máx. 2 puntos). 
 

➢ Cubre os cadros seguintes, ben relacionando entre si os elementos, ben enchendo os ocos: 

 

a) Relaciona cada autor coa súa teoría (1 punto). 

 

AUTOR TEORÍA PSICOLÓXICA 

• Wundt 
• Watson 
• Piaget 
• Freud 
• Maslow 
• Koffa 

• James 

• Existencia do inconsciente 
• Necesidade de potenciar a autorealización 
• Os procesos psicolóxicos teñen unha base química e non mecánica 
• A conduta humana e un proceso estímulo resposta 
• A Percepción organizada por unha forma 
• desenvolvemento cognitivo pasa por etapas fixas 

• A conciencia conforma a personalidade do individuo dunha forma dinámica 

 

 

b) Define e describe cada rama da psicoloxía (1 punto). 
 

RAMA DA PSICOLOXÍA OCÚPASE DE… 

Psicobioloxía 
 

Psicoloxía escolar 
 

Psicoloxía laboral 
 

Psicoloxía clínica 
 

 

 

c) Sitúa en cada recadro a denominación que recibe cada área do cerebro (1 punto). 
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d) Relaciona cada debuxo cunha lei da percepción (1 punto). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Comenta o seguinte texto, explicando de que tema está falando e a súa relación con algunha área de 
estudo da psicoloxía (2 puntos). WASHINGTON.- Un científico de Nova York explicou onte como logrou 
que un cego volva ver gra- zas a uns electrodos implantados no seu cerebro e conectados a unha cámara 
de televisión montada nun par de gafas. Aínda que non ve no sentido convencional do termo, o doente 
pode distinguir os contornos dos obxectos así como letras e números de gran tamaño situados sobre un 
fondo e mane- xar un ordenador. 

 

Fonte: El Mundo 

 
➢ Propón e xustifica un método de traballo (experimento, estudo...) que permita corroborar a seguinte 

hipótese:  «As persoas que len menos teñen menor capacidade de memoria e atención» (2 puntos). 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino 
e a práctica docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Indicadores  de  logro  do  proceso  de  ensino ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do coñecemento.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

6. Atendeuse adecuadamente a diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación obxectiva da 

materia. 

    

9. A avaliación foi obxectiva.     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada.     
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Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 

que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados 

 
Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro que pode consistir nun cuestionario que inclui- rá 
os  seguintes aspectos: 

• Motivacionais (as razóns de elección da materia). 

• Coñecementos previos da materia: traballos realizados previamente, coñecementos biolóxicos 
e científicos relacionados. 

• Expectativas de futuro respecto á continuidade de estudos na materia. 

• Visión previa da psicoloxía. 

• Capacidades e intereses do alumnado. 

• Acceso a recursos analóxicos e/ou dixitais. 

 
En función dos resultados desta avaliación previa, proporanse ao alumnado actividades que corres- 
pondan, ben coa súa necesidade de adquisición de coñecementos técnicos cara a estudos futuros, ben 
cos seus intereses persoais, de forma que a aprendizaxe sirva para completar outras áreas do seu 
interese. 

 

 

 

 

Indicadores  de logro da práctica docente 
 

ESCALA 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécenselle a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas para tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécenselle ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, traballos etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Os materiais son axeitados ás capacidades do alumnado e aos contidos da materia.     

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     
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Medidas de atención á diversidade 

En función das capacidades do alumnado e os seus intereses realizaranse modificacións na proposta 
de traballos que tentarán responder a un necesario axuste entre necesidade, capacidades do alumno/a 
e contidos da materia. Tamén poderán variarse os tempos e elementos das probas extraordinarias, 
sempre en función dun informe previo das necesidades por parte do Departamento de Orientación. 
Tamén se terán en conta as posibilidades de acceso a recursos analóxicos ou dixitais que teña o 
alumnado. 

 
 

Concreción dos elementos transversais que se traballan no 

curso que corresponda 

O pensamento autónomo, crítico e rigoroso e o uso de hábitos de investigación fomentarase en todos 
os traballos propostos. Especialmente deseñarase unha proposta de tarefa que teña en conta a 
reflexión metacognitiva que axude ao alumnado a aprender por si mesmo e transferir o aprendido. 

 
O posible uso dunha aula virtual e dun blog do alumno/a fará que o emprego das tecnoloxías da 
información sexa transversal e continuo ao longo do curso. Fomentarase que as tarefas se presenten 
en formato dixital. 

 
O uso da información e a expresión desta en diferentes soportes, en liña co concepto de alfabetiza- 
cións múltiples. 

 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

Co fin de poder mellorar a programación didáctica dos vindeiros anos recoméndase: 

• Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por materias 
e cursos. 

 

• Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 
incorporarse á programación do ano vindeiro. 

• Realizar unha comprobación dos indicadores que se especifican no cadro seguinte. 

 
 ESCALA 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos elementos do 

currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e á 
temporalización pre- vistas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     
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9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto.     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 

proba. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas,   

traballos etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

 

 

Plan lector 

O plan lector da materia terá como obxectivo fundamental incidir na ampliación dos 
coñecementos sobre a materia, a demanda do alumnado e potenciar a transversalidade dos 
contidos e a súa aplicabilidade a contextos diversos. Encargaranse traballos que esixirán 
recoller información de medios diversos, analizala, tratala e reelaborala, de acordo coas 
indicacións do profesor ou profesora. 

 

1º trimestre 
• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 

• Lectura de: 

– El Lenguaje Secreto de la Mente: guia visual de los misterios de la conciencia (1997). 
Cohen, D. Círculo de Lectores, S. A. Unha mirada ao interior da conciencia humana 
que fai un repaso ás cuestións que teñen preocupado a filósofos, científicos e 
psicólogos ao longo da historia. Unha guía visual e ilustrada que nos permite 
comprender mellor o que é ser plenamente humanos e nos mete de cheo nos 
misterios da conciencia. 

 

– Neurociencia para Julia. Xurxo Mariño. Edit. Laetoli. «O sistema nervioso –escribe o autor– é a 
esencia do teu ser. Úsalo agora mesmo para poder ver, ler e comprender este texto; algo que 
fas con naturalidade e sen esforzo.» Neste libro faise un repaso pola estrutura e funcións do 
noso sis- tema nervioso, dunha forma amable e comprensible. Un libro ameno para 
comprendernos mellor a nós mesmos. 

 

– O Alienista. Machado de Assis (2000). Edit. Zeta. O doutor Simão Bracamante volve á súa vila 
para dedicarse nela á súa profesión. Despois dun tempo comeza a interesarse polos estudos de 
psiquiatría e constrúe na cidade un manicomio que chama A Casa Verde, para poder internar os 
tolos da zona. Pouco a pouco, o doutor Bracamante vai pechando nel a case todos os 
habitantes, e construíndo novas tipoloxías de tolemia... 

 

– O curioso incidente do can á medianoite. Mark Haddon. Edit. Rinoceronte (2008). A través 
dunha linguaxe sinxela, a historia achéganos á mente do protagonista, un rapaz con síndrome 
de Asper- ger, e axúdanos a comprendelo. O autismo é unha das enfermidades do sistema 
nervoso cunha expresión na conduta e na vida dos individuos claramente observable. 

 

• Cine. Visionado das seguintes películas: 

– Despertares. Penny Marshall (1990). Baséase na epidemia de encefalite alérxica que tivo lugar 
durante os anos 20 do século pasado. O doutor Malcolm Sayer chega novo a prestar servizo na 
sala de doentes en coma nun hospital de Nova York e, un día, observa como un doente recolle 
instintivamente as súas lentes pese a estar en estado catatónico. Entón comeza a experimentar 
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tratamentos que leven á súa curación. A película está baseada na biografía do neurólogo Oliver 
Sacks. 

 

 

– Solaris. Tarkosky (1972). A acción da película desenvólvese nunha estación espacial que orbita o 
planeta Solaris. O seu núcleo central son as relacións entre seres humanos cando se expoñen ante 
os demais os desexos máis íntimos. Enfrontar o descoñecido require para os individuos un 
coñecemento do que é cada un. 

 

 

2º trimestre 
• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 

• Lectura de: 

– Irracionalidad. El enemigo interior. Sutherland, S. (1996). Alianza Editorial. Un libro ameno 
e acesible sobre os nesgos cognitivos e a formación dos prexuízos. Trátanse os principais 
erros no razoamento e achéganse exemplos claros deles e as consecuencias que teñen 
nas distintas áreas do coñecemento e da vida cotiá. 

 

– Enrugas, novela gráfica de Paco Roca (2007). El Patito Editorial. Aborda a vida nunha 
residencia xeriátrica e o ingreso de Emilio, un antigo executivo que padece Alzhéimer. Os 
síntomas da súa enfermidade e a adaptación a esa nova realidade inflúen tanto nas 
relacións que establece dentro da residencia como na súa propia identidade. 

 

– Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman (2014), Edit. Debate. O libro ofrece 
unha pers- pectiva nova do cerebro, en función dos sistemas que modelan o noso 
pensamento. O sistema 1, rápido, intuitivo e emocional. O sistema 2, lento, deliberativo e 
lóxico. Kahneman, experto en teoría das decisións, expón a importancia do pensamento 
rápido, pero tamén os seus erros e nesgos. O libro propón unha animada reflexión sobre 
como pensamos e sobre o poder que teñen as intuicións nas nosas decisións, para 
axudarnos a usar distintas técnicas que nos protexan dos fallos mentais e dos problemas 
que provocan. 

 

– Yo, robot. Isaac Asimov (2009). Edhasa. Unha compilación de relatos nos que se tratan 
os prin- cipais problemas que poderían xurdir nunha suposta mente «positrónica». Os 
relatos propoñen diferentes situacións nas que se atoparían os robots intelixentes e aos 
que especialistas en robótica terán que enfrontarse a novas enfermidades psicolóxicas, 
paradoxos lóxicos ou enxeñosos exercicios intelectuais. A protagonista de boa parte dos 
relatos é Susan Calvin, experta en robotpsicoloxía. 

 

• Cine. Visionado das seguintes películas: 

– Memento. C. Nolan (2000). Narra a historia de Leonard, quen despois de sufrir un trauma 
ce- rebral que lle causou amnesia anterógrada, non é quen de almacenar novos recordos, 
pero posúe unha memoria sensorial intacta. Para «recordar» crea un sistema usando 
fotos coas que elabora un rexistro da xente que coñece, os sitios que visita ou os lugares 
onde debe estar. Os temas centrais da película son a natureza da memoria, a identidade, 
o tempo e a recreación da realidade. 

 

– El milagro de Anna Sullivan. Arthur Penn (1962). Unha familia contrata a Anna Sullivan, 
cega, para educar a Helen, unha nena xorda e cega desde os tres anos. A profesora 
debe enfrontar a edu- cación dunha nena, xa adolescente, que semella incapaz de 
someterse a ningunha discipliña e que non pode comunicarse. Hellen vive illada nun 
mundo propio e o reto da mestra será conseguir romper a burbulla na que vive dotándoa 
dunha linguaxe que lle permita comunicarse cos demais e comprender o seu mundo. 
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3º trimestre 
• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 

 

• Lectura: 

– El universo de las emociones. Rafael Bisquerra, Eduard Punset e Palau Gea. Intenta 
ofrecer unha representación gráfica das emocións humanas unindo ciencia e arte. Inclúe 
307 emocións nun mapa que permite visualizar e comprender o noso comportamento 
como seres humanos. Páxina do proxecto en http://universodeemociones.com/ 

 

– La estrategia del Océano Azul. W. Chan Kim e Renee Mauborgne. Neste libro defínense 
as novas estratexias de empresa que inciden máis na innovación ca na competencia e, a 
través do exemplo dunha empresa radicalmente innovadora coma O Cirque du Solei, 
podemos ver a nova estrutura organizativa e as consecuencias que ten nas relacións 
laborais, a selección de persoal ou a promo- ción e liderado. 

 

– El método Grönholm. J. Galceran (2005). Obra de teatro que representa a historia dos 
catro últimos aspirantes a conseguir un cargo executivo nunha multinacional. Unha proba 
conxunta deseñada polos psicólogos da empresa decidirá quen queda co traballo. A 
proba convértese nunha loita onde a crueldade e a falta de escrúpulos semella non ter 
límites. 

 

– Un feliz novo mundo. A Huxley. Edicións Xerais (1996). A novela describe un mundo no 
que as emocións e os sentimentos desapareceron, a conduta das persoas condiciónase 
para que non te- ñan medo á morte e cumpran as súas funcións sociais, e a felicidade 
provén dunha droga (soma) que non ten efectos secundarios físicos indesexables pero 
que tende a facer dos individuos seres submisos. A pregunta que nos propón a lectura do 
libro é como sería o ser humano nese mundo e en que medida serían seres humanos 
sans. En contraposición, a novela mostra tamén a vida en «mal país», un mundo similar 
ao que coñecemos, no que o prezo da liberdade e as emocións son a enfermidade, o 
medo á soidade e a morte. 

 

 

• Cine. Visionado das seguintes películas: 

– Del Revés (Inside Out). Pete Docter (2015). Na película podemos coñecer da man de 
Riley, a protagonista, como procesa a nosa mente os recordos, as emocións e a 
percepción da realidade, como construímos a nosa personalidade a través deses 
procesos e tamén como se producen as al- teracións psicolóxicas que poden dificultar a 
nosa maduración psicolóxica. A película está baseada na clasificación das emocions de 
Paul Ekman desenvolta en 1972. 

 

– La Ola. Denis Gansel (2008). A acción transcorre nun centro educativo alemán, durante a sema- na 
de proxectos que ten por obxectivo investigar nos diferentes sistemas políticos. Un grupo de 
alumnos elixen como opción a Autocracia e o profesor decide que poden realizar o experiment de 
conformar un grupo dirixido por un líder carismático e deseñar unha organización vertical. O grupo 
confórmase ao elixir democraticamente o líder e a través de lemas: «O poder mediante a 
disciplina», «Forza mediante a comunidade», «Forza a través da acción», «Forza a través do 
orgullo». A normas, a forma de vestir ou as relacións dos individuos dentro do grupo van confor- 
mando pouco a pouco a organización, ata o pundo de que ningún dos individuos que pertencen a el 
terá xa control sobre ela. 
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Plan TIC 

Obxectivos: 

• Proposta de traballo con ferramentas dixitais: presentacions, videoleccións... 

• Proposta de traballo en portafolios dixitais (formato blog ou similar). 

• Colaboración e seguimento do blog da materia. 

• Colaboración e seguimento no Facebook. 
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