
 

                                                                                                                                       Página 1 de 97 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 

     
 
  
   

   
              
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 

I.E.S. POETA DÍAZ CASTRO 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2014-2015 

 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 2 de 97 

 

 

INDICE 

 
 
 

ASPECTOS  COMÚNS DO DEPARTAMENTO 

 

1. 
Datos xerais do departamento 
……………………………………………………………..…………. 

5 

2. 
Lexislación de referencia 
………………………………………………………………………..……….. 

5 

3. Aspectos xerais da programación …………………………………………………………..……….. 6 
 a. Contextualización …………………………………………………………………………..………. 6 
 b. Referencia as directrices  xerais fixada no P.Educativo …………………..………. 6 
 c. Referencia á incorporación das propostas da Memoria do curso anterior..  9 
 d. Directrices para a avaliación inicial …………………………………………….………… 9 
 e. Lingua na que se imparten as materias do Departamento ……………...……… 10 

 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE EDUCACIÓN PARA 
A CIDADANIA E OS DEREITOS HUMANOS (2º curso E.S.O.) 

 
1. Contribución da materia ás competencias básicas ........................................... 12 
2. Obxectivos da materia EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DD.HH.  ............ 16 
3. Contidos secuenciados e temporalizados.......................................................... 18 
4. Metodoloxía didáctica....................................................................................... 21 
 a. Metodoloxía específica da área................................................................ 21 
 b. Materiais e recursos didácticos................................................................. 23 

5. Criterios de avaliación e mínimos esixibles...................................................... 24 
6. Procedementos e instrumentos de avaliación................................................. 26 
7. Criterios de cualificación................................................................................... 28 
8. Programa de recuperación e reforzo................................................................ 29 
 a. De materias pendentes de cursos anteriores............................................. 29 
 b. Da materia do propio curso....................................................................... 29 

9. Medidas de atención á diversidade.................................................................. 30 
10. Actividades complementarias e extraescolares................................................ 03 
11. Accións para o fomento do plan lector............................................................. 31 
12. Accións para o fomento do plan T.I.C............................................................... 31 
13. Procedemento para avaliar a propia programación......................................... 31 
14. Constancia de información ao alumnado......................................................... 32 

       
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE EDUCACIÓN 
ÉTICO-CÍVICA (4º curso E.S.O.) 

 
1. Contribución da materia ás competencias básicas .......................................... 34 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2014-2015 

 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 3 de 97 

 

2. Obxectivos da materia EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA........................................... 38 
3. Contidos secuenciados e temporalizados.......................................................... 40 
4. Metodoloxía didáctica....................................................................................... 44 
 a. Metodoloxía específica da área................................................................ 44 
 b. Materiais e recursos didácticos................................................................. 46 

5. Criterios de avaliación e mínimos esixibles...................................................... 47 
6. Procedementos e instrumentos de avaliación................................................. 50 
7. Criterios de cualificación................................................................................... 52 
8. Programa de recuperación e reforzo................................................................ 53 
 a. De materias pendentes de cursos anteriores............................................. 53 
 b. Da materia do propio curso....................................................................... 53 

9. Medidas de atención á diversidade.................................................................. 54 
10. Actividades complementarias e extraescolares................................................ 54 
11. Accións para o fomento do plan lector............................................................. 54 
12. Accións para o fomento do plan T.I.C............................................................... 55 
13. Contribución ao plan de convivencia................................................................ 55 
14. Programación da educación en valores............................................................ 55 
15. Procedemento para avaliar a propia programación......................................... 55 
16. Constancia de información ao alumnado.......................................................... 56 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE FILOSOFÍA E 
CIDADANÍA (1º curso BACHARELATO) 

 
1. Obxectivos da materia FILOSOFÍA E CIDADANÍA............................................... 59 
2. Contidos secuenciados e temporalizados......................................................... 60 
3. Metodoloxía didáctica....................................................................................... 64 
 a. Metodoloxía específica da área................................................................. 64 
 b. Materiais e recursos didácticos.................................................................. 65 

4. Criterios de avaliación e mínimos esixibles....................................................... 66 
5. Procedementos e instrumentos de avaliación.................................................. 68 
6. Criterios de cualificación................................................................................... 70 
7. Programa de recuperación e reforzo................................................................ 71 
 a. Das materias pendentes de cursos anteriores.......................................... 71 
 b. Da materia do propio curso ………………………………………………………………….. 72 

8. Medidas de atención á diversidade................................................................... 73 
9. Actividades complementarias e extraescolares................................................. 73 

10. Accións para o fomento do plan lector.............................................................. 73 
11. Accións para o fomento do plan T.I.C................................................................ 73 
12. Contribución ao plan de convivencia................................................................. 74 
13. Programación da educación en valores............................................................. 74 
15. Procedemento para avaliar a propia programación......................................... 74 
16. Constancia de información ao alumnado......................................................... 75 

 
 
 

1. Obxectivos da materia HISTORIA DA FILOSOFÍA............................................... 78 
2. Contidos secuenciados e temporalizados......................................................... 79 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE HISTORIA DA 
FILOSOFÍA (2º curso BACHARELATO) 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2014-2015 

 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 4 de 97 

 

3. Metodoloxía didáctica....................................................................................... 84 
 a. Metodoloxía específica da área................................................................. 84 
 b. Materiais e recursos didácticos.................................................................. 85 

4. Criterios de avaliación e mínimos esixibles....................................................... 85 
5. Procedementos e instrumentos de avaliación.................................................. 90 
6. Criterios de cualificación.................................................................................... 94 
7. Actividades complementarias e extraescolares................................................ 94 
8. Accións para o fomento do plan lector............................................................. 95 
9. Accións para o fomento do plan T.I.C............................................................... 95 

10. Contribución ao plan de convivencia................................................................ 95 
11. Procedemento para avaliar a propia programación......................................... 95 
12. Constancia de información ao alumnado......................................................... 96 

 
 
 
 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2014-2015 

 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 5 de 97 

 

 

ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO 

 

1.  DATOS XERAIS DO DEPARTAMENTO 

PROFESOR/A MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS 

OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 4º E.S.O. A 

HISTORIA E CULTURA DAS 
RELIXIÓNS 

4º E.S.O. A 

ATENCIÓN EDUCATIVA 1º BACHARELATO A 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO A 

JULIO JOSÉ GONZÁLEZ IGLESIAS EDUCACIÓN PARA A 
CIDADANÍA E OS DEREITOS 
HUMANOS 

2º E.S.O. A 
B 

FILOSOFÍA E CIDADANÍA 1º BACHARELATO A 

O horario do profesorado do departamento complétase ademáis coas funcións propias dos 
seguintes cargos directivos: 

OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ DIRECTORA 

JULIO JOSÉ GONZÁLEZ IGLESIAS XEFE DE ESTUDOS 

 
 
 

2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA 

• Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación (BOE do 4 de maio de 2006). 

                                                       ETAPA:     E.S.O.   

• Real Decreto 1631/2006, do 29 de decembro polo que se establecen as ensinanzas 
mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria (BOE do 5 de xaneiro de 
2007); e modificacións. 

• Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de xullo de 2007). 

• Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 12 de setembro de 
2007). 

• Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 

                                                       ETAPA:       BACHARELATO 

• Real Decreto 1467/2007 do 2 de novembro polo que se establece a estrutura do 
bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE do 6 de novembro de 2007). 

• Decreto 126/2008 do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008). 

• Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das 
ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 
2008). 

• Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do 
bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta (DOG do 27 de xuño de 2008). 
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3. ASPECTOS XERAIS 

 

a.   CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
Segundo o Decreto 1190/2012, do 3 de agosto (que modifica o anterior, 1631/2006), a 
educación para a cidadanía pretende contribuír a que os adolescentes asuman “dun modo 
crítico, reflexivo e progresivo o exercicio da liberdade, dos seus dereitos e deberes 
individuais e sociais nun clima de respecto cara as outras persoas e outras posturas morais, 
políticas e relixiosas diferentes da propia”. “Para lograr estes obxectivos profundízase nos 
principios de ética persoal e social e inclúense, entre outros contidos, os relativos á 
condición social do ser humano, que non se esgota na simple cidadanía, e involucra 
elementos afectivos e emocionais que non sempre poden regularse pola normativa legal nin 
son competencia fundamental dun Estado.” 

As dúas materias que configuran a educación para a cidadanía nesta etapa: a educación para 
a cidadanía e os dereitos humanos, que se imparte no segundo curso, e a educación ético-
cívica de cuarto curso, estrutúranse en varios bloques que van desde o persoal e o máis 
próximo ao global e máis xeral; en ambas existe un conxunto de contidos comúns a todos os 
bloques, orientados á adquisición de procedementos, habilidades sociais e actitudes básicas 
para o desenvolvemento dunha convivencia pacífica e da cidadanía democrática. 

En ambas materias  tómase como punto de partida “a reflexión sobre a persoa e as relación 
interpersoais. Tamén son comúns o coñecemento e a reflexión sobre os dereitos humanos, 
desde a perspectiva do seu carácter histórico, favorecendo que o alumnado valore que non 
están garantidos pola simple existencia dunha Declaración, senón que é posible a súa 
ampliación e o seu retroceso. Finalmente, ambas materias comparten o estudo das 
características e problemas fundamentais das sociedades e do mundo global do século XXI”. 

 

b. REFERENCIA ÁS DIRECTRICES XERAIS FIXADAS NO PROXECTO EDUCATIVO 

 
Tal e como queda recollido no P.E.C., no IES POETA DÍAZ CASTRO practícase unha 
metodoloxía activa, fomentando no alumno unha actitude curiosa, crítica e investigadora 
que, mediante o TRABALLO individual e colectivo se convertirá na base da súa formación e o 
capacite para APRENDER Á APRENDER. 
O labor educativo e disciplinario deste centro basease no respeto mutuo, na 
responsabilidade, no diálogo, na reflexión, na colaboración e na solidariedade.  

Forma parte do noso interese desenvolver o espírito crítico, a capacidade de discusión, de 
decisión e a vontade colectiva de transformación da realidade social.  

Estas directrices metodolóxicas concrétanse nos principios seguintes.  

- Promover a participación activa do alumnado na adquisición dos  cońecementos 
partindo dos cońecementos previos e das características  psicolóxicas propias da 
súa idade.  

- As aprendizaxes deberán servirlle ó alumno para ser aplicadas en  situacións e 
lugares distintos ós escolares.  
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- Un ensino funcional está en íntima relación cun ensino significativo e  
constructivo, de tal xeito que dificilmente podemos conseguilo se a aprendizaxe 
propugnada non ten un carácter significativo, e o alumno non é o propio 
‟constructor dos mesmos. 

- Intentamos erradicar a aprendizaxe repetitiva, mecánica e memorística, tratando 
de conectar as actividades coas aprendizaxes previas do alumno para que sirvan 
de unión ós novos cońecementos. 

- O/a alumno/a aprende en relación co profesor e cos compańeiros cos que 
establece unhas relacións de igualdade que favorecen interaccións tanto afectivas 
como cognitivas; así pois debemos promover situacións de interaccións que 
favorezan a aprendizaxe. 

- A realidade é sempre de carácter unitario polo que non permite a parcialización 
que admite o cońecemento; por iso tentaremos implicar varias áreas, materias ou 
disciplinas para chegar á análise dos distintos cońecementos dende unha 
perspectiva multidisciplinar. 

- O labor docente debe ser o de facilitador ou director das aprendizaxes en 
coherencia cos principios antes expostos. O profesor/a non debe ser un elemento 
pasivo senón que é preciso que interactúe cos seus alumnos de xeito 
permanente. 

- Neste Centro defendemos o pluralismo na medida en que non hai que excluír a 
ninguén a causa da súa procedencia, relixión, ideoloxía ou nivel económico; e 
tamén porque ha de capacitar ós alumnos para vivir nunha sociedade que é plural 
e onde debe respetarse ós demais.  

- Igualmente, transmitiremos os valores básicos dunha sociedade democrática: o 
respecto cara os demais e cara un mesmo, o sentido da liberdade ligado ó da 
responsabilidade, a solidariedade, o gusto polo traballo ben feito; e motivaremos 
ós alumnos/as a participar na mellora desa sociedade. 

- Debemos traballar na eliminación da discriminación sexista e na superación dos 
mitos, tabús e diferenciación de roles entre home e muller.  

 

As finalidades educativas do departamento de Filosofía con respecto ó alumnado son: 

1. Axudarlles a que descubran, coñezan, desenvolvan e melloren 
tanto as súas propias cualidades como as súas potencialidades 
físicas, psíquicas, intelectuais, afectivas, éticas e sociais; 
fomentando a súa creatividades mediante o traballo académico e 
as actividades extraescolares e culturais. 

2. Capacitalos para que, responsable e libremente poidan tomar 
decisión persoais para que desenvolvan e exerzan o seu sentido 
crítico. 

3. Inculcarlles que actúen a favor do diálogo, a comprensión, a 
xustiza, a igualdade e a conservación da natureza. 
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4. Facer que consideren a importancia do esforzo, do traballo e do 
estudio para que, mediante as diversas áreas e disciplinas, vaian 
madurando como persoas formadas intelectualmente, e 
responsables ante os seus compromisos sociais. 

5. Estimulalos a aprender a pensar, a pensar e a aprender a aprender. 
Todo iso, inmerso no su propio contexto: persoal, familiar, da 
comunidade educativa á que pertencen e do seu entorno social 
máis próximo. 

6. Fomentar que sexan capaces de face-la súa propia autoavaliación e 
chegar a conformar esquemas persoais válidos que lles permitan 
afrontar no futuro situación análogas. 

Tomando como base os rasgos e finalidades anteriormente descritos, formúlanse os 
seguintes obxectivos: 

a) Favorece-la convivencia entre alumnos/as de distintas etapas educativas con idades 
cronolóxicas moi dispares. 

b) Desenvolve-la capacidade de autoestima fomentando a seguridade e confianza en si 
mesmos gracias a unha educación no respecto ás diferencias e na valoración positiva 
e enriquecedora da variedade. 

c) Garanti-la escolarización nas mellores condicións posibles dos alumnos/as con 
necesidades educativas especiais. 

d) Fomenta-la orixinalidade e creatividade dos alumnos/as. 

e) Utiliza-la educación física mailo deporte como lecer e como medios para 
favorece-lo desenvolvemento persoal. 

f) Coñecer e aprecia-lo noso patrimonio artístico, cultural e medioambiental 
contribuíndo activamente á súa conservación e mellora. 

g) Fomenta-lo respecto e coidado do entorno empezando polo propio Centro. 

h) Favorece-lo diálogo mailo debate entre posturas dispares, estimulando en todo 
momento o exercicio da reflexión e análise. 

i) Favorecer e promover tódalas actividades que incidan directamente na calidade do 
ensino. 

j) Lograr que os pais se sintan partícipes na educación dos seus fillos. 

k) Avaliar sistemáticamente o funcionamento do Centro e emprega-los resultados para 
orientar futuras actuacións. 

l) Facilitar que os alumnos creen e desenvolvan as súas propias organizacións, 
asumindo responsabilidades nas tarefas colectivas. 

m) Erradica-lo dogmatismo e as posturas intolerantes. 

n) Proporcionarlles ós alumnos/as un ensino e uns criterios de valoración que lles 
permitan vivir no mundo de hoxe e adaptarse ó mundo futuro. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2014-2015 

 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 9 de 97 

 

o) Garanti-la formación necesaria ó alumno/a, que o capacite para o desempeńo 
cualificado dun traballo, proporcionándolle ó mesmo tempo una formación 
polivalente que permita a súa adaptación ós cambios que poidan producirse ó longo 
da súa vida laboral. 

p) Impulsa-la participación activa de tódolos compońentes da Comunidade Educativa na 
xestión democrática e transparente do Centro.  

 

Estes obxectivos xerais adecúanse perfectamente ó contexto e obxectivos xerais do I.E.S. 
definidos no Proxecto Educativo de Centro. 

 

c. REFERENCIA Á INCORPORACIÓN DAS PROPOSTAS DA MEMORIA DO 
CURSO ANTERIOR 

 
Tal e como se propuxera na memória anual correspondente ao curso 2013-2014, para o 
presente curso 2014-2015 porpoñémonos: 

• Potenciar a actividade reflexiva e crítica sobre as temáticas propostas polos diversos 
autores que foron conformando a Historia da Filosofía. 

• Incidir para que os/as alumnos/as acepten responsablemente os seus deberes. 
• Fomentar hábitos de traballo en equipo. 
• Facer visibles os estereotipos que facilitan a discriminación. 
• Ampliar as fontes documentación. 
• Realizar actividades de implicación directa co patrimonio material e inmaterial 

aproveitando a formación e os recursos adquiridos no Proxecto de innovación 
educativa desenvolvido no curso pasado: Tralas pegadas de Díaz Castro: un roteiro 
interactivo pola poesía, o lugar e a persoa, recollido na web www.alusdomundo.com 
O alumnado das materias de Educación para a Cidadanía e o de Ética-cívica formado 
e con criterios de boa dispoñibilidade realizarán tarefas de guías do patrimonio no 
roteiro do Vilariño e no de Guitiriz. 

 

d. DIRECTRICES PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 
Para poder levar a cabo unha avaliación inicial do alumnado, contamos con distintos 
instrumentos, entre os que se contan, por exemplo, a realización dun texto redactado no 
que deben expoñer as súas ideas e/ou opinións sobre algún tema de actualidade. Isto nos 
proporciona información acerca das capacidades de recopilación de información, 
profundización nos temas, capacidade de análise, pero tamén de síntese, etc. 

Para a avaliación inicial de cada unidade, propoñemos a realización de unha “choiva de 
ideas” sobre cuestións relacionadas coa temática a tratar, tal e como se indica máis adiante. 
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e. LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO DEPARTAMENTO 
segundo establece o Decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüismo 
no ensino non universitário de Galicia (DOG do 25 de maio de 2010) 

 

MATERIA ETAPA CURSOS LINGUA 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS 
DEREITOS HUMANOS 

E.S.O. 2º GALEGO 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA E.S.O. 4º GALEGO 

FILOSOFÍA E CIDADANÍA BACHARELATO 1º GALEGO 

HISTORIA DA FILOSOFÍA BACHARELATO 2º GALEGO 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS 
DEREITOS HUMANOS 

 
 

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

A Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos e a educación ético-cívica relaciónanse 
directamente coa competencia social e cidadá pero proporciona, ademais, habilidades 
relacionadas con distintas competencias. Son materias que contribúen a que o alumnado  
teña a posibilidade de aceptar e practicar normas de convivencia acordes cos valores 
democráticos, exercendo liberdades e dereitos e asumindo obrigas e responsabilidades.  

De xeito bastante directo, procuran unha formación integral do alumnado e a súa 
preparación para a vida social, polo que se vinculan coa competencia de autonomía e 
iniciativa persoal. Favorecen o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, 
tomar decisións, elixir a forma adecuada de comportarse en diversas situacións, e tamén 
propician a responsabilidade das decisións tomadas e a mellora das relacións interpersoais.  

Así mesmo, co fomento dunha cidadanía activa (capacitada para ser quen de formular 
preguntas, seleccionar, analizar, sintetizar información e transformala en coñecemento, 
clarexando ideas, construíndo argumentos, formulando hipóteses, confrontando ordenada e 
criticamente coñecemento, información e opinión, etc.), estamos a falar de destrezas 
relacionadas con competencias en comunicación lingüística e en aprender a aprender. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística  

  

1. Favorece o exercicio da escoita, a exposición e a argumentación. 

2. Favorece as destrezas e actitudes que permiten expresar pensamentos, emocións, 
vivencias e opinións. 

3. Facilita o diálogo e a formación dun xuizo crítico e ético. 

4. Promove a convivencia e a resolución dialogada dos conflictos. 

5. Contribúe ao uso da lingua como instrumento para a igualdade; para a construción 
de relacións igualitarias entre homes e mulleres; para a eliminación de estereotipos e 
expresións sexistas ou xenófobas. 

6. Utiliza a comunicación como o eixo para a resolución pacífica de conflitos. 

7. Promove a capacidade empática de poñerse no lugar doutras persoas; de ler, de 
escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distinas á propia con sensibilidade e 
espírito crítico. 

8. Propicia a capacidade para expresar adecuadamente, material e formalmente, as 
propias ideas e emocións. 

9. Promove a aceptación e realizacion de críticas con espírito construtivo. 
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10. Facilita o desenvolvemento de habilidades para representarse mentalmente, 
interpretar e comprender a realidade, e organizar e autorregular o coñecemento e a 
acción dotándoos de coherencia. 

 

b)  Competencia matemática  

 

1. Favorece a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisións 
informacións, datos e argumentacións. 

2. Promove a aplicación da información a unha variedade de situacións e contextos. 

3. Favorece o seguimento de cadeas argumentais, identificando as ideas fundamentais. 

4. Contribúe a estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións. 

 

c)  Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico  

 

1. Axuda a tomar conciencia da importancia do uso responsable dos recursos naturais. 

2. Promove a toma de conciencia da necesidade de preservar o medio ambiente. 

3. Contribúe a potenciar o consumo responsable e unha forma de vida saudable. 

4. Facilita o espírito crítico na observación da realidade e na análise das mensaxes 
informativas e publicitarias. 

 

d)  Tratamento da información e competencia dixital  

 

1. Plantexa a necesidade de buscar, obter, analizar, sintetizar e relacionar a 
información procedente de distintas fontes. 

2. Promove a integración da información procedente de distintas fontes para producir 
coñecemento. 

3. Utiliza con frecuencia a inferencia e a dedución. 

4. Facilita a adopción dunha actitude crítica e reflexiva na valoración da información 
dispoñible, contrastádoa cando for necesario. 

5. Favorece o respecto polas normas de conduta acordadas socialmente para regular o 
uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

e) Competencia social e cidadá  

 
1. Favorece o desenvolvemento de destrezas que permiten participar, tomar decisións, 

elixir a forma axeitada de comportarse en determinadas situacións e reponsabilizarse 
das consecuencias derivadas das decisións adoptadas. 
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2. Contribúe a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal. 

3. Promove a toma de conciencia e a expresión dos propios pensamentos, valores, 
sentimentos e accións. 

4. Impulsa os vínculos persoais baseados nos sentimentos e os valores da convivencia e 
a participación. 

5. Contribúe a fomentar habilidades sociais destinadas a mellorar as relacions 
interpersoais. 

6. A través do coñecemento da diversidade, axuda a xerar sentimentos non excluíntes. 

7. Favorece a interiorizacion do valor de respecto. 

8. Favorece a aceptación e o uso de convencions e normas sociais facilitadoras da 
convivencia. 

9. Permite consolidar, a través da sensibilización ante as situacións de discriminación e 
inxustiza, os valores de cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, 
compromiso e participación tanto no ámbito persoal coma no social.  

10. Mediante a práctica do diálogo, axuda a afrontar e resolver as situacións de conflicto 
mediante procedementos non violentos. 

11. Favorece a identificación e reflexión crítica sobre os valores do contorno, ofrecendo 
como referente ético común os valores que sustentan a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos, a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia. 

12. Proporciona ao alumnado instrumentos para construír, aceptar e practicar normas 
de convivencia acordes cos valores democráticos, exercer os dereitos e liberdades e 
asumir as responsabilidades e deberes cívicos. 

 

f) Competencia cultural e artística  

 

1. Contribúe á aceptación do feito cultural nas súas diferentes manifestacións. 

2. Favorece a reelaboración de pensamentos propios e alleos. 

3. Facilita a aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo 
colaborativo. 

4. Fomenta unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións 
culturais. 

 

g) Competencia para aprender a aprender  

 

1. Facilita o recoñecemento das propias capacidades e carencias e as habilidades para 
sacar proveito das primeiras e superar as segundas. 

2. Favorece a curiosidade de formularse preguntas, e identificar e manexar a 
diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación ou problema. 
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3. Promove a capacidade de cooperar e de autoavaliarse. 

4. Busca propiciar as destrezas orientadas á recompilación e á síntese de información. 

5. Contribúe á transformación da información en coñecemento. 

6. Contribúe ao desenvolvemento das habilidades sociais que permiten o traballo en 
equipo e a participación. 

 

h)  Autonomia e iniciativa persoal  

 

4. Posibilita o coñecemento dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional, 
necesarios para desenvolver un comportamento autónomo. 

5. Facilita a creación dun código moral propio a través do coñecemento da contribución 
de distintas teorías éticas. 

6. Atende especialmente á argumentación, á elaboración de ideas propias, ao estudo 
de casos que exixan un posicionamento persoal ante un problema e a procura de 
posibles solucións. 

7. Prevé a necesidade de planificar, tomar decisións con criterio propio e asumir a 
responsabilidade da elección. 

8. Contribúe á construcción dun xuizo ético por parte do alumnado, baseado nos 
valores e prácticas democráticas. 
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2. OBXECTIVOS  DA MATERIA 

 

1. Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando 
conciencia da propia identidade, das características e experiencias persoais 
respectando as diferenzas cos outros e desenvolvendo a autoestima. 

2. Desenvolver as habilidades comunicativas e sociais que permiten participar en 
actividades de grupo con actitude solidaria e tolerante, empregando o diálogo e a 
mediación para abordar os conflitos. Para isto, e preciso tamén coñecer e expresar os 
sentimentos e as emocións. 

3. Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con autonomía, asumindo responsabilidades 
individuais e colectivas e practicar formas de convivencia e participación baseadas no 
respecto, a cooperación e o rexeitamento da violencia, os estereotipos e os 
prexuízos. 

4. Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir os deberes que se derivan das 
declaracións internacionais de dereitos humanos e da Constitución española e o 
Estatuto de autonomía de Galicia. 

5. Coñecer e valorar a igualdade esencial dos seres humanos e a relación existente 
entre a liberdade e a responsabilidade individuais.  

6. Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como 
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de 
todas as persoas; neste senso, recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre mulleres e homes. Fomentar a corresponsabilidade e a 
compartición de tarefas domésticas e de coidado.  

7. Coñecer e apreciar os principios e valores que fundamentan e lexitiman os sistemas 
democráticos e os fundamentos do seu modo de vida e aprender a obrar de acordo 
con eles nos diferentes ámbitos da convivencia. Para iso é preciso coñecer e valorar o 
funcionamento do Estado Español e da Unión Europea 

8. Coñecer os fundamentos do modo de vida democrático e aprender a obrar de acordo 
con eles nos diferentes ámbitos de convivencia. 

9. Asumir o principio de correlación entre deberes e dereitos e reflexionar sobre as 
causas que provocan a violación dos dereitos humanos.  

10. Valorar a importancia da participación na vida política ou outras formas de 
participación cidadá, como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado. 

11. Coñecer nos seus termos fundamentais a Constitución Española, o Estatuto de 
Autonomía de Galicia, a Declaración dos Dereitos Humanos  e o Convenio Europeo de 
Dereitos e Liberdades. Valorar as accións encamiñadas á consecución dunha paz e 
seguridade fundamentadas no respecto a estes dereitos fundamentais e a 
participación activa como medio para lograr un mundo máis xusto. 
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12. Adquirir un pensamento crítico e reflexivo, baseado nun coñecemento rigoroso e ben 
informado, así como valorar as razóns e argumentos dos outros.  

13. Coñecer as normas de seguridade vial e as causas e consecuencias dos accidentes de 
circulación. 

14. Asumir unha cultura de respecto ao medio ambiente e uns hábitos de vida saudables 
que os protexan ante as enfermidades e ante as adiccións. 
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3. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 

 

Os contidos da materia EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS 
estrutúrase en varios bloques que van desde o persoal e o máis próximo ao global e máis 
xeral. 

Existe, non obstante, un conxunto de contidos comúns a todos os bloques, orientados á 
adquisición de procedementos, habilidades sociais e actitudes básicas para o 
desenvolvemento dunha convivencia pacífica e da cidadanía democrática. 

 

BLOQUE 1. Contidos comúns Avaliación 

a) Exposición de opinións e xuízos propios con argumentos razoados e 
capacidade para aceptar as opinións dos outros mediante o diálogo. 

b) Preparación e realización de debates sobre aspectos relevantes da 
realidade. 

c) Análise comparativa e avaliación crítica de informacións proporcionadas 
polos medios de comunicación sobre un mesmo feito ou cuestión de 
actualidade (distinción entre feitos e opinións). 

Todas 

  

 

Nº UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 
SESIÓNS/MES 

Probas Avaliación 

BLOQUE 2. Persoa e sociedade 

1ª 

1 SON PERSOA 4 Setembro  

2 Outubro  

2 VIVO EN SOCIEDADE 6 Outubro  

4 Novembro X 

BLOQUE 3. Deberes e dereitos cidadáns 

3 TEÑO DEREITOS E DEBERES 4 Novembro  

2 Decembro X 

BLOQUE 4. As sociedades democráticas no século XXI 

2ª 

4 SON DEMÓCRATA... 4 Decembro  

6 Xaneiro  

6 Febreiro  

2 Marzo X 

5 ... NUNHA SOCIEDADE PLURAL 6 Marzo  

3ª 

4 Abril  

2 Maio X 

BLOQUE 5. Cidadanía nun mundo global 

6 NUN MUNDO GLOBAL 6 Maio  

6 Xuño X 
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Nº UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS 

1 SON PERSOA 1. O ser humano como persoa. 
2. Coñecerse para mellorar.  
3. O ser humano como ser social.  
4. Relacións individuo e sociedade.  
5. A autonomía persoal. 
6. Modelos socioculturais. 
7. Autoestima e xestión das emocións. 
8. Factores de protección fronte ás 

enfermidades, as adiccións e o 
consumismo. 

2 VIVO EN SOCIEDADE 1. Integración na sociedade.  
2. Relacións cos próximos.  
3. A participación no centro de ensino.  
4. Participación cidadá. 
5. Desenvolvemento de actitudes non 

violentas na convivencia diaria.  
6. Noción de cidadanía.  
7. Valores fundamentais da Constitución 

española.  
8. Equidade e solidariedade.  
9. O coidado das persoas dependentes.  
10. Axuda a compañeiros ou persoas en 

situación desfavorecida.  
11. Participación no centro educativo. 

3 TEÑO DEREITOS E DEBERES 1. Os dereitos humanos.  
2. Dereitos e deberes cidadáns.  
3. A vulneración dos dereitos humanos.  
4. Coñecemento e manexo da Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos e dos 
distintos tipos de documentos que recollen 
a lexislación internacional sobre os dereitos 
humanos.  

5. Condenar situacións de violacións dos 
dereitos humanos e coñecemento dos 
recursos para denunciar e combater a 
violación dos dereitos.  

6. Dereitos das mulleres  
7. Deberes de cara á natureza e o medio 

ambiente.  
8. Xestión do lixo e consumo eficiente.  
9. Preservación do patrimonio natural.  
10. Contaminación acústica.  
11. Bens comúns e servizos públicos 
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4 SON DEMÓCRATA... 1. Que é un Estado democrático?  
2. Estado de Dereito.  
3. Democracias representativa. 
4. España, un Estado democrático.  
5. O modelo político europeo.  
6. Os servizos públicos e os bens comúns. 

5 ...NUNHA SOCIEDADE PLURAL 1. Sociedades democráticas  como sociedades 
plurais e abertas. 

2. España, un Estado descentralizado. 
3. Diversidade social e cultural. 
4. Dimensión económica da sociedade 

humana.  
5. Consumo racional e responsable.  
6. Protección civil.  
7. Circulación vial. 

6 NUN MUNDO GLOBAL 1. Nun mundo global.  
2. Un mundo desigual.  
3. Globalización e interdependencia.  
4. O papel dos medios de comunicación.  
5. A resolución dos conflito e a paz. 
6. Conflitos no mundo actual: terrorismo, 

estados falidos, fanatismo relixioso.  
7. Loita contra o subdesenvolvemento.  
8. Dereito á privacidade e respecto á 

propiedade intelectual. 
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4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

a) Metodoloxía específica da materia  

 

Utilizarase fundamentalmente unha metodoloxía activa na que o alumno/a sexa suxeito da 
súa propia aprendizaxe. Partirase dos coñecementos previos do alumno/a para a partir 
dunha diagnose inicial presentar as liñas xerais que desenvolverán o tema e atender á 
diversidade de interese, necesidades e capacidades. Tratarase de posibilitar que o 
alumno/a realice aprendizaxes significativas por si mesmo/a, é dicir, que aprenda a 
aprender. Incidirase nunha serie de actividades que movan á reflexión do alumnado e a 
análises de contidos. Cobrará gran importancia a capacidade de levar a teoría á práctica, 
con obxecto de buscar a funcionalidade das aprendizaxes. 

O profesorado tratará ser máis que un simple expositor dos temas, para tratar de ser 
máis ben motivador e orientador das diversas actividades. Coidará a presentación das 
tarefas e as postas en común que sigan ao traballo individual. 

− Pártese de pequenos textos ou situacións concretas (ás veces tamén películas, ou 
documentais) cos que ambientar determinados temas para que os rapaces poidan 
interesarse por eles. 

− Explícanse os conceptos relevantes e faise un mapa conceptual que poda servir ao 
alumnado como guía de aprendizaxe. 

− Revísanse periodicamente os cadernos do alumnado para certificar o seu traballo na 
clase, así como a corrección dos erros existentes. 

− Propíciase o traballo en grupo e o reparto de tarefas. 

 

Estratexias didácticas: 

− Estratexias expositivas: para a presentación dos temas, feitos e conceptos de modo 
que axuden ao alumnado a situarse claramente e a ter unha visión panorámica ou 
introdutoria a calquera tema do curso. Estas estratexias estarán acompañadas de 
exercicios ou actividades complementarias que axuden a asimilar o explicado. 

− Estratexias de indagación: nas que se enfronte ao alumno ou alumna con problemas 
nos que teña que utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes, 
garantindo así a súa adquisición.  Trataríase de debates, investigacións simples, busca 
e selección de información de fontes diversas... 

− A organización do traballo no aula estará presidida pola diversidade de actividades: 
tempos de explicación, tempos de traballo individual, tempos de traballo en 
pequenos grupos e tempos de posta en común en gran grupo. 
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Así mesmo, desenvolveranse actividades de comprensión, análise e síntese, 
autoavaliación, reforzo, ampliación e investigación. Con elas pretendese consolidar a 
aprendizaxe, promover a reflexión e facilitar a adaptación á diversidade do alumnado. Con 
respecto ás actividades de comprensión fomentarase o uso de aqueles procedementos 
que propicien a estruturación da información, a realización de redaccións, o comentario 
de imaxes e viñetas, así como de películas ou curtametraxes, e iniciarase na composición 
filosófica, na que expoñan as súas ideas mostrando as razóns en que se apoian. 

Fomentaranse os debates para promover o interese do alumnado, a expresión das súas 
opinións, a capacidade de argumentar, a pluralidade de ideas e a tolerancia e respecto ás 
ideas que poden enriquecer os seus puntos de vista. 

Técnicas didácticas: 

Entre as múltiples técnicas didácticas existentes, as máis adecuadas e eficaces para 
conseguir os obxectivos propostos en Educación para a cidadanía, serán as seguintes: 

a) A exposición didáctica: imprescindible para que os alumnos/as, adquiran a 
comprensión inicial dos obxectivos e conceptos básicos para a aprendizaxe do 
novo tema. Esta exposición intentarase que sexa o máis dinámica, variada, 
suxerinte e motivadora. 

b) O traballo en pequenos grupos: técnica básica para calquera ensinanza que 
pretenda ser cooperativa e activa. Esta técnica elimina a competitividade e 
fomenta a participación e cooperación social do alumno/a, así como as actitudes 
de respecto e tolerancia cara aos demais. Ademais, serve para facer fronte ás 
dificultades que atravesan algúns alumnos e alumnas á hora de intervir 
activamente no desenvolvemento  das clases. 

c) O interrogatorio: que permite espertar e dirixir a actividade reflexiva dos 
alumnos/as. Esta técnica pode servir para a motivación inicial ante un tema novo, 
recordar coñecementos, manter a atención dos rapaces, detectar incomprensións 
e deficiencias na aprendizaxe e ao mesmo tempo comprobar o rendemento do 
mesmo. 

d) Mesa redonda: nalgúns temas pode utilizarse esta técnica ante a resolución de 
problemas, o ben ante un mesmo problema varios alumnos/as exporán e 
defenderán teorías ou opinións diferentes. 

e) A discusión dirixida: mediante a cal os alumnos/as poderán examinar, con toda 
liberdade de crítica un asunto o tema, expoñendo as seus ideas, puntos de vista, 
etc., sempre dirixidos polo profesorado. 

f) Visionado de películas, curtametraxes ou calquera outro tipo de material visual, 
seguido de comentarios orais ou escritos que permitan explicitar reflexións en 
torno ao tema tratado.  
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b)  Materiais e recursos didácticos  

 

• Non hai libro de texto de referencia recomendado. 

• Material elaborado polo profesorado recollendo presentacións en power point ou 
en formato de texto para estudar. Fotocopiarase para o alumnado. 

• Documentos videográficos e fotografías. 

• Bibliografía seleccionada. 

• Prensa escrita e dixital. 

• Selección de lecturas, películas e documentais. 

• Recursos na rede. 
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

CRITERIOS 

1.  Valorar a liberdade e responsabilidade persoais. Identificar e rexeitar, a partir da 
análise de feitos reais ou figurados, situacións de discriminación. 

2.  Participar na vida do centro e do entorno e practicar o diálogo 

3.  Rexeitar a discriminación e toda violación dos Dereitos Humanos. Utilizar diferentes 
fontes de información e considerar as distintas posicións e alternativas existentes 
nos debates que se presenten sobre problemas e situacións de carácter local ou 
global. 

4.  Identificar os principios básicos da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a 
súa evolución, distinguir situacións de violación dos mesmos. 

5.  Recoñecer os principios democráticos e as institucións fundamentais que establece a 
Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia e describir a 
organización, funcións e formas de elección dalgúns órganos de gobernos 
municipais, autonómicos e estatais. 

6.  Identificar os principais servizos públicos que deben garantir as administracións, 
recoñecer a contribución dos cidadáns no seu mantemento e amosar, ante 
situacións da vida cotiá, actitudes cívicas relativas ao coidado da saúde, o entorno, a 
seguridade vial, a protección civil e o consumo responsable. 

7.  Coñecer e valorar o impacto das novas tecnoloxías (dereito á privacidade e respecto 
á propiedade intelectual), a globalización, ou algúns dos trazos das nosas sociedades 
actuais (pluralidade cultural, sociedade do coñecemento, etc.) na nosa convivencia 
cívica. 

8.  Recoñecer a existencia de conflito e as súas principais causas. Valorar a importancia 
do Dereito Internacional Humanitario para paliar as consecuencias dos conflitos. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1. Expor opinións e xuízos propios con argumentos razoados e capacidade para aceptar 
as opinións dos outros 

2. Autoestima e asertividade 

3. A sociabilidade e o proceso de socialización 

4. Liberdade e responsabilidade 

5. Aprender a convivir 

6. Compañeiros e compañeiras no Centro escolar 

7. Voluntariado e asociacionismo 

8. Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

9. Vulneración e protección dos Dereitos Humanos 

10. Os dereitos das mulleres 

11. Os deberes de cara ao médio ambiente 

12. A división de poderes 

13. O Estado de dereito 

14. A diversidade social e cultural 
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15. A sociedade de consumo 

16. Convivencia nas cidades 

17. Desigualdade, globalización e interdependência 

18. O papel dos médios de comunicación 

19. A resolución de conflictos e a paz 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

 

A avaliación debe ser un proceso continuo, formativo e flexible. Continuo porque se realiza 
ao longo de todo o proceso de aprendizaxe. Formativo, porque ten un carácter regulador, 
orientador, e auto-corrector do proceso educativo que se adapta ás necesidades do 
alumnado. Flexible, porque se valora a cada alumno polo seu propio rendemento e polos 
seus progresos á marxe da media da clase e en función de criterios de avaliación. 

A avaliación da aprendizaxe ten coma fin esencial determinar en que medida teñen sido 
acadados os obxectivos propostos, é dicir, en que medida se adquiriron as capacidades 
cognitivas, procedimentais e actitudinais marcados nos obxectivos da materia. 

Paralelamente a todo proceso de ensinanza-aprendizaxe debe existir un proceso de 
avaliación que permita coñecer os resultados do mesmo. Estará dirixida non só á 
rendemento e progreso do alumno ou alumna, senón a todos e cada un dos aspectos do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe por separado e en xeral como conxunto do proceso. Para 
isto,  teranse presente os tres tipos de avaliación: 

- Avaliación inicial: Ao inicio do curso e antes de cada unidade didáctica realizarase para 
coñecer a situación real do alumno/a; nivel de coñecementos previos, actitudes e 
expectativas,  intereses e motivacións, e detectar os diferentes estilos de aprendizaxe. 

- Avaliación formativa: será continua e progresiva para exercer un control permanente da 
evolución do proceso educativo, tomando as medidas inmediatas si houbera algún 
problema ou dificultade importante, terá en conta os obxectivos xerais e específicos de 
cada unidade e os criterios de avaliación. 

- Avaliación global sumativa:  ao finalizar cada unidade didáctica, cada trimestre e o curso, a 
súa finalidade será comprobar o grao de rendemento obtido polos alumnos así como 
examinar o grao de eficacia de  todos os elementos do proceso educativo. 

Ademais das actividades de recuperación de cada bloque temático, o alumnado que non 
acade unha cualificación positiva, terán que realizar durante a seguinte avaliación as 
actividades de recuperación, baseadas nos contidos mínimos das unidades didácticas.  

Ao final de curso, haberá unha proba global para o alumnado que non acade os obxectivos 
propostos con cualificación positiva, baseada nos contidos mínimos. O alumnado que non 
obteña unha cualificación positiva na avaliación final ordinaria, terán que superar a proba 
extraordinaria de setembro que consistirá na realización dun cuestionario baseado nos 
contidos mínimos.  

 

a)  Para as avaliacións ordinarias  

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Probas escritas - Probas obxectivas 
- Probas de resposta múltiple 
- Probas de vocabulario 
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- Tests verdadeiro-falso 
- Composición dun texto 

Traballos individuais - Elaboración de dosieres. 
- Elaboración de presentacións. 
- Traballos de investigación. 

Traballos en grupo 

Probas orais - Probas de resposta curta  
- Probas de resposta longa (require elaboración de discurso 

propio) 

Traballo na aula - Participación nas actividades da aula. 

Observación e  
rexistro 

- Observación directa (grupal e individual) e indirecta 
(traballos individuais e de grupo). 

- Asistencia a clase e puntualidade. 
- Seguimento do caderno do alumno. 
- Resolución de dilemas morais. 
- Solución de problemas morais de actualidade con unha 

toma de posición crítica e razoada. 

 
 

b)  Para a avaliación extraordinaria  

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Proba escrita - Resolución de casos prácticos. 
- Análise e comentario dun texto. 
- Resposta a preguntas ou cuestións 
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7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Considerarase como base fundamental para a cualificación os seguintes puntos, tanto nos 
aspectos de forma como de contido, das probas:  

- Valoración do esforzo amosado polo alumnado ao longo do curso. 

- Actitude positiva e claro interese pola materia. 

- Capacidade de expresión e síntese de argumentos na exposición oral. 

- Actitude propositiva e participativa no desenvolvemento das clases. 

- Valoración da capacidade de síntese para captar a información relevante contida en 
diferentes soportes textuais. 

- Manexo de terminoloxía axeitada que demostre a comprensión dos contidos. 

- Estruturación axeitada e clara que permita desenvolver explicacións coherentes. 

- Dominio da sintaxe que permita explicarse de xeito congruente e sen divagacións. 

- Capacidade de memorización e, sobre todo, reflexión, sobre os contidos. 

Así, como xa se indicou, realizaranse ao longo do curso probas sobre a materia impartida 
para concretar da forma máis obxectiva posible o nivel de contidos adquirido polo 
alumnado. O deseño desta actividade incidirá sobre o dominio do léxico e dos conceptos, 
sobre a capacidade de diferenzar, relacionar e inferir conceptos, consecuencias e sintetizar 
os procesos sociais. Nunha estimación moi elevada, permitirá corroborar as nosas 
observación diarias sobre o rendemento de clase. 

A nota de cada avaliación é a media das distintas notas porcentuais das actividades 
indicadas polo profesorado ao inicio da avaliación. Normalmente, serán un 60% o exame ou 
exames escritos, un 10% o caderno de clase (valorarase a constancia, a corrección e a 
orixinalidade) ou traballo monográfico, un 10% pequenos traballos de carácter voluntario e 
un 20 % da nota corresponderá ás actividades coodenadas polo grupo interdisciplinar da 
mellora das competencias básicas, 1 exposición oral por trimestre (10%) e exercicios de 
comprensión lectora e realización de esquemas (10%). Para acadar o aprobado no exame 
debe obterse unha cualificación mínima de 4. 

PROCEDEMENTO PONDERACIÓN 

Proba escrita (Pe) 60% 

Observación sistemática (O) 10% 

Traballos monográficos (T) 10% 

Exposición Oral e Esquemas (EOR) 20% 

Cualificación = (Pe*0.6) + (O*0.1) + (T*0.1) + (EOR*0.2) 

 

A todos os efectos considérase o 5 como aprobado.  
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

Os alumnos/as que non acaden un 5 nalgunha avaliación terán que facer un exame de 
recuperación dos contidos da materia non superada nese período.  

 

8. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO  

 
 

a)  Das materias pendentes de cursos 
anteriores  

 

Tendo en conta que esta materia non ten continuación no seguinte curso, naqueles casos en 
que algún alumno ou alumna non logre superala con avaliación positiva e, polo tanto, a 
curse como pendente, de acordo coa Xefatura de Estudos e contando co calendario 
aprobado no Claustro, serán propostas dúas probas. Para a preparación das probas 
poderase demandar ao alumnado que lea algún libro de carácter literario (que teña como 
transfondo cuestións relacionadas co temario, como os dereitos humanos, por exemplo), co 
que suplirá o estudo dalgunhas partes da materia. 

 
 

a)  Da materia do propio curso  

 
Os alumnos/as que non acaden un 5 nalgunha avaliación terán que facer un exame de 
recuperación dos contidos da materia non superada nese período. 
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9. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE  

 
Un dos obxectivos principais do ensino é ofrecer un achegamento á propia realidade do 
alumnado respondendo así ao principio da individualización da ensinanza. De aí que sexan 
necesaria as medidas de atención á diversidade para conseguir que o ensino chegue a todo o 
alumnado, independentemente das súas aptitudes, intereses, motivacións e capacidades. 

Para individualizar o traballo escolar, a profesora porá en práctica as seguintes estratexias: 
facer unha avaliación inicial, aplicar procedementos variados de avaliación da aprendizaxe, 
adaptarse ao ritmo de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, insistir nos reforzos positivos 
para mellorar a autoestima e favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe na clase. 

As medidas máis destacadas, á marxe das adaptacións curriculares, son as de reforzo. Así, 
desenvolverase, ao longo do curso, un amplo número de exercicios con distintos graos de 
dificultade para que os rapaces con problemas poidan chegar a comprender os contidos 
básicos de cada unidade e, así mesmo, outras actividades orientadas a obter un 
coñecemento máis profundo e amplo dos contidos para aqueles alumnos de nivel máis 
avanzado. 

Aplicaranse as adaptacións curriculares a aquel alumnado con necesidades educativas 
específicas (problemas de audición, visión, motricidades...) xa sexa por déficit de calquera 
índole ou por posuír calidades excepcionais. A profesora, co apoio do departamento de 
orientación será a encargada de deseñar e desenvolver a adaptación curricular para o curso 
académico. 

Todas estas medidas faranse tendo en conta os artigos nº 13, 14 e 15 do Decreto 133/2007 
nos que se fai mención das medidas necesaria de atención á diversidade que son precisas 
para conseguir que o ensino chegue a todo o alumnado.  

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

As actividades extraescolares que temos previstas para as materias de Educación para a 
Cidadanía son as seguintes 

− Visita ao Centro de interpretación do xogo tradicional do CEIP de A Capela e ao Museo 
etnográfico de A Capela.  

− 4º ESO. Colaboración coa ONGD Solidariedade Internacional  

Ademais, neste curso escolar participaremos activamente en todas as actividades 
encamiñadas a divulgar a vida e obra do poeta que da nome ao Centro, Xosé María Díaz 
Castro, autor homenaxeado pola RAG no Día Das Letras Galegas 2014. Recibiremos visitas 
programadas de colectivos sociais do entorno, de centros educativos de toda Galicia, clubes 
de lectura de bibliotecas municipais das cidades de A Coruña e Lugo, alumnado do mestrado 
de Secundaria da UDC... 
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11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

O profesorado deste Departamento colaborará nas diversas actividades de dinamización 
promovidas desde a Biblioteca do Centro. 

Ademais, en cada avaliación propoñeranse varios lecturas voluntarias e farase algunha proba 
para comprobar a súa comprensión. Só servirán para subir a cualificación. Algunha das 
lecturas propostas coincidirá coas feitas polo club de lectura do centro que está a funcionar 
no centro nos derradeiros cursos.  

Ademais, fomentarase a lectura de prensa escrita e dixital e para iso traballarase cos 
exemplares de La Voz de Galicia que aporta o programa de prensa–escuela 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN  T.I.C.  

 
No proceso de ensinanza aprendizaxe empregaranse as novas tecnoloxías como a pizarra 
dixital, internet (páxinas web de filosofía, blogs...), presentacións en power point. O 
profesorado utilizará a páxina web do departamento na que se colgan vídeos, enlaces a 
páxinas web de interese, etc. Para a impartición da materia o profesorado empregará 
documentais e películas relacionados cos contidos. 

 

13. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN  

 

Este departamento disporá dos mecanismos axeitados necesarios que permitan facer un 
seguimento periódico, ao longo da avaliación continua, que lle permita a obtención de 
información relativa ao desenvolvemento dos contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais das materias de Educación para a cidadanía. Así mesmo, someterá a control o 
nivel de concreción e cumprimento de obxectivos programados, para estimar en que medida 
estanse a acadar. Polo tanto, estarase en frecuente contacto cas titorías correspondentes, a 
xefatura de estudos e, en especial, co departamento de orientación, para levar a cabo este 
labor de seguimento. 

A teor dos resultados acadados, estimaranse e tomaranse as oportunas medidas correctoras 
para avaliar en que aspectos hase de efectuar as melloras, modificacións e calquera 
rectificación, en aras dunha axeitada marcha do presente curso. 
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14. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO  

 

A presente programación poderá ser consultada no propio Centro Educativo.  

Pode ser consultada tamén na páxina web do IES: 

www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro 

 

O alumnado será informado persoalmente dos aspectos máis relevantes desta 
programación, así como dos medios que poden empregar para acceder a ela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En ………………. a ….. de …….. de 2….. 
 

Vº e prace 
O/A Xefe/a do Departamento    Asdo. Os membros do Departamento 
 
 
 
 
JULIO J. GONZÁLEZ IGLESIAS     OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 

 
 

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

A Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos e a educación ético-cívica relaciónanse 
directamente coa competencia social e cidadá pero proporciona, ademais, habilidades 
relacionadas con distintas competencias. Son materias que contribúen a que o alumnado  
teña a posibilidade de aceptar e practicar normas de convivencia acordes cos valores 
democráticos, exercendo liberdades e dereitos e asumindo obrigas e responsabilidades.  

De xeito bastante directo, procuran unha formación integral do alumnado e a súa 
preparación para a vida social, polo que se vinculan coa competencia de autonomía e 
iniciativa persoal. Favorecen o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, 
tomar decisións, elixir a forma adecuada de comportarse en diversas situacións, e tamén 
propician a responsabilidade das decisións tomadas e a mellora das relacións interpersoais.  

Así mesmo, co fomento dunha cidadanía activa (capacitada para ser quen de formular 
preguntas, seleccionar, analizar, sintetizar información e transformala en coñecemento, 
clarexando ideas, construíndo argumentos, formulando hipóteses, confrontando ordenada e 
criticamente coñecemento, información e opinión, etc.), estamos a falar de destrezas 
relacionadas con competencias en comunicación lingüística e en aprender a aprender. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística  

  

- Favorece o exercicio da escoita, a exposición e a argumentación.Favorece as 
destrezas e actitudes que permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e 
opinións. 

- Facilita o diálogo e a formación dun xuizo crítico e ético. 

- Promove a convivencia e a resolución dialogada dos conflictos. 

- Contribúe ao uso da lingua como instrumento para a igualdade; para a 
construción de relacións igualitarias entre homes e mulleres; para a eliminación 
de estereotipos e expresións sexistas ou xenófobas. 

- Utiliza a comunicación como o eixo para a resolución pacífica de conflitos. 

- Promove a capacidade empática de poñerse no lugar doutras persoas; de ler, de 
escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distinas á propia con sensibilidade 
e espírito crítico. 

- Propicia a capacidade para expresar adecuadamente, material e formalmente, as 
propias ideas e emocións. 

- Promove a aceptación e realizacion de críticas con espírito construtivo. 
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- Facilita o desenvolvemento de habilidades para representarse mentalmente, 
interpretar e comprender a realidade, e organizar e autorregular o coñecemento 
e a acción dotándoos de coherencia. 

 

b)  Competencia matemática  

 

- Favorece a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisións 
informacións, datos e argumentacións. 

- Promove a aplicación da información a unha variedade de situacións e contextos. 

- Favorece o seguimento de cadeas argumentais, identificando as ideas fundamentais. 

- Contribúe a estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións. 

 

c)  Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico  

 

- Axuda a tomar conciencia da importancia do uso responsable dos recursos naturais. 

- Promove a toma de conciencia da necesidade de preservar o medio ambiente. 

- Contribúe a potenciar o consumo responsable e unha forma de vida saudable. 

- Facilita o espírito crítico na observación da realidade e na análise das mensaxes 
informativas e publicitarias. 

 

d)  Tratamento da información e competencia dixital  

 

- Plantexa a necesidade de buscar, obter, analizar, sintetizar e relacionar a 
información procedente de distintas fontes. 

- Promove a integración da información procedente de distintas fontes para producir 
coñecemento. 

- Utiliza con frecuencia a inferencia e a dedución. 

- Facilita a adopción dunha actitude crítica e reflexiva na valoración da información 
dispoñible, contrastádoa cando for necesario. 

- Favorece o respecto polas normas de conduta acordadas socialmente para regular o 
uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

e) Competencia social e cidadá  

 
- Favorece o desenvolvemento de destrezas que permiten participar, tomar decisións, 

elixir a forma axeitada de comportarse en determinadas situacións e reponsabilizarse 
das consecuencias derivadas das decisións adoptadas. 
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- Contribúe a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal. 

- Promove a toma de conciencia e a expresión dos propios pensamentos, valores, 
sentimentos e accións. 

- Impulsa os vínculos persoais baseados nos sentimentos e os valores da convivencia e 
a participación. 

- Contribúe a fomentar habilidades sociais destinadas a mellorar as relacions 
interpersoais. 

- A través do coñecemento da diversidade, axuda a xerar sentimentos non excluíntes. 

- Favorece a interiorizacion do valor de respecto. 

- Favorece a aceptación e o uso de convencions e normas sociais facilitadoras da 
convivencia. 

- Permite consolidar, a través da sensibilización ante as situacións de discriminación e 
inxustiza, os valores de cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, 
compromiso e participación tanto no ámbito persoal coma no social.  

- Mediante a práctica do diálogo, axuda a afrontar e resolver as situacións de conflicto 
mediante procedementos non violentos. 

- Favorece a identificación e reflexión crítica sobre os valores do contorno, ofrecendo 
como referente ético común os valores que sustentan a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos, a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia. 

- Proporciona ao alumnado instrumentos para construír, aceptar e practicar normas 
de convivencia acordes cos valores democráticos, exercer os dereitos e liberdades e 
asumir as responsabilidades e deberes cívicos. 

 

f) Competencia cultural e artística  

 

- Contribúe á aceptación do feito cultural nas súas diferentes manifestacións. 

- Favorece a reelaboración de pensamentos propios e alleos. 

- Facilita a aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo 
colaborativo. 

- Fomenta unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións 
culturais. 

 

g) Competencia para aprender a aprender  

 

- Facilita o recoñecemento das propias capacidades e carencias e as habilidades para 
sacar proveito das primeiras e superar as segundas. 

- Favorece a curiosidade de formularse preguntas, e identificar e manexar a 
diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación ou problema. 
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- Promove a capacidade de cooperar e de autoavaliarse. 

- Busca propiciar as destrezas orientadas á recompilación e á síntese de información. 

- Contribúe á transformación da información en coñecemento. 

- Contribúe ao desenvolvemento das habilidades sociais que permiten o traballo en 
equipo e a participación. 

 

 

h)  Autonomia e iniciativa persoal  

 

- Posibilita o coñecemento dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional, 
necesarios para desenvolver un comportamento autónomo. 

- Facilita a creación dun código moral propio a través do coñecemento da contribución 
de distintas teorías éticas. 

- Atende especialmente á argumentación, á elaboración de ideas propias, ao estudo 
de casos que exixan un posicionamento persoal ante un problema e a procura de 
posibles solucións. 

- Prevé a necesidade de planificar, tomar decisións con criterio propio e asumir a 
responsabilidade da elección. 

- Contribúe á construcción dun xuizo ético por parte do alumnado, baseado nos 
valores e prácticas democráticas. 
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2. OBXECTIVOS  DA MATERIA 

 

- Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando 
conciencia da propia identidade, das características e experiencias persoais 
respectando as diferenzas cos outros e desenvolvendo a autoestima. 

- Desenvolver as habilidades comunicativas e sociais que permiten participar en 
actividades de grupo con actitude solidaria e tolerante, empregando o diálogo e a 
mediación para abordar os conflitos. Para isto, e preciso tamén coñecer e expresar os 
sentimentos e as emocións. 

- Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con autonomía, asumindo responsabilidades 
individuais e colectivas e practicar formas de convivencia e participación baseadas no 
respecto, a cooperación e o rexeitamento da violencia, os estereotipos e os 
prexuízos. 

- Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir os deberes que se derivan das 
declaracións internacionais de dereitos humanos e da Constitución española e o 
Estatuto de autonomía de Galicia. 

- Coñecer e valorar a igualdade esencial dos seres humanos e a relación existente 
entre a liberdade e a responsabilidade individuais.  

- Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como 
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de 
todas as persoas; neste senso, recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre mulleres e homes. Fomentar a corresponsabilidade e a 
compartición de tarefas domésticas e de coidado.  

- Coñecer e apreciar os principios e valores que fundamentan e lexitiman os sistemas 
democráticos e os fundamentos do seu modo de vida e aprender a obrar de acordo 
con eles nos diferentes ámbitos da convivencia. Para iso é preciso coñecer e valorar o 
funcionamento do Estado Español e da Unión Europea 

- Coñecer os fundamentos do modo de vida democrático e aprender a obrar de acordo 
con eles nos diferentes ámbitos de convivencia. 

- Asumir o principio de correlación entre deberes e dereitos e reflexionar sobre as 
causas que provocan a violación dos dereitos humanos.  

- Valorar a importancia da participación na vida política ou outras formas de 
participación cidadá, como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado. 

- Coñecer nos seus termos fundamentais a Constitución Española, o Estatuto de 
Autonomía de Galicia, a Declaración dos Dereitos Humanos  e o Convenio Europeo de 
Dereitos e Liberdades. Valorar as accións encamiñadas á consecución dunha paz e 
seguridade fundamentadas no respecto a estes dereitos fundamentais e a 
participación activa como medio para lograr un mundo máis xusto. 
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- Adquirir un pensamento crítico e reflexivo, baseado nun coñecemento rigoroso e ben 
informado, así como valorar as razóns e argumentos dos outros.  

- Coñecer as normas de seguridade vial e as causas e consecuencias dos accidentes de 
circulación. 

- Asumir unha cultura de respecto ao medio ambiente e uns hábitos de vida saudables 
que os protexan ante as enfermidades e ante as adiccións. 
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3. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 

 

 

Os contidos da materia EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA estrutúranse en varios bloques que van 
desde o persoal e o máis próximo ao global e máis xeral. 

Existe, non obstante, un conxunto de contidos comúns a todos os bloques, orientados á 
adquisición de procedementos, habilidades sociais e actitudes básicas para o 
desenvolvemento dunha convivencia pacífica e da cidadanía democrática. 

 

 

 

Contidos comúns Avaliación 

a) Elaboración, exposición e discusión sobre textos e cuestionarios con 
problemáticas reais referidas aos dereitos humanos para desenvolver 
unha consciencia crítica atenta aos desafíos do presente e asumindo 
unha responsabilidade ética polo futuro. 

b) Adquisición de informacións contrastadas e relevantes para a 
comprensión dos problemas e dos desafíos da sociedade 
contemporánea, mediante análise comparativa e avaliación crítica das 
informacións proporcionadas polos medios de comunicación sobre un 
mesmo feito ou cuestión de actualidade. 

c) Recoñecemento dos sentimentos propios e alleos e respecto polas 
conviccións e actitudes dos outros, polos seus sentimentos, ideas e 
comportamentos compatibles co respecto aos dereitos fundamentais. 

d) Interese por coñecer as posicións e as razóns dos que pensan de modo 
distinto.  

e) Recoñecemento das inxustizas e as desigualdades. Interese pola busca 
e práctica de formas de vida máis xustas e participación en proxectos 
que impliquen actitudes de solidariedade na vida comunitaria. 

Todas 
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Nº 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 
SESIÓNS/ MES 

Probas Avaliación 

1 TI E OS DEMAIS 3 Setembro  

1ª 
4 Outubro  

4 Novembro  

2 Decembro X 

2 TEORÍAS ÉTICAS 1 Decembro  

2ª 
3 Xaneiro  

3 OS DEREITOS HUMANOS 3 Febreiro  

4 ÉTICA E POLÍTICA (6,7,8) 3 Marzo X 

5 PROBLEMAS SOCIAIS NO MUNDO 
ACTUAL 

1 Marzo  

3ª 

3 Abril  

2 Maio  

6 A IGUALDADE ENTRE MULLERES E 
HOMES  

2 Maio  

3 Xuño X 

 
 

Nº UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTIDOS 

1 TI E OS DEMAIS 1. Os factores que determinan o comportamento humano. 
2. O nivel racional do noso comportamento: intelixencia e 

intereses e o papel decisivo da vontade. 
3. Concepto e compoñentes da personalidade. 
4. Temperamento e carácter. 
5. A imaxe de nós mesmos e a nosa identidade persoal. 
6. As nocións de realización persoal satisfactoria e de 

integración social exitosa. 
7. O papel do proceso de socialización na formación da 

personalidade individual. 
8. Os valores, as normas e as crenzas sociais e individuais. 
9. O papel da empatía, a reciprocidade e o respecto nas 

relacións interpersoais. 
10. A formulación, o manexo e a resolución dos conflitos 

interpersoais. 
11. O papel da moral nas nosas vidas. 
12. A distinción entre moral e ética. 

2 TEORÍAS ÉTICAS 1. A moral entendida como intuición baseada no sentimento 
e como argumentación acerca da validez das normas 
morais. 

2. O punto de vista humanista e o relixioso na 
fundamentación da moral. 

3. A felicidade concibida como pracer, segundo o principio 
de utilidade e como autorrealización. 

4. Os compoñentes da felicidade e a súa ordenación. 
5. A razón como criterio moral independente dos fins 
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concretos. 
6. A ética estoica: dominio das paixóns, razón e vontade. 
7. A ética kantiana: o comportamento polo deber e o 

imperativo categórico. 
8. O respecto á dignidade humana como principio racional e 

universal. 
9. O respecto aos animais pola súa condición de seres 

capaces de sentir dor, pracer e outras emocións. 
10. Obriga imposta externamente e obriga interna, imposta 

pola nosa conciencia. 
11. Os conceptos de autonomía moral e de heteronomía 

moral. 

3 OS DEREITOS 
HUMANOS 

1. Os dereitos humanos como garantía do respecto á 
dignidade humana. 

2. A extensión dos dereitos humanos a cada vez máis 
sectores sociais. 

3. Obstáculos á implantación dos dereitos humanos no noso 
mundo. 

4. As razóns do noso compromiso moral cos dereitos 
humanos. 

4 ÉTICA E POLÍTICA 1. A soberanía popular e o principio do goberno da maioría, 
bases da democracia. 

2. Os compoñentes da mentalidade democrática e as regras 
de xogo da democracia. 

3. O voto, a representación política e o control do poder 
estatal. 

4. O Estado democrático de dereito e as súas formas. 
5. A xerarquía normativa: constitución, leis e outras 

disposicións normativas. 
6. Dereitos e deberes no ordenamento xurídico. 
7. A Constitución Española de 1978 en perspectiva histórica. 
8. O Preámbulo da Constitución como declaración de 

principios. 
9. Os dous primeiros artigos da Constitución como definición 

das características fundamentais do Estado español. 
10. Os principios de liberdade, igualdade, solidariedade e 

participación como valores constitucionais básicos. 
11. A xustiza, valor que harmoniza todos os demais valores e 

determina a súa aplicación. 
12. As Cortes Xerais: composición e funcións. 
13. O Goberno de España: elección, composición e funcións. 
14. O poder xudicial: principios, organización e funcións. 
15. A Coroa como institución simbólica, arbitral e 

moderadora. 
16. O Tribunal Constitucional, a Administración, as Forzas 

Armadas, as Forzas e Corpos de Seguridade, os partidos 
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políticos e os sindicatos. 
17. A administración local: organización e funcións. 
18. As comunidades autónomas: estrutura institucional e 

competencias. 

5 PROBLEMAS 
SOCIAIS NO 
MUNDO ACTUAL 

1. Os problemas das democracias avanzadas: problemas 
tecnoambientais e problemas sociais. 

2. A exclusión social como problema nas democracias 
avanzadas. 

3. As formas actuais de exclusión social. 
4. As carencias e as peculiaridades que levan á exclusión. 
5. As actitudes sociais que fomentan a exclusión. 
6. Igualdade cidadá, diversidade e liberdade. 
7. Igualdade cidadá, respecto e solidariedade. 
8. As orixes da globalización: a «Era dos Descubrimentos» e o 

proceso de mundialización. 
9. Causas económicas e causas tecnolóxicas da globalización. 
10. A globalización como efecto e causa da modernización. 
11. Os distintos niveis e os actores principais da globalización. 
12. Globalización, benestar material e cosmopolitismo 

cultural. 
13. Globalización, liberdade e cidadanía planetaria. 
14. Causas do subdesenvolvemento socioeconómico e 

propostas para rematar con el. 
15. Os riscos tecnolóxicos e ambientais xerados pola 

globalización. 
16. Os novos riscos para a convivencia: diversidade 

sociocultural e integración. 
17. Os conflitos no noso mundo e as súas causas. 
18. A loita contra as desigualdades e a cidadanía global como 

garantía da paz. 

6 A IGUALDADE 
ENTRE MULLERES E 
HOMES 

1. O concepto de discriminación social: discriminación 
declarada e encuberta. 

2. A discriminación como atentado contra a igualdade social 
e a dignidade da persoa. 

3. O patriarcado como modelo de desigualdade nas 
sociedades humanas. 

4. O movemento feminista, os seus logros e a situación 
actual das mulleres. Micromachismos e Post-machismo. 
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4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

a) Metodoloxía específica da materia  

Utilizarase fundamentalmente unha metodoloxía activa na que o alumno/a sexa suxeito da 
súa propia aprendizaxe. Partirase dos coñecementos previos do alumno/a para a partir 
dunha diagnose inicial presentar as liñas xerais que desenvolverán o tema e atender á 
diversidade de interese, necesidades e capacidades. Tratarase de posibilitar que o 
alumno/a realice aprendizaxes significativas por si mesmo/a, é dicir, que aprenda a 
aprender. Incidirase nunha serie de actividades que movan á reflexión do alumnado e a 
análises de contidos. Cobrará gran importancia a capacidade de levar a teoría á práctica, 
con obxecto de buscar a funcionalidade das aprendizaxes. 

O profesorado tratará ser máis que un simple expositor dos temas, para tratar de ser 
máis ben motivador e orientador das diversas actividades. Coidará a presentación das 
tarefas e as postas en común que sigan ao traballo individual. 

− Pártese de pequenos textos ou situacións concretas (ás veces tamén películas, ou 
documentais) cos que ambientar determinados temas para que os rapaces poidan 
interesarse por eles. 

− Explícanse os conceptos relevantes e faise un mapa conceptual que poda servir ao 
alumnado como guía de aprendizaxe. 

− Revísanse periodicamente os cadernos do alumnado para certificar o seu traballo na 
clase, así como a corrección dos erros existentes. 

− Propíciase o traballo en grupo e o reparto de tarefas. 

Estratexias didácticas: 

− Estratexias expositivas: para a presentación dos temas, feitos e conceptos de modo 
que axuden ao alumnado a situarse claramente e a ter unha visión panorámica ou 
introdutoria a calquera tema do curso. Estas estratexias estarán acompañadas de 
exercicios ou actividades complementarias que axuden a asimilar o explicado, e 
deberán ser reducidas ao mínimo posible, de xeito que sexa o alumno o que constrúa 
a súa propia aprendizaxe a partir dos materiais presentados. 

− Estratexias de indagación: nas que se enfronte ao alumno ou alumna con problemas 
nos que teña que utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes, 
garantindo así a súa adquisición.  Trataríase de debates, investigacións simples, busca 
e selección de información de fontes diversas... 

− A organización do traballo no aula estará presidida pola diversidade de actividades: 
tempos de explicación, tempos de traballo individual, tempos de traballo en 
pequenos grupos e tempos de posta en común en gran grupo. 
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Así mesmo, desenvolveranse actividades de comprensión, análise e síntese, 
autoavaliación, reforzo, ampliación e investigación. Con elas pretendese consolidar a 
aprendizaxe, promover a reflexión e facilitar a adaptación á diversidade do alumnado. Con 
respecto ás actividades de comprensión fomentarase o uso de aqueles procedementos 
que propicien a estruturación da información, a realización de redaccións, o comentario 
de imaxes e viñetas, así como de películas ou curtametraxes, e iniciarase na composición 
filosófica, na que expoñan as súas ideas mostrando as razóns en que se apoian. 

Fomentaranse os debates para promover o interese do alumnado, a expresión das súas 
opinións, a capacidade de argumentar, a pluralidade de ideas e a tolerancia e respecto ás 
ideas que poden enriquecer os seus puntos de vista. 

Técnicas didácticas: 

Entre as múltiples técnicas didácticas existentes, as máis adecuadas e eficaces para 
conseguir os obxectivos propostos en Educación para a cidadanía, serán as seguintes: 

g) A exposición didáctica: imprescindible para que os alumnos/as, adquiran a 
comprensión inicial dos obxectivos e conceptos básicos para a aprendizaxe do 
novo tema. Esta exposición intentarase que sexa o máis dinámica, variada, 
suxerinte e motivadora. 

h) O traballo en pequenos grupos: técnica básica para calquera ensinanza que 
pretenda ser cooperativa e activa. Esta técnica elimina a competitividade e 
fomenta a participación e cooperación social do alumno/a, así como as actitudes 
de respecto e tolerancia cara aos demais. Ademais, serve para facer fronte ás 
dificultades que atravesan algúns alumnos e alumnas á hora de intervir 
activamente no desenvolvemento  das clases. 

i) O interrogatorio: que permite espertar e dirixir a actividade reflexiva dos 
alumnos/as. Esta técnica pode servir para a motivación inicial ante un tema novo, 
recordar coñecementos, manter a atención dos rapaces, detectar incomprensións 
e deficiencias na aprendizaxe e ao mesmo tempo comprobar o rendemento do 
mesmo. 

j) Mesa redonda: nalgúns temas pode utilizarse esta técnica ante a resolución de 
problemas, o ben ante un mesmo problema varios alumnos/as exporán e 
defenderán teorías ou opinións diferentes. 

k) A discusión dirixida: mediante a cal os alumnos/as poderán examinar, con toda 
liberdade de crítica un asunto o tema, expoñendo as seus ideas, puntos de vista, 
etc., sempre dirixidos polo profesorado. 

l) Visionado de películas, curtametraxes ou calquera outro tipo de material visual, 
seguido de comentarios orais ou escritos que permitan explicitar reflexións en 
torno ao tema tratado.  
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b)  Materiais e recursos didácticos  

 

• Non hai libro de texto de referencia recomendado. 

• Material elaborado polo profesorado recollendo presentacións en power point ou 
en formato de texto para estudar. Fotocopiarase para o alumnado. 

• Documentos videográficos e fotografías. 

• Bibliografía seleccionada. 

• Prensa escrita e dixital. 

• Selección de lecturas, películas e documentais. 

• Recursos na rede. Especialmente a web elaborada polo propio I.E.S., 
www.alusdomundo.com 
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 

                                                        CRITERIOS Mínimos 

1. Coñecer os trazos propios da moralidade humana e os conceptos básicos da estrutura 
moral dos seres humanos. 
Enumera e ordena os factores que determinan o noso comportamento, dende os máis 
básicos e animais aos máis especificamente humanos. 

X 

Distingue entre o simple impulso e o desexo elaborado, así como entre o querer do desexo 
e o querer da vontade guiada pola razón. 

 

Comprende que os seres humanos necesitamos tecer unha rede de relacións afectivas con 
outros seres humanos para realizarnos plenamente como persoas. 

 

Recoñece que no proceso de socialización se interiorizan valores, normas e crenzas sociais. X 
Entende a súa obriga de respectar os demais e de manter unha relación diferente e 
axeitada a cada clase de persoas. 

X 

Aprende a xestionar os conflitos de maneira que non adopten formas destrutivas e 
violentas, senón que se convertan en xogos de suma positiva. 

 

2. Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas e os 
principais problemas morais. 
Asimila que a moral é o conxunto de regras que nos orientan no camiño, a miúdo 
imprevisible, da vida. 

X 

Distingue entre intuición moral e razoamento moral.  
Interioriza que todo ser humano ten dereito a buscar, por si mesmo, a súa propia forma de 
felicidade. 

X 

É consciente de que cando facemos algo por sentido do deber o facemos porque nós 
mesmos somos a fonte da obriga que rexe a nosa conduta. 

X 

Diferencia entre a ética individual e a ética social, e sabe aplicar esta distinción en relación 
coa defensa da dignidade humana. 

 

Coñece as diferenzas entre unha esixencia moral e unha esixencia legal e é consciente de 
que a vida social non pode organizarse só a través das primeiras. 

X 

3. Identificar e explicar axeitadamente as principais teorías éticas. 
Diferencia entre os dous patróns o humanista e o relixioso  que, ao longo da historia, 
diversos pensadores utilizaron para determinar a validez das normas morais. 

X 

Coñece a teoría ética do hedonismo, e é capaz de argumentar as dificultades que esta 
teoría formula, así como a súa reformulación na teoría utilitarista. 

 

Entende que para outros pensadores a felicidade humana consiste en autorrealizarnos 
como persoas, desenvolvendo ao máximo as nosas potencialidades. 

 

Percibe que a felicidade está composta tanto de elementos primarios, os máis básicos, 
coma de elementos máis elevados ou persoais, e que hai que articular uns e outros. 

X 

Entende que, para os estoicos, o ser humano é virtuoso cando actúa de acordo cos seus 
deberes e non movido polas súas paixóns. 

 

Coñece e comprende o concepto de imperativo categórico formulado por Kant. X 

4. Recoñecer os dereitos humanos como principal referencia ética da conduta humana e 
identificar a evolución dos dereitos cívicos, políticos, económicos, sociais e culturais. 
Entende que os dereitos humanos son os dereitos fundamentais que protexen a nosa 
dignidade como seres humanos. 

X 

Coñece a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán e o marco histórico no que se 
xerou. 

X 
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Sabe que a doutrina dos dereitos humanos foi integrando cada vez máis dereitos (civís, 
políticos e sociais) e coñece os contidos destes. 

 

É consciente de que os dereitos humanos se estenderon a sectores sociais cada vez máis 
numerosos e é capaz de poñer exemplos diso. 

 

Recoñece cales son os obstáculos que impiden a implantación dos dereitos humanos 
nalgunhas partes do mundo. 

X 

5. Comprender o significado histórico e filosófico da democracia como forma de 
convivencia social e política. 
Describe as orixes e a evolución histórica do ideal democrático, e explica que, para o ideal 
democrático moderno, a soberanía reside no conxunto da sociedade. 

 

Comprende o mecanismo básico polo que o pobo, a través do concepto da vontade 
popular, pode exercer o poder político nunha democracia. 

 

Asimilou os tres aspectos básicos que entraña unha actitude democrática: renuncia á 
violencia, tolerancia e disposición a negociar. 

X 

Acepta as catro regras básicas do xogo democrático: respecto á lei, respecto aos dereitos 
das minorías, respecto aos dereitos individuais e respecto aos dereitos humanos. 

X 

Explica o principio de representación política que lles permite aos cidadáns participar no 
poder político a través do sufraxio universal. 

 

Define o principio de separación de poderes e sabe en que consiste e en quen reside o 
poder executivo, o poder lexislativo e o poder xudicial. 

X 

Coñece cales son as características fundamentais dun Estado democrático de dereito e as 
diversas formas que pode adoptar. 

X 

Entende o concepto e o funcionamento dun ordenamento xurídico, e coñece a súa 
estrutura xerárquica. 

 

6. Recoñecer os valores e principios morais en que se sustenta a democracia e como 
están presentes na Constitución española. 
Asimila a importancia da Constitución como norma suprema que preside o ordenamento 
xurídico. 

X 

Argumenta a singularidade histórica da nosa Constitución actual en comparación coas 
súas antecesoras. 

 

Entende e asimila o sentido e os principios fundamentais contidos no Preámbulo e o Título 
preliminar da Constitución. 

 

Identifica e sitúa na Constitución os valores de liberdade, igualdade, solidariedade, 
participación e xustiza. 

 

Explica a composición e as atribucións básicas das Cortes Xerais e entende a súa función 
lexislativa. 

 

Describe cales son as atribucións e as tarefas básicas do Goberno, así como a súa elección 
e composición, e comprende como as Cortes controlan o Goberno. 

X 

Define as tarefas do poder xudicial e aprecia a importancia da súa independencia. X 
Enumera o resto das institucións básicas do Estado e distingue as súas funcións principais.  
Comprende que o Estado español se estrutura territorialmente en municipios, provincias e 
comunidades autónomas (e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla), e entende a 
repartición de competencias entre estas e o Estado. 

X 

7. Analizar as causas que provocan os principais problemas sociais do mundo actual 
utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de 
comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de vida 
máis xustas. 
Distingue e relaciona os dous principais bloques de problemas tecnoambientais e 

directamente sociais das sociedades actuais, e sabe explicar as súas causas. 
 

Coñece as variadas formas de exclusión social e é capaz de poñer exemplos de cada unha 
delas. 

X 

Diferencia entre carencias e peculiaridades sociais, e sabe recoñecer en que circunstancias  
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poden conducir á exclusión social. 

Detecta e rexeita as actitudes que poden levar á exclusión social e coñece a forma de 
combatelas. 

X 

8. Recoñecer a existencia de conflitos e as súas principais causas. Valorar o Dereito 
Internacional Humanitario. 
Comprende a evolución do proceso de mundialización, dende as súas primeiras fases ata a 
etapa actual de globalización. 

 

Diferencia as causas económicas do proceso de globalización das súas causas 
tecnolóxicas, e sabe conectar unhas e outras. 

X 

Entende a estreita relación que hai entre globalización e modernización e capta os 
distintos niveis da vida social nos que se dá tal relación. 

 

Distingue os principais axentes que interveñen no proceso de globalización e entende o 
seu grao de influencia neste proceso. 

X 

Coñece e relaciona os efectos positivos da globalización en aspectos tan esenciais da vida 
social como o benestar material, a cultura, a liberdade e a cidadanía. 

 

Asume que, para contrarrestar os riscos da globalización, é preciso diminuír as 
desigualdades económicas e sociais, fomentar a igualdade de dereitos cidadáns e 
preservar a paz. 

X 

Asume a necesidade de que todos colaboremos na desaparición do subdesenvolvemento e 
é capaz de indicar medidas concretas neste sentido. 

X 

Distingue a variedade de factores que pode ser causa de conflitos e sabe que estes poden 
darse dentro dun país ou enfrontar varios países. 

 

Entende que o que converte un conflito en algo destrutivo é o uso da violencia, e coñece as 
principais formas de conflito violento na actualidade. 

X 

9. Distinguir igualdade e diversidade e as causas e factores de discriminación. Coñecer os 
principais fitos na historia dos dereitos das mulleres. Rexeitar calquera discriminación 
ou violencia cara a muller. 
Entende en que consiste a discriminación social e cales son os mecanismos que a xeran. X 
Recoñece que a discriminación pode operar de xeito declarado ou encuberto e sabe cales 
son os colectivos que máis afecta. 

X 

É consciente da situación de discriminación que sufriron as mulleres ao longo da historia e 
da loita por cambiar tal situación nos últimos tempos. 

X 

Recoñece o papel desempeñado polo movemento feminista no camiño cara á igualdade 
entre sexos e é consciente da situación actual a este respecto. 

X 

Sabe que queda por facer para conseguir a igualdade efectiva entre homes e mulleres e 
enumera medidas concretas para avanzar neste sentido. 

X 

10. Xustificar as propias posicións utilizando sistematicamente a argumentación. 
Expresa opinións propias ante a cuestión plantexada.  
Xustifica a súa opinión dalgunha maneira. X 
Utiliza axeitadamente os termos e os conceptos na xustificación da súa opinión. X 
Argumenta de xeito coherente e ordenado as súas posicións. X 
Esfórzase por que os seus compañeiros sexan quen de entender a súa posición. X 

11. Identificar problemas éticos das tecnoloxías da información e comunicación e do noso 
modelo de desenvolvemento tecnolóxico. 
É consciente dos riscos tecnolóxicos actuais e asimilou que os desenvolvementos 
científicos e tecnolóxicos deben guiarse polo principio de precaución. 

X 

Comprende os perigos que ameazan o medio e apoia as medidas que se deben adoptar 
neste terreo. X 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

 
A avaliación debe ser un proceso continuo, formativo e flexible. Continuo porque se realiza 
ao longo de todo o proceso de aprendizaxe. Formativo, porque ten un carácter regulador, 
orientador, e auto-corrector do proceso educativo que se adapta ás necesidades do 
alumnado. Flexible, porque se valora a cada alumno polo seu propio rendemento e polos 
seus progresos á marxe da media da clase e en función de criterios de avaliación. 

A avaliación da aprendizaxe ten coma fin esencial determinar en que medida teñen sido 
acadados os obxectivos propostos, é dicir, en que medida se adquiriron as capacidades 
cognitivas, procedimentais e actitudinais marcados nos obxectivos da materia. 

Paralelamente a todo proceso de ensinanza-aprendizaxe debe existir un proceso de 
avaliación que permita coñecer os resultados do mesmo. Estará dirixida non só á 
rendemento e progreso do alumno ou alumna, senón a todos e cada un dos aspectos do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe por separado e en xeral como conxunto do proceso. Para 
isto,  teranse presente os tres tipos de avaliación: 

- Avaliación inicial: Ao inicio do curso e antes de cada unidade didáctica realizarase para 
coñecer a situación real do alumno/a; nivel de coñecementos previos, actitudes e 
expectativas,  intereses e motivacións, e detectar os diferentes estilos de aprendizaxe. 

- Avaliación formativa: será continua e progresiva para exercer un control permanente da 
evolución do proceso educativo, tomando as medidas inmediatas si houbera algún 
problema ou dificultade importante, terá en conta os obxectivos xerais e específicos de 
cada unidade e os criterios de avaliación. 

- Avaliación global sumativa:  ao finalizar cada unidade didáctica, cada trimestre e o curso, a 
súa finalidade será comprobar o grao de rendemento obtido polos alumnos así como 
examinar o grao de eficacia de  todos os elementos do proceso educativo. 

Ademais das actividades de recuperación de cada bloque temático, o alumnado que non 
acade unha cualificación positiva, terán que realizar durante a seguinte avaliación as 
actividades de recuperación, baseadas nos contidos mínimos das unidades didácticas.  

Ao final de curso, haberá unha proba global para o alumnado que non acade os obxectivos 
propostos con cualificación positiva, baseada nos contidos mínimos. O alumnado que non 
obteña unha cualificación positiva na avaliación final ordinaria, terán que superar a proba 
extraordinaria de setembro que consistirá na realización dun cuestionario baseado nos 
contidos mínimos.  

 

a)  Para as avaliacións ordinarias  

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
(1 por avaliación) 

- Probas obxectivas 
- Probas de resposta múltiple 
- Probas de vocabulario 
- Tests verdadeiro-falso 
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- Composición dun texto 

Traballos individuais 
Traballos en grupo 

(1 por avaliación) 

- Elaboración de dosieres. 
- Elaboración de presentacións. 
- Traballos de investigación. 

Probas orais 
 

(durante a clase) 

- Probas de resposta curta  
- Probas de resposta longa (require elaboración de discurso 

propio) 

Traballo na aula - Participación nas actividades da aula. 

Observación e  
rexistro 

- Observación directa (grupal e individual) e indirecta 
(traballos individuais e de grupo). 

- Asistencia a clase e puntualidade. 
- Seguimento do caderno do alumno. 
- Resolución de dilemas morais. 
- Solución de problemas morais de actualidade con unha 

toma de posición crítica e razoada. 

 
 
 

b)  Para a avaliación extraordinaria  

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Proba escrita - Análise dun texto/dilema ético. 
- Test Verdadeiro-Falso. 
- Proba de vocabulario. 
- Proba de respostas curtas. 
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7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Considerarase como base fundamental para a cualificación os seguintes puntos, tanto nos 
aspectos de forma como de contido, das probas:  

- Valoración do esforzo amosado polo alumnado ao longo do curso. 

- Actitude positiva e claro interese pola materia. 

- Capacidade de expresión e síntese de argumentos na exposición oral. 

- Actitude propositiva e participativa no desenvolvemento das clases. 

- Valoración da capacidade de síntese para captar a información relevante contida en 
diferentes soportes textuais. 

- Manexo de terminoloxía axeitada que demostre a comprensión dos contidos. 

- Estruturación axeitada e clara que permita desenvolver explicacións coherentes. 

- Dominio da sintaxe que permita explicarse de xeito congruente e sen divagacións. 

- Capacidade de memorización e, sobre todo, reflexión, sobre os contidos. 

Así, como xa se indicou, realizaranse ao longo do curso probas sobre a materia impartida 
para concretar da forma máis obxectiva posible o nivel de contidos adquirido polo 
alumnado. O deseño desta actividade incidirá sobre o dominio do léxico e dos conceptos, 
sobre a capacidade de diferenzar, relacionar e inferir conceptos, consecuencias e sintetizar 
os procesos sociais. Nunha estimación moi elevada, permitirá corroborar as nosas 
observación diarias sobre o rendemento de clase. 

A nota de cada avaliación é a media das distintas notas porcentuais das actividades 
indicadas polo profesorado ao inicio da avaliación. Normalmente, serán un 50% o exame ou 
exames escritos; un 20% procederá da observación sistemática das actividades realizadas 
na clase (individualmente e en grupo), caderno de clase, puntualidade, actitude,…; e o 30% 
obterase mediante a realización e exposición de pequenos traballos monográficos. 

 

PROCEDEMENTO PONDERACIÓN 

Proba escrita (Pe) 50% 

Observación sistemática (O) 20% 

Traballos monográficos e na aula (T) 30% 

Cualificación = (Pe*0.5) + (O*0.2) + (T*0.3) 

 
A cualificación da AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA obterase facendo a media aritmética das 
cualificacións das avaliacións parciais. 
 
A todos os efectos considérase o 5 como aprobado.  
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8. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO  

 
 

a)  Das materias pendentes de cursos 
anteriores  

 
Non é posible cursar esta materia como pendente 
 
 

a)  Da materia do propio curso  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
para....... 

 

Unha avaliación 
parcial 

 
Dado que o proceso de avaliación ten un carácter continuo, será a avaliación final a que 
determine que facer no caso de ter que recuperar unha avaliación parcial. 
 
 

A avaliación final 
ordinaria 

 
O alumnado que non obteña unha cualificación positiva na avaliación final ordinária (media 
aritmética das cualificacións das avaliacións parciais), terá que superar unha proba 
extraordinaria de setembro que consistirá na realización dun cuestionario baseado nos 
contidos mínimos. 
A todos os efectos considérase o 5 como aprobado.  

 
 

A avaliación final en caso de  perda do dereito á avaliación 
continua 

 
O alumnado que perda o seu dereito á avaliación terá que superar unha proba 
extraordinaria de setembro que consistirá na realización dun cuestionario baseado nos 
contidos mínimos. 
A todos os efectos considérase o 5 como aprobado. 
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9. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE  

 
Un dos obxectivos principais do ensino é ofrecer un achegamento á propia realidade do 
alumnado respondendo así ao principio da individualización da ensinanza. De aí que sexan 
necesaria as medidas de atención á diversidade para conseguir que o ensino chegue a todo o 
alumnado, independentemente das súas aptitudes, intereses, motivacións e capacidades. 

Para individualizar o traballo escolar, o profesor porá en práctica as seguintes estratexias: 
facer unha avaliación inicial, aplicar procedementos variados de avaliación da aprendizaxe, 
adaptarse ao ritmo de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, insistir nos reforzos positivos 
para mellorar a autoestima e favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe na clase. 

As medidas máis destacadas, á marxe das adaptacións curriculares, son as de reforzo. Así, 
desenvolverase, ao longo do curso, un amplo número de exercicios con distintos graos de 
dificultade para que os rapaces con problemas poidan chegar a comprender os contidos 
básicos de cada unidade e, así mesmo, outras actividades orientadas a obter un 
coñecemento máis profundo e amplo dos contidos para aqueles alumnos de nivel máis 
avanzado. 

Aplicaranse as adaptacións curriculares a aquel alumnado con necesidades educativas 
específicas (problemas de audición, visión, motricidades...) xa sexa por déficit de calquera 
índole ou por posuír calidades excepcionais. O profesor, co apoio do departamento de 
orientación será a encargado de deseñar e desenvolver a adaptación curricular para o curso 
académico. 

Todas estas medidas faranse tendo en conta os artigos nº 13, 14 e 15 do Decreto 133/2007 
nos que se fai mención das medidas necesaria de atención á diversidade que son precisas 
para conseguir que o ensino chegue a todo o alumnado. 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 
As actividades extraescolares que temos previstas para a materia de Educación Ético-Cívica 
son as seguintes 

− Colaboración coa ONGD Solidariedade Internacional. 

Ademais, neste curso escolar participaremos activamente en todas as actividades 
encamiñadas a coñecer e profundizar na vida e obra do poeta que da nome ao Centro, Xosé 
María Díaz Castro, autor homenaxeado pola RAG no Día Das Letras Galegas 2014. 
Recibiremos visitas programadas de colectivos sociais do entorno, de centros educativos de 
toda Galicia, clubes de lectura de bibliotecas municipais das cidades de A Coruña e Lugo, 
alumnado do mestrado de Secundaria da UDC... 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
O profesorado deste Departamento colaborará nas diversas actividades de dinamización 
promovidas desde a Biblioteca do Centro. 
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Ademais, en cada avaliación propoñeranse varios lecturas voluntarias e farase algunha proba 
para comprobar a súa comprensión. Só servirán para subir a cualificación. Algunha das 
lecturas propostas coincidirá coas feitas polo club de lectura do centro que está a funcionar 
no centro nos derradeiros cursos.  

Ademais, fomentarase a lectura de prensa escrita e dixital e para iso traballarase cos 
exemplares de La Voz de Galicia que aporta o programa de prensa–escuela. 

 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN  T.I.C.  

 
No proceso de ensinanza aprendizaxe empregaranse as novas tecnoloxías como a pizarra 
dixital, internet (páxinas web de filosofía, blogs...), presentacións en power point. O 
profesorado utilizará a páxina web do departamento na que se colgan vídeos, enlaces a 
páxinas web de interese, etc. Para a impartición da materia o profesorado empregará 
documentais e películas relacionados cos contidos. 

 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

 
Pola súa propia natureza, esta materia contribúe no seu propio desenvolvemento ao longo 
do curso a apoiar, mesmo favorecer, calquera acción recollida no plan de convivencia. 
 
 

14. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL)  

 
Pola súa propia natureza, esta materia constitúe a única adicada exclusivamente á educación 
en valores, como se pode comprobar polos seus Obxectivos, Contidos e Criterios de 
Avaliación. 
 
 

15. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN  

 
Este departamento disporá dos mecanismos axeitados necesarios que permitan facer un 
seguimento periódico, ao longo da avaliación continua, que lle permita a obtención de 
información relativa ao desenvolvemento dos contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais das materias de Educación para a cidadanía. Así mesmo, someterá a control o 
nivel de concreción e cumprimento de obxectivos programados, para estimar en que medida 
estanse a acadar. Polo tanto, estarase en frecuente contacto cas titorías correspondentes, a 
xefatura de estudos e, en especial, co departamento de orientación, para levar a cabo este 
labor de seguimento. 

A teor dos resultados acadados, estimaranse e tomaranse as oportunas medidas correctoras 
para avaliar en que aspectos hase de efectuar as melloras, modificacións e calquera 
rectificación, en aras dunha axeitada marcha do presente curso. 
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16. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO  

 
 

A presente programación poderá ser consultada no propio Centro Educativo.  

Pode ser consultada tamén na páxina web do IES: 

www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro 

 

O alumnado será informado persoalmente dos aspectos máis relevantes desta 
programación, así como dos medios que poden empregar para acceder a ela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En ………………. a ….. de …….. de 2….. 
 

Vº e prace 
O/A Xefe/a do Departamento    Asdo. Os membros do Departamento 
 
 
 
 
JULIO J. GONZÁLEZ IGLESIAS     OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE FILOSOFÍA E CIDADANÍA 

 

A programación da asignatura de Filosofía e Cidadanía de 1° de Bacharelato, ademais de 
apoiarse nos supostos establecidos para todas as materias do Departamento de Filosofía, 
fundaméntase no papel que lle asigna o Decreto que establece o seu currículo. 

O Decreto 126/2008, do 19 de xuño, que establece o currículo do Bacharelato, atribúe á 
materia de Filosofía e Cidadanía unha dobre motivación: por unha parte, como introdución á 
Filosofía e á reflexión filosófica; por outra é a culminación da educación para a cidadanía que 
se desenvolveu ó longo da Ensinanza Secundaria Obligatoria; para isto, o decreto remítenos 
á clarificación do concepto mesmo de Filosofía e das súas funcións e problemas básicos. É 
verdade, que como sinala o mesmo Decreto, esta meta é responsabilidade de todo o 
proceso educativo, pero afirma que é a materia de Filosofía a que debe contribuír 
directamente a iso. A materia debe traballar nos seguintes aspectos: 

a) Que o alumnado explicite de forma consciente os supostos que subxacen ao 
discurso tanto das diferentes ciencias como das ideoloxías, co fin de esclarecer as 
ideas que estruturen a súa forma de pensar e de actuar. 

b) Que se sitúe no marco que posibilite a tarefa de integrar e recompoñer a diversidade 
de coñecementos e valores que posúen. 

c) Que aprendan a usar a razón no debate das ideas e na análise dos feitos. 

d) Que desenvolvan un pensamento autónomo e crítico e unha actitude aberta a novas 
formas de pensar de sentir e de actuar. 
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1. OBXECTIVOS  DA MATERIA 

 

1. Obter información por diversos medios sobre problemas filosóficos, analizándoa e 
integrándoa. 

2. Dialogar, debater e argumentar con rigor lóxico e coherencia, respectando as persoas 
que sosteñen posturas diferentes. 

3. Desenvolver competencia lectora e hábitos de traballo intelectual. 

4. Manter un diálogo continuo coa vida real, aplicando as nocións e conceptos 
adquiridos ao contorno. 

5. Empregar con rigor e propiedade os conceptos e vocabulario específico 
correspondente. 

6. Comprender e analizar textos de carácter filosófico referidos ás temáticas 
desenvolvidas, así como elaborar composicións e traballos escritos sobre elas. 

7. Desenvolver unha competencia social e cidadá baseada nunha actitude crítica, 
autónoma e responsable.  

8. Analizar a racionalidade e a especificidade do saber filosófico fronte a outros saberes. 

9. Distinguir a dobre dimensión teórica e práctica da filosofía, e os problemas que esta 
dualidade xera. 

10. Coñecer os fundamentos do saber teórico en xeral e do saber científico en particular. 

11. Comprender a relación lingüístico-simbólica que os suxeitos humanos establecen co 
mundo. 

12. Coñecer e identificar as características específicas do ser humano e as dimensións 
que o configuran. 

13. Analizar os fundamentos da acción moral. 

14. Coñecer e analizar os enfoques das teorías éticas e relacionalas coa sociedade actual. 

15. Comprender as conexións entre moral, dereito e política, partindo da análise do 
concepto de cidadanía e da súa xénese histórica. 

16. Analizar as raíces éticas da democracia e os retos ós que esta se enfronta no mundo 
actual. 
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2. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 

 
Ademais dos contidos específicamente filosóficos, existe un conxunto de contidos comúns a 
todos os bloques, orientados á adquisición de procedementos, habilidades e actitudes 
básicas para o desenvolvemento do pensamento filosófico e crítico. 

 

Contidos Comúns 

1. Tratamento e análise crítica da información pertinente para os problemas tratados, 
que se obterá por diferentes medios. 

2. Análise e comentario de textos filosóficos, así como doutros de tipo científico, 
literario, xurídico, político, etc., que permitan comprender e afondar nos problemas 
tratados. 

3. Práctica da reflexión, debate e argumentación dialóxica rigorosa e coherente, 
empregando os esquemas e procedementos achegados pola lóxica e a teoría da 
argumentación, mantendo actitudes respectuosas coas persoas discrepantes. 

4. Práctica da aplicación das nocións adquiridas a situacións do contorno e á vida real. 
Utilización da filosofía na súa dimensión práctico-vital. 

5. Uso dun vocabulario técnico e filosófico axeitado de carácter básico. 

 

 

Nº UNIDADES DIDÁCTICAS Libro 
TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓNS/ MES Proba Avaliación 

1 O SABER FILOSÓFICO 
U 1 

4 Setembro  

1ª 

5 Outubro  

2 OS PROBLEMAS DA 
FILOSOFÍA 

U 2 
4 Outubro  

3 VERDADE E REALIDADE U 3 8 Novembro X 

4 O SABER CIENTÍFICO U 4 4 Decembro  

5 NATUREZA E CULTURA U 7 
U 8, Apt. 3 

2 Decembro  

2ª 
6 INDIVIDUO E SOCIEDADE U 9 7 Xaneiro X 

7 LIBERDADE E 
RESPONSABILIDADE 

U 10 
7 Febreiro  

8 AS TEORÍAS ÉTICAS U 11, Apt. 2-4 2 Marzo X 

9 ORIXE E LEXITIMIDADE 
DO PODER POLÍTICO 

U 14 
5 Marzo   

 
3ª 

7 Abril X 

10 DEMOCRACIA E 
CIDADANÍA 

U 15 
8 Maio  

6 Xuño X 
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Nº UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS 

1 O SABER FILOSÓFICO - A orixe da filosofía: mito e logos. 
- Que é a filosofía? 
- A filosofía e a ciencia. 
- A filosofía e a relixión. 
- As ramas da filosofía. 
- Períodos da historia da filosofía. 
- Sentido e necesidade da filosofía: escándalo 

e vixencia da filosofía. 

2 OS PROBLEMAS DA 
FILOSOFÍA 

- Ser e devir. 
- Realidade e apariencia. 
- O ser e a nada. 
- O sentido da existencia. A dor e a morte. 
- O Absoluto e as súas posibilidades de 

acceso. 
- A natureza do ben e do mal. 
- O problema da existencia do mal no mundo. 

3 VERDADE E REALIDADE - Opinión, Crenza e Coñecemento. 
- O Coñecemento teórico. 
- Linguaxe, pensamento e realidade. 
- Verdade de feitos e verdade de 

proposicións. 
- Criterios para recoñecer a verdade. 
- A posibilidade do coñecemento. 
- A lóxica: razoamentos e falacias. 

4 O SABER CIENTÍFICO - Especificidade do saber científico. 
- Clasificación das ciencias. 
- A linguaxe científica. 
- O método deductivo. 
- O método inductivo. 
- O método hipotético-deductivo. 
- Dimensión social da ciencia. 
- As cosmovisións científicas. Cosmovisións 

antigas, Cosmovisión moderna e 
Cosmovisión  actual. 

5 NATUREZA E CULTURA - As explicacións preevolucionistas. 
- O evolucionismo. 
- A hominización. 
- A linguaxe e a capacidade simbólica. 
- A cultura como factor humanizador. 
- A diversidade cultural. 
- A posmodernidade. 
- Concepcións filosóficas sobre o ser humano. 
- O dualismo. 
- O monismo. 
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- Os outros “ismos”. 

6 INDIVIDUO E 
SOCIEDADE 

- Fundamentos biolóxicos da sociabilidade. 
- Armonía e disarmonía social. 
- A socialización. 
- Mecanismos de socialización. 
- Axentes de socialización. 
- Repercusións da socialización. 
- Tensións e armonía na relación individuo-

sociedade. 

7 LIBERDADE E 
RESPONSABILIDADE 

- A acción. Acción individual. Acción colectiva. 
Acción intencional. 

- Noción de liberdade. 
- O determinismo. 
- O indeterminismo. 
- Libertade e moralidade. 
- Definición e problemas da responsabilidade. 
- De que somos responsables? 

8 AS TEORÍAS ÉTICAS - Da acción libre á acción moral. 
- Da moral á ética. 
- Fundamentación da ética. 
- O intelectualismo moral. 
- O Eudemonismo. 
- O Hedonismo. 
- O Estoicismo. 
- O Iusnaturalismo ético. 
- O Formalismo. 
- O Emotivismo. 
- O Utilitarismo. 
- A Ética discursiva. 
- Moralidade e legalidade. 
- Os problemas ecolóxicos. 
- A bioética. 
- A globalización. 
- A tensión FELICIDADE-XUSTIZA. 

9 ORIXE E LEXITIMIDADE 
DO PODER POLÍTICO 

- O poder político. 
- O Estado. 
- Teorías sobre a orixe do Estado. 
- O Estado autoritario. 
- O Estado de Dereito. 
- O Estado Social de Dereito. 
- Concepto de lexitimación. 
- O poder e a autoridade. 
- Formas de lexitimación. 
- A democracia. 
- As democracias actuais. 
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10 DEMOCRACIA E 
CIDADANÍA 

- Tipos de democracia. 
- Criterios democráticos. 
- Orixe e evolución do termo “democracia”. 
- Fundamentación filosófica da democracia. 
- Os Dereitos Humanos. 
- Características dos dereitos humanos. 
- Tipos de dereitos humanos. 
- Os retos da cidadanía. 
- O pacifismo. 
- O ecoloxismo. 
- A igualdade de oportunidades. 
- O consumo responsable. 
- A sociedade intercomunicada. 

 
Ademais, serán contidos sobre os que deberá realizarse un traballo individual:  
 

A contribución da muller á filosofía  
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3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
 

a) Metodoloxía específica da materia  

 

A metodoloxía que imos utilizar para impartir a materia vén determinada desde tres 
instancias: 

1. A concepción da aprendizaxe sobre a que se fundamenta a LOE. 

2. As características e os contidos do currículo da materia. 

3. Os obxectivos que se pretenden alcanzar con ela. 

Por iso, á hora de establecer os criterios metodolóxicos que van presidir o seu 
desenvolvemento, imos ir mencionando algunha destas instancias, para, apoiándonos nela, 
poder entender os criterios con maior profundidade. 

- Enquisa inicial. Tendo en conta a importancia que a psicoloxía cognitiva dá aos 
conceptos previos antes de desenvolver no aula calquera concepto, é preciso 
realizar unha enquisa que permita detectar as preconcepcións dos alumnos sobre o 
mesmo e, deste xeito, deseñar o seu desenvolvemento de forma escalonada e 
realista. A posta en común dos resultados da enquisa pode servir, ademais, para 
tratar de crear inquietudes nos alumnos sobre o concepto ou conceptos que se van 
a tratar.  

- Diversidade de fontes. Por outra banda, como se pretende conseguir que os alumnos 
pensen autonomamente e adopten actitudes críticas tanto ante as fontes de 
información, como ante os contidos das mesmas, é necesario poñer ao seu alcance 
diversos tipos de fontes  e, sobre todo, tratar de situarlles ante as distintas 
fundamentacións nas que cada unha delas apoia as súas posicións. Desta forma 
estaremos colocando ao alumnado na situación de ser eles os que, de forma 
razoada, teñan que decidirse por algunha das opcións posibles, mantendo, ademais 
unha postura crítica respecto das demais. 

- Ensinar a aprender. Ademais, e co fin de conseguir non só que os alumnos realicen 
unha aprendizaxe significativa, senón tamén que adquiran uns procedementos que 
lles permitan aprender fóra das aulas, é dicir, que aprendan a aprender, aínda que 
non se pode prescindir das explicacións do profesor no aula, haberá que procurar 
que sexan abertas -é dicir, que os alumnos participen nelas da forma máis activa 
posible- e, sobre todo, haberá que utilizar textos nos que se expresen opinións 
diferentes, e razoadas - textos que os alumnos terán que comentar-. Faranse tamén 
pequenas investigacións, organizando posteriormente en clase debates en relación 
coas mesmas. 

- Diálogo horizontal. Seguindo a Kant, trátase de ensinar ao alumnado a filosofar, non 
de ensinarlles filosofía. Para iso, é peciso e ineludible que a linealidade do debate e 
do diálogo, da interacción filosófica en definitiva, na clase sexa horizontal, de igual a 
igual. Non se trata de impoñer o recurso á autoridade do profesor como criterio de 
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verdade, senón precisamente de contrastar diversas opinións que, en principio, 
posúen igual valor á hora de seren consideradas, analizadas, sometidas a exame e, 
por último, aceptadas ou rexeitadas. 

 

b)  Materiais e recursos didácticos  

 

Recomendarase como libro de texto: Filosofía e cidadanía. Ed. Rodeira. 

Para os traballos monográficos que haberán de realizar, en cada avaliación ofreceráselles 
aos rapaces un listado de libros, películas ou temas de investigación para que de entre eles 
elixan un e realicen o mencionado traballo. Procurarase que o material dos listados estea 
dispoñible na biblioteca do IES ou bibliotecas próximas.  

Para estes mesmos traballo, ademais, o profesor proporcionará un “Guión de Traballo”, 
consistente nunha serie de preguntas, de caracter moi xeral unhas e de contido moi 
concreto outras, que serán as que deberán guiar ao alumnado na procura da información e 
na redacción do traballo. Non se trata de respostar ás preguntas, senón de elaborar unha 
investigación que resposte a esas preguntas. 

Ademais, na clase empregaranse recursos elaborados polo profesor, sitios web de internet, 
fragmentos de películas ou documentais, material gráfico, etc.  
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

                                                        CRITERIOS Mínimos 

1 Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos problemas, 
conceptos e teorías específicos propostos. 

- Identifica a rama da filosofía que se encarga de reflexionar sobre os problemas 
propostos.  

- Procesa e integra información acerca da contribución das mulleres á filosofía 
hispana. 

X 

- Compón textos filosóficos integrando información recollida en diversas fontes. X 
- Integra na súa reflexión a información obtida doutras disciplinas científicas. X 
- Identifica nos discursos atopados en medios públicos as falacias cometidas.  
- Obtén información de diversos medios acerca da cultura como factor de 

humanización. 
 

- Integra información acerca da socialización e o proceso que culmina nela.  
- Recolle información acerca da noción de responsabilidade e dos problemas que 

plantexa. 
 

2 Caracterizar, identificar e expoñer os problemas, conceptos e teorías propostos. 
- Comprende as diferenzas e similitudes entre os distintos tipos de coñecemento. X 
- Identifica os grandes periodos da historia da filosofía. X 
- Coñece algunhas das críticas máis contundentes que se fixeron á filosofía.  

 - Distingue entre opinión, crenza e coñecemento. X 
 - Identifica o criterio de verdade co que establece a verdade das súas afirmacións.  
 - Coñece as características que definen á ciencia.  
 - Distingue as explicacións preevolucionistas das evolucionistas respecto da orixe da 

humanidade. 
X 

 - Identifica as distintas posturas que poden darse ante o feito da diversidade 
cultural. 

X 

 - Coñece as distintas concepcións filosóficas sobre o ser humano.  
 - Identifica os problemas derivados da vida en sociedade. X 
 - Expón as diferencias entre o determinismo e o  indeterminismo.  
 - Relaciona as diversas teorías éticas cos seus principais postulados.  
 - Identifica os conceptos, problemas e teorías referidos ao Estado, a súa orixe e os 

distintos tipos. 
 

3 Ler, analizar e comentar textos referidos ás nocións e problemas abordados. 
- Identifica nas fontes os problemas e nocións adquiridos. X 
- Identifica o período da historia da filosofía ao que pertencen os textos filosóficos  

empregados. 
 

- Identifica a rama da filosofía á que pertencen os textos filosóficos empregados.  
 - Investiga sobre as diversas concepcións científicas do mundo habidas ao longo da 

historia. 
X 

 - Le, analiza e fai crítica ideolóxica de textos referidos aos problemas abordados.  
 - Extrae as ideas principais de documentos referidos á violencia como un dos 

fenómenos máis desestabilizadores que pode padecer unha sociedade. 
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 - Identifica as distintas formas de lexitimación en diversos textos de filosofía política. X 
 - Analiza textos referidos aos dereitos humanos, a súa caracterización e os seus 

tipos. 
 

4 Debater e argumentar acerca das cuestións máis problemáticas e controvertidas 
suscitadas por certos temas, fundamentalmente os éticos e políticos. 

- Formula opinións persoais, argumentándoas. X 
- Elabora un discurso ordeado e coherente. X 
- Participa nos debates mantendo as debidas actitudes de escoita activa e respeto 

polas opinións diferentes á súa. 
X 

 - Mostra avances na flexibilización dos conceptos.  
 - Debate sobre o papel da muller na filosofía.  
 - Debate e argumenta con coherencia sobre o sentido da existencia humana.  
 - Utiliza nas súas argumentacións esquemas deductivos e inductivos. X 
 - Expón os cambios que fixeron da especie humana o que é, e argumenta sobre a 

súa singularidade fronte ao resto dos animais. 
X 

 - Debate sobre a modernización e a súa universalización.  
 - Debate acerca da especificidade da acción humana, e o que a caracteriza.  
 - Explica e argumenta a relación entre libertade e moralidade. X 
 - Debate e argumenta sobre os diversos retos da cidadanía. X 

5 Utilizar un vocabulario técnico específico tanto nas argumentacións como nas 
exposicións orais e escritas. 

- Coñece as distintas ramas da filosofía, e o seu obxecto.  
- Utiliza con propiedade os termos filosofía, ciencia e relixión.  

 - Incorpora no seu discurso o vocabulario técnico introducido. X 
 - Emprega con precisión, exactitude e rigor o vocabulario específico introducido. X 
 - Identifica os tipos de falacias que se lle presentan. X 
 - Manexa os conceptos fundamentais da ética.  

6 Transferir e aplicar as nocións, conceptos e teorías incorporadas á análise da vida real 
e do propio contorno. 

- Entende o valor da filosofía na sociedade actual.  
- Aplica as nocións e teorías adquiridas a situacións da súa propia cotidianeidade. X 
- Comprende a dimensión práctica da filosofía.  
- Aplica á realidade examinada a distinción entre apariencia e realidade.  
- Asume a utilidade dos saberes académicos.  
- Entende en que consiste a dimensión social da ciencia, e pon exemplos da vida 

real. 
 

- Extrae conclusións da análise dos motivos e intencións que explican a súa forma de 
actuar. 

X 

- Aplica á vida no seu contorno as nocións, conceptos e teorías relacionadas coa 
cidadanía. 

X 

- Aplica á vida no seu contorno as nocións, conceptos e teorías relacionadas coa 
democracia. 

X 
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5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

 

A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é 
unha tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 
sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención 
dos obxectivos propostos.  

Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en conta, sobre todo, os 
seguintes aspectos:  

a) A asistencia a clase, a atención e a participación na mesma.  

b) A calidade na realización das tarefas encomendadas: mapas conceptuais, redaccións, 
comentarios de texto, participacións en debates, en simulacións... de acordo cos 
criterios sinalados no apartado anterior (4. Criterios de avaliación).  

c) No caso de que as tarefas sexan realizadas en grupo valorarase, ademais da calidade 
das mesmas, a actitude de colaboración e de diálogo que manteña no traballo do 
mesmo. 

d) Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, os alumnos terán que realizar 
alomenos unha proba escrita por avaliación, na que terán que probar: 

i. que son capaces de comprender e comentar textos breves nos que se 
suscitan problemas filosóficos,  

ii. que coñecen, comprenden e utilizan correctamente os termos técnicos 
en relación co tema,  

iii. que comprenden os problemas que se suscitaron no aula e sobre os 
que se lles pregunta na proba escrita e que son capaces de expresalos 
de forma integrada e relacionada,  

iv. que adoptan ante eses problemas unha postura critica e 
fundamentada. 

 

 
 
 
 
 

a)  Para as avaliacións ordinarias  

 
En cada avaliación realizarase cando menos un exame. Ademais do exame,  faranse traballos 
monográficos sobre temas, libros ou películas propostos, que logo poden ter que ser 
expostos de forma oral. A nota da avaliación é a media ponderada dese exame e dos 
traballos monográficos ou actividades propostas polo profesor ou profesora. O exame 
ponderará arredor dun 70 %, o traballo elaborado individual ou grupalmente un 20% e o 
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restante 10 % será provinte do traballo en aula, a participación, actitude e comportamento 
na clase. 

 

PROCEDEMENTO PONDERACIÓN 

Proba escrita (Pe) 70% 

Observación sistemática (O) 10% 

Traballos monográficos e na aula (T) 20% 

Cualificación = (Pe*0.7) + (O*0.1) + (T*0.2) 

 

Para facer media entre o exame e o traballo deberase ter acadado un mínimo de 4 en cada 
un deles.  

 
PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
 

- Probas obxectivas 
- Probas de resposta múltiple 
- Probas de vocabulario 
- Tests verdadeiro-falso 
- Composición dun texto 
- Análise e comentario dun texto 

Traballos individuais 
Traballos en grupo 

(1 por avaliación) 

- Elaboración de dosieres. 
- Elaboración de presentacións. 
- Traballos de investigación. 

Probas orais 
 

(durante a clase) 

- Probas de resposta curta  
- Probas de resposta longa (require elaboración de discurso propio) 

Traballo na aula - Participación nas actividades da aula. 

Observación e  rexistro - Observación directa (grupal e individual) e indirecta (traballos individuais 
e de grupo). 

- Asistencia a clase e puntualidade. 
- Seguimento do caderno do alumno. 

 
A todos os efectos considérase o 5 como aprobado.  

A cualificación da AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA obterase facendo a media ponderada das 
cualificacións das avaliacións parciais, de acordo coa seguinte táboa: 

 

Avaliación Ponderación (%) 

1ª 25 % 

2ª 35 % 

3ª 40 % 

CUALIFICACIÓN FINAL = (Av1*0.25) + (Av2*0.35) + (Av3*0.4) 
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Alumnado suspenso. Recuperación: En caso de non ter obtido unha cualificación mínima de 
5 na avaliación final ordinaria, o alumnado que se atope nesta circunstancia realizará unha 
proba de recuperación do contido correspondente á/s avaliación/s nas que non tivese 
superado a cualificación de 5. Esta proba reunirá as características sinaladas para a 
avaliación extraordinaria. 

 

b)  Para a avaliación extraordinaria  

 
A avaliación extraordinaria consistirá nunhca proba escrita, de acordo coa seguinte 
estrutura: 
 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Proba escrita - Análise e comentario dun texto. 
- Test Verdadeiro-Falso. 
- Proba de vocabulario. 
- Proba de respostas curtas. 

 
A todos os efectos considerarase o 5 como aprobado.  

 
 

6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Considerarase como base fundamental para a cualificación os seguintes puntos, tanto nos 
aspectos de forma como de contido, das probas:  

1. Valoración do esforzo amosado polo alumnado ao longo do curso. 

2. Actitude positiva e claro interese pola materia. 

3. Actitude propositiva e participativa no desenvolvemento das clases. 

4. Manexo de terminoloxía axeitada que demostre a comprensión dos contidos. 

5. Estruturación axeitada e clara que permita desenvolver explicacións coherentes. 

6. Dominio da sintaxe que permita explicarse de xeito congruente e sen divagacións. 

7. Capacidade de memorización e, sobre todo, reflexión, sobre os contidos. 

8. Capacidade de comprensión e comentario de textos.  

 

Así, como xa se indicou, realizaranse ao longo do curso probas escritas e orais así como 
tamén os rapaces elaborarán traballos de ampliación sobre a materia impartida para 
concretar da forma máis obxectiva posible o nivel de contidos adquirido polo alumnado. 
Asemade, estas probas serven para facer balance do traballo diario de clase e obriga tanto 
ao alumnado como á profesora a esforzarse por acadar os obxectivos marcados. 
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7. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO  

 
 

a)  Das materias pendentes de cursos anteriores  

 
 

Plan de traballo 

 
De acordo co alumnado que se atope nesta circunstancia, o departamento facilitará un plan 
te traballo para a recuperación da materia. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
2 ao longo do curso 

(dacordo con calendario 
aprobado polo Claustro 

de Profesores) 

- Análise e comentario dun texto. 
- Test Verdadeiro-Falso. 
- Proba de vocabulario. 
- Proba de respostas curtas. 

Traballos individuais 
Traballos en grupo 

(mínimo 1 por 
avaliación) 

- Elaboración de dosieres, segundo guión facilitado polo departamento. 

 
 

Criterios de cualificación 

 
Os sinalados no apartado 6. desta programación. 
En coordenación co/a profesor/a que imparta a materia de Historia da Filosofía en 2º curso 
de Bacharelato, será tido en conta o progreso do alumno nese curso. 
 
A todos os efectos considerarase o 5 como aprobado.  
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b)  Da materia do propio curso  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación para....... 

 
 

Unha avaliación parcial 

 

Tendo en conta o carácter continuo da avaliación, unha avaliación parcial non superada 
pode “compensarse” coa calificación noutra avaliación, polo que ata que se obteña a media 
ponderada do curso non se determinará que parte da materia debe ser recuperada. 

En caso de non ter obtido unha cualificación mínima de 5 na avaliación final ordinaria, o 
alumnado que se atope nesta circunstancia realizará unha proba de recuperación do contido 
correspondente á/s avaliación/s nas que non tivese superado a cualificación de 5. Esta proba 
reunirá as características sinaladas para a avaliación extraordinaria. 

 

A avaliación final ordinaria 

 
En caso de non ter superado a avaliación final ordinaria, deberá realizarse unha proba escrita 
na avaliación extraordinaria, tal e como se sinala máis arriba. 

A todos os efectos considerarase o 5 como aprobado.  

 
 

A avaliación final en caso 
de  perda do dereito á 
avaliación continua 

 
En caso de perda do dereito á avaliación continua, deberá realizar unha proba escrita nas 
mesmas condicións que na avaliación extraordinaria. 

A todos os efectos considerarase o 5 como aprobado.  
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8. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE  

 

Dado que o grao de madurez, a capacidade de análise e síntese, e a capacidade lingüística, 
oral e escrita, dos escolares de Bacharelato é diversa, a profesora ha de favorecer que o 
alumnado progrese no proceso de ensino aprendizaxe ao ritmo apropiado. De todos xeitos, 
dado que xa estamos nun tipo de ensino non obrigatorio, dase por suposta unha mínima 
capacidade de comprensión, análise, síntese, etc.  

Para individualizar o traballo escolar, a profesora porá en práctica na medida do posible as 
seguintes estratexias: facer unha breve avaliación inicial, aplicar procedementos variados 
de avaliación da aprendizaxe, diversificar os mecanismos de recuperación, adaptarse ao 
ritmo de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, insistir nos reforzos positivos para mellorar a 
autoestima e favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe na clase. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

En Filosofía e Cidadanía procuraremos realizar unha visita ao Parlamento de Galicia, 
seguramente no 3º trimestre, cando na clase se estea tratando a parte do temario relativa 
a Cidadanía.  

Así mesmo, procuraremos que na medida do posible o alumnado participe nalgunhas 
actividades do Centro relacionadas con Días Internacionais ou similares.  

Ademais, neste curso escolar participaremos activamente en todas as actividades 
encamiñadas a coñecer e profundizar na vida e obra do poeta que da nome ao Centro, Xosé 
María Díaz Castro, autor homenaxeado pola RAG no Día Das Letras Galegas 2014. 

 

10. ACCIÓNS DE CONTIRBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

O profesorado deste Departamento colaborará nas diversas actividades de dinamización 
promovidas desde a Biblioteca do Centro. 

Ademais, en cada avaliación propoñerase un listado con libros e películas en base aos cales 
haberán de realizar traballos. Procurarase que algún dos libros indicados coincida cos 
propostos polo club de lectura do centro que comezará a funcionar durante este curso.  

Ademais, fomentarase a lectura de prensa escrita e dixital. 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN  T.I.C.  

 

No proceso de ensinanza aprendizaxe empregaranse as novas tecnoloxías como a pizarra 
dixital, internet (páxinas web de filosofía, blogs...), presentacións en power point. O 
profesorado utilizará a páxina web do departamento na que se colgan vídeos, enlaces a 
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páxinas web de interese, etc. Para a impartición da materia o profesorado empregará 
material propio elaborado en formato de presentación, documentais e películas 
relacionados cos contidos. 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

 

Pola súa propia natureza, esta materia contribúe no seu propio desenvolvemento ao longo 
do curso a apoiar, mesmo favorecer, calquera acción recollida no plan de convivencia, 
como se pode comprobar polos seus Obxectivos, Contidos e Criterios de Avaliación. 

 

13. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL)  

 

Pola súa propia natureza, esta materia non pode concebirse sen apoiarse nunha verdadeira 
educación en valores, especialment aqueles cooperativos e referentes ao respeto polas 
demais persoas, como se pode comprobar polos seus Obxectivos, Contidos e Criterios de 
Avaliación. 

 

14. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN  

 

Este departamento disporá dos mecanismos axeitados necesarios que permitan facer un 
seguimento periódico, ao longo da avaliación continua, que lle permita a obtención de 
información relativa ao desenvolvemento dos contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais das materias de Filosofía e cidadanía. Así mesmo, someterá a control o nivel de 
concreción e cumprimento de obxectivos programados, para estimar en que medida 
estanse a acadar. Polo tanto, estarase en frecuente contacto cas titorías correspondentes, a 
xefatura de estudos e, en especial, co departamento de orientación, para levar a cabo este 
labor de seguimento. 

A teor dos resultados acadados, estimaranse e tomaranse as oportunas medidas 
correctoras  para avaliar en que aspectos hase de efectuar as melloras, modificacións e 
calquera rectificación, en aras dunha axeitada marcha do presente curso. 
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15. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO  

 

 

A presente programación poderá ser consultada no propio Centro Educativo.  

Pode ser consultada tamén na páxina web do IES: 

 

www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro 

 

O alumnado será informado persoalmente dos aspectos máis relevantes desta 
programación, así como dos medios que poden empregar para acceder a ela. 

 

 

 

 

 

 

     En ………………. a ….. de …….. de 2….. 

 

Vº e prace 

O/A Xefe/a do Departamento      Asdo. Os membros do Departamento 

 

 

 

 

Julio J. González Iglesias     Olga Aguiar Enríquez 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 
A Historia da filosofía é unha materia común para todas as modalidades de Bacharelato tal 
como se establece no currículo de Bacharelato no Decreto 126/2008 do 19 de xuño, 
publicado no DOG do 23 de xuño de 2008. 

Esta materia debe proseguir coas reflexións iniciadas polo alumnado coa Filosofía e 
Cidadanía de primeiro curso de Bacharelato, esta vez dun xeito máis sistemático e 
diacrónico. Abarca un conxunto de reflexións en torno ao ser humano e o seu mundo 
ligadas aos distintos momentos en que se xestaron e a un intento progresivo de 
comprender racional e criticamente a realidade no seu conxunto, os problemas en torno ao 
coñecemento, así como de orientar a acción humana, tanto no plano individual como no 
colectivo. 

A función da materia é a de proporcionar unha construción diacrónica dos principais 
momentos e autores do pensamento filosófico occidental para que a través do estudo 
directo dalgúns dos filósofos máis representativos de cada época inseridos nos 
correspondentes contextos  histórico-culturais permitan ao alumnado situarse 
criticamente na súa propia cultura e descubrir, como se foron configurando determinadas 
formas de comprender o mundo e ao propio ser humano, así como entender a xestación 
de condicionantes pasados de conceptos e problemas vixentes no día de hoxe. 

Hai certos problemas constantes ao longo da historia da filosofía, como a relación entre 
realidade e aparencia, coñecemento e opinión, o individuo e a sociedade, o problema da 
liberdade e autorrealización humana, a orixe dos valores morais, a lexitimidade do poder 
político ou o dominio técnico da natureza. A reflexión filosófica segue abordando eses 
problemas na actualidade baixo formulacións como o papel dos medios de comunicación 
na sociedade, o estatuto da realidade virtual, a relación entre mente e cerebro, entre 
ciencia e interese, a confrontación entre felicidade e xustiza, positivismo e iusnaturalismo, 
multiculturalismo e interculturalismo, liberalismo e comunitarismo, a desigualdade de 
xénero, a nova organización do traballo, a bioética, etc. A historia da filosofía formúlase 
como un retorno da presentación actual deses problemas, xa anticipados en filosofía e 
cidadanía, ás formulacións máis relevantes que adquiriron no pasado e que lles serven de 
punto de partida. Esta materia faille patente ao alumnado, polo tanto, o carácter aberto e 
progresivo da investigación filosófica. 

O coñecemento da filosofía vai, pois, da man do coñecemento da sociedade e da historia. 
As 

ideas filosoficamente relevantes non son opinións casuais, senón que aparecen para 
formular claramente e dar algún tipo de solución aos problemas teóricos e prácticos que 
se lles presentaron a seres humanos concretos. 

Os contidos da historia da filosofía están secuenciados en catro grandes etapas históricas: 
ANTIGA, MEDIEVAL E RENACENTISTA, MODERNA E CONTEMPORÁNEA. A amplitude do 
programa e o límite horario de 3 sesións semanais obriga a acotar os aspectos  de cada 
etapa histórica máis acordes á proposta da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), 
organismo que regula as probas de acceso á Universidade. No mesmo sentido, 
estableceremos os procedementos de avaliación de acordo ás mesmas indicacións, 
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concretando o formato das probas escritas e os criterios de avaliación que utilizaremos 
para a súa cualificación.   

Neste sentido, a actividade de comentario de textos deixa de ser o eixo principal, pero en 
calquera caso esixirá unha lectura comprensiva dos mesmos e proporcionará habilidades 
intelectuais analíticas (de termos, momentos relevantes dunha argumentación, tese) ou de 
carácter sintético (esquemas, recopilacións, resumos) que son tamén de aplicación xeral. 
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1) OBXECTIVOS  DA MATERIA 

 

1.- Coñecer e comprender os diferentes períodos nos que se divide a historia da 
filosofía (situación histórica, temas, autores, escolas) . 

2.- Comprender a conexión entre os problemas expostos e as teorías propostas con 
outras manifestacións teóricas e prácticas do contexto histórico (socioeconómico, 
político, científico e artístico) onde foron enunciados. 

3.- Comprender a historia da filosofía como un avance en espiral, onde os problemas 
son  retomados cun crecente nivel de radicalidade metodolóxica. 

4.- Recoñecer e situar os problemas filosóficos fundamentais que ocuparon aos 
filósofos ao longo da historia e recoñecer a súa transcendencia para a comprensión 
do mundo actual. 

5.- Elaborar exposicións orais e composicións escritas acerca de temas determinados 
con claridade, corrección, plenitude e autonomía, exercitando na medida do posible 
unha reflexión persoal. 

6.- Aprender a ler e comentar textos filosóficos establecendo entre eles un diálogo   
crítico que leve á súa interpretación e á súa comparación coa postura defendida 
noutros textos de diferente autoría acerca dos mesmos temas. 

7.- Desenvolver o hábito de ponderar con criterio opinións contrapostas a partir do 
contraste entre teorías e correntes filosóficas que se sucederon na historia. 

8.- Constatar a posición de cada representante dunha corrente filosófica sobre a 
diferenza de xénero e valorala á luz das crenzas e prácticas do seu contexto histórico. 

9.-  Debater temas de actualidade en relación cos contidos da materia, 
fundamentando racionalmente a propia postura, recoñecendo as achegas doutras 
persoas e illando os prexuízos infundados. 

10.- Valorar o coñecemento do pasado como unha achega continua de elementos 
que contribúen á comprensión do presente e á planificación do porvir. 

11. - Desenvolver e consolidar a actitude crítica ante opinións contrapostas, 
someténdoas a unha reflexión racional, e analizar os conceptos previos, prexuízos e 
posicións ideolóxicas que poidan existir como condicionantes. 

12.- Comprender e valorar o desenvolvemento das ideas como un continuado 
esforzo racional e comprender e valorar o diálogo racional e a súa orixe. 

13.- Apreciar a lectura como medio de enriquecemento personal e desenvolver un 
hábito inquisitivo e analítico en relación coa información recibida na vida cotiá.  
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2) CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 

 
 

 Nº       
  

 UNIDADES DIDÁCTICAS  Libro  TEMPORALIZACIÓN 
SESIÓNS/ MES  

Probas Avaliación 

1 FILOSOFÍA ANTIGA I: 
PLATÓN 

Tema 1 
Tema 2 

15 Setembro 
Outubro 

 
X 

1ª 
2 FILOSOFÍA ANTIGA II: 

ARISTÓTELES 
Tema 3 
 

16 Novembro X 

3 FILOSOFÍA MEDIEVAL. 
Agostiño de Hipona 

Tema 5 11 Decembro X 

2ª 

 Tomé de Aquino Tema 7 10 Xaneiro X 

4 FILOSOFÍA MODERNA I: 
EMPIRISMO E 
RACIONALISMO 
Descates, Locke e Hume 

Tema 9 
Tema 
10 
Tema 
11 

13 Febreiro  
 
 

X 

5 FILOSOFÍA MODERNA II: 
Kant 

Tema 
12 

13 Marzo 
Abril 

 
X 

3ª 
6 FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA I: MARX 
Tema 
13 

6 Abril  
X 

7 FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA II: 
NIETZSCHE 

Tema 
14 

5 Maio  
 

X 

 
 
 

 

Nº UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS 

1 FILOSOFÍA ANTIGA I  

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

 

Comprensión 

 

   

• A formación da polis grega.  

• Antecedentes presocráticos:  Heráclito, 

Parménides e Anaxágoras.  

• Os sofistas e Sócrates. 

 

- A teoría platónica das ideas:  

• Mundo sensible e mundo intelixible.  

• Graos de coñecemento.  
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-  A concepción política de Platón 

• Antropoloxía platónica  

• Vinculación da alma á cidade.  

 Coñecemento específico Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso 

2 FILOSOFÍA ANTIGA II:   

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

• Crítica da doutrina platónica.  

• O proceso de abstracción fronte ao acceso 

dialéctico ás ideas de corte platónico.  

• O tránsito cara o mundo helenístico.  

 Comprensión - A teoría hylemórfica no seo da physis:  

• A kínesis ou cambio.Os principios do cambio.  

• A teoría causal.  

• Xerarquía de seres e modos de ser.  

• O motor inmóbil.  

 

- A idea de cidadán en Aristóteles:  

• A ética aristotélica: ethos e praxe, o concepto 

de areté.  

• A idea de polis e a condición de cidadán.  

 

 Coñecemento específico Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso 
 

 
3 FILOSOFÍA MEDIEVAL 

 

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

Agostiño de Hipona:  

• Helenismo: Filosofía e cristianismo.  

• As novas ideas fronte ao mundo grego.  
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Comprensión 

 

 

 

Coñecemento específico 

Tomé de Aquino: 

• A noción de Escolástica e o nacemento da 

Universidade.  

• A recepción de Aristóteles. Averroes e o 

averroísmo latino.  

• problema entre razón e fe en Santo 

Agostiño e en San Tomé.  

• Lei divina, lei natural e lei positiva en 

Santo Tomé.  

 

Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso 

 
4 FILOSOFÍA MODERNA I  

(Racionalismo e 

Empirismo) 

 

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

Coñecemento específico 

• Renacemento e Reforma.  

• A vinculación do empirismo e o racionalismo 

ca revolución científica.  

 

• O problema do método: a idea de substancia 

en  Descartes e o problema da veracidade 

divina. 

• Fenomenalismo e causalidade en Hume.  

• A idea de “estado de natureza” como 

fundamento ideolóxico do novo estado 

burgués: a teoría do contrato social en Locke.  

 

Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso 

5 FILOSOFÍA MODERNA II.   



HISTORIA DA FILOSOFÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2014-2015 
 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 

Página 82 de 97 

 

 
 

(Kant) 

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

 

   

 

Comprensión 

 

 

 

 

Coñecemento específico 

• Factores políticos, sociais e culturais que no 

século XVIII conducen á Ilustración.  

• As novas ideas: progreso, educación ou 

iluminación, humanidade, civilización, 

natureza.  

• Características da razón ilustrada.  

 

• A idea kantiana de Ilustración.  

• A síntese entre racionalismo e empirismo en 

Kant. 

• O formalismo moral.  

  

Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso. 

6 FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA I.  
(Marx) 

 

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

 

Comprensión 

 

 

 

Coñecemento específico 

• As influencias do socialismo utópico, da 

esquerda hegeliana e da Economía política.  

• Revolución industrial e movemento obreiro.  

• O nacemento das ciencias sociais.  

 

• O concepto de alienación.  

• A análise da mercancía e o concepto de 

plusvalía.  

• O materialismo histórico.  

Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso. 
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7 FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA II. 
(Nietzsche) 

 

 Interpretación: Marco 

histórico e conceptual 

 

 

Comprensión 

 

 

 

Coñecemento específico 

• Un novo marco científico: evolucionismo 

e positivismo.  

• A herdanza da Ilustración.  

 

• O método xenealóxico.  

• Crítica da cultura occidental: O nihilismo.  

• A vontade de poder e o Superhome.  

  

Semellanzas e diferenzas:  poñer en relación a 
temática do texto con outros puntos da temática do 
curso. 
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3) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

a) Metodoloxía específica da materia  

Na mesma medida que en 1º de Bacharelato, a metodoloxía que imos utilizar para impartir 

a materia vén determinada dende tres instancias: 

•A concepción da aprendizaxe sobre a que se fundamenta a LOE. 

•As características e os contidos do currículo da materia, especialmente marcados 
neste curso polas pautas das probas de acceso á Universidade e de acceso aos Ciclos 
Superiores da Formación Profesional . 

•Os obxectivos que se pretenden alcanzar con ela. 

Por iso, á hora de establecer os criterios metodolóxicos que van presidir o seu 
desenvolvemento, imos ir mencionando algunha destas instancias, para, apoiándonos nela, 
poder entender os criterios con maior profundidade. 

•Valoración inicial dende a perspectiva actual de aspectos da materia que desenvolva 
cada unidade. Tendo en conta a importancia que a psicoloxía cognitiva dá aos 
conceptos previos antes de desenvolver no aula calquera concepto, e é preciso 
realizar unha enquisa que permita detectar as preconcepcións do alumnado sobre o 
mesmo e, deste xeito, deseñar o seu desenvolvemento de forma escalonada e 
realista.  É importante nutrir a opinión persoal do alumnado que será requerida en 
cada unidade didáctica.  

•Presentacións en power point con referencias bibliográficas, cinematográficas, que 
reúna diversidade de fontes. É necesario achegar ao alumnado, aos seus intereses,   
diversos tipos de fontes que lles permitan contextualizar as diferentes temáticas dos 
pensadores estudiados na propia Historia da Filosofía e nas súas reflexións. 

•Ensinar a aprender. Ademais, e co fin de conseguir non só que os alumnos realicen 
unha aprendizaxe significativa, senón tamén que adquiran uns procedementos que 
lles permitan aprender fóra das aulas, é dicir, que aprendan a aprender. Incitar a 
facer uso de técnicas de investigación e indagación activa. Trátase de potenciar o 
pensamento e traballo autónomos, a comprensión e capacidade de relación fronte 
ao memorismo mecánico sen asimilación dos contidos.  Interesa promover o 
interese e a motivación do alumnado, a exposición das súas opinións, a capacidade 
de argumentar, a pluralidade de ideas e a tolerancia e respecto a ideas que poidan 
enriquecer os seus puntos de vista. Vai 

•Diferentes estratexias expositivas.  A profesora  fará exposicións dos temas que 
servirán para introducir os temas, serán útiles nos plantexamentos panorámicos ou 
introdutorios, e no avance dos distintos contidos. Non obstante, tamén se tratará 
de implicar aos rapaces e rapazas no seu propio proceso de aprendizaxe coa 
realización de exposicións orais, comentarios de textos e reflexións escritas acerca 
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de temáticas contemporáneas relacionadas co período do pensamenta tratado en 
cada unidade.   

•Exposición oral. Os apartados do marco histórico conceptual de cada autor serán 
presentados polo alumnado en formato de exposición oral de  tres minutos con 
introducción, argumentación e conclusión. Manteremos o procedemento que se  
ven realizando en todos os cursos da ESO. 

•Proba test. A capacidade de relacionar e deducir consecuencias das argumentacións 
dos autores estudiados permite coñecer o grado de comprensión dos contidos 
analizados. Para isto realizaranse probas curtas, sen requerir de expresión escrita.  

 

b)  Materiais e recursos didácticos  

 
1. LIBRO DE TEXTO. HISTORIA DA FILOSOFÍA. ED. RODEIRA 
2. Na aula se empregaran recursos elaborados pola profesora, PRESENTACIÓNS EN 

POWER POINT de todos os apartados de cada unidade didáctica. Facilitarase ao 
alumnado as presentacións en formato papel. Sitios web de internet, fragmentos 
de películas ou documentais, material gráfico, etc.  

3. SELECCIÓN DE TEXTOS DOS AUTORES ESTUDADOS. A disposición na biblioteca do 
centro.  

4. SELECCIÓN DE LIBROS E PELÍCULAS con TEMÁTICAS ACTUAIS RELACIONADAS COS 
CONTIDOS DA MATERIA. A disposición na biblioteca do centro. 

 
 

 

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

CRITERIOS XERAIS 

a) a) Ordenar e situar cronoloxicamente os períodos, problemas, autoras e autores que se 
estudan, identificando as súas características distintivas e establecendo as relacións 
correspondentes. 

b) Relacionar os problemas filosóficos estudados coas principais condicións socioculturais en 
que aparecen e a que pretenderon dar resposta. 

c)  Expoñer por escrito os aspectos dunha teoría filosófica individual, dunha escola ou período 
de forma completa, clara e coherente. 

d) Analizar textos filosóficos identificando a súa estrutura, teses e argumentos e mais 
explicando os seus conceptos no marco do pensamento correspondente. 
e) Amosar e recoñecer a implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico das 
ideas e dos cambios sociais. 

f) Analizar o contido e o método de exposición dun texto filosófico atendendo á 
identificación dos seus elementos fundamentais (problemas, conceptos e termos 
específicos) e da súa estrutura expositiva (teses, argumentos, conclusións). 

g) Interpretar e comparar textos filosóficos en conexión co seu contexto teórico e social, e 
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diferenciando as propostas que contén doutras posicións posibles sobre o mesmo tema. 

h) Expoñer de modo claro e ordenado, as liñas fundamentais dos problemas e sistemas dos 
filósofos que se estudiaron de modo analítico. 

i) Ordenar e situar cronoloxicamente as diversas interpretacións filosóficas analizadas no 
desenvolvemento dos núcleos temáticos, relacionándoas e sinalando a permanencia e 
historicidade das propostas filosóficas.  

k) Utilizar de forma autónoma procedementos e técnicas adecuadas para a busca de 
información, selección e organización da mesma, así como para a planificación e correcta 
exposición dalgún traballo de carácter monográfico relativo a algún aspecto da historia do 
pensamento filosófico. 

l) Incluír as propias opinións no debate dalgún problema do presente que suscite interese, 
relacionándoas coas posicións dos filósofos estudiados en épocas pasadas. 

 
 
 

                                                        CRITERIOS Mínimos 

1  FILOSOFÍA ANTIGA I 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento platónico e 

relacione os mesmos con algún dos máis relevantes textos deste autor. 

Os aspectos da filosofía platónica que han de ser asimilados son:  

− A teoría platónica das ideas:  

  Mundo sensible e mundo intelixible.  

  Graos de coñecemento.  

-     A concepción política de Platón:  

  Antropoloxía platónica  

                          Vinculación da alma á cidade.  

TODOS 

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento platónico con outros autores, correntes 

filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía occidental.  

 

2 FILOSOFÍA ANTIGA II 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do sistema 

platónico de pensamento, concretamente mediante a distinción das  

semellanzas e diferenzas entre a filosofía platónica e a aristotélica, a 

comprensión do proceso de abstracción fronte ao acceso dialéctico ás 
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ideas de corte platónico, así como o contexto histórico do tránsito cara 

ao mundo helenístico.  

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento aristotélico e 

relacione os mesmos con algún dos máis relevantes textos deste autor. 

Os aspectos da filosofía aristotélica que han de ser asimilados son:  

-     A teoría hylemórfica no seo da physis:  

  A kínesis ou cambio.Os principios do cambio.  

  A teoría causal.  

  Xerarquía de seres e modos de ser.  

  O motor inmóbil.  

- A idea de cidadán en Aristóteles:  

  A ética aristotélica: ethos e praxe, o concepto de areté.  

  A idea de polis e a condición de cidadán.  

 

 
Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento aristotélico con outros autores, correntes 

filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía occidental.  

 

3 FILOSOFÍA MEDIEVAL 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento 

medieval, concretamente mediante a distinción das  semellanzas e 

diferenzas entre a filosofía grega e a relixión cristiá, a comprensión das 

principais ideas novas provintes do cristianismo; así mesmo han de 

asimilarse os aspectos fundamentais das últimas etapas da Idade Media 

en relación ao pensamiento tomista: a noción de Escolástica e o 

nacemento da Universidade, así como a recepción de Aristóteles, a 

través de Averroes e o averroísmo latino.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento medieval e 

relacione os mesmos con algún dos máis relevantes textos de Agostiño 
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de Hipona e Tomé de Aquino. Os aspectos do pensamento destes autores  

que han de ser asimilados son:  

- O problema entre razón e fe en Santo Agostiño e en San Tomé.  

- Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé.  

 
Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento medieval con outros autores, correntes 

filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía occidental.  

 

4 FILOSOFÍA MODERNA  I. (Racionalismo e Empirismo) 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento 

moderno, primeramente racionalista e empirista, en concreto mediante 

a asimilación da orixe da modernidade no Renacemento e o 

movemento relixioso da Reforma protestante, así como da conexión do 

empirismo e o racionalismo ca revolución científica. 

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento moderno de 

Racionalismo e Empirismo e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos de Descartes, Hume e Locke.  Os aspectos do 

pensamento destes autores  que han de ser asimilados son:  

 

• O problema do método: a idea de substancia en Descartes e o 

problema da veracidade divina.  

• Fenomenalismo e causalidade en Hume.  

• A idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do 

novo estado burgués: a teoría do contrato social en Locke.  

 

 
Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento moderno de Racionalismo e Empirismo con 

outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía 

occidental. 
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5 
FILOSOFÍA MODERNA II (Kant) 

 

 
Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento 

moderno ilustrado, en concreto mediante a asimilación dos factores 

políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á Ilustración, 

das novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, 

civilización, naturaza, así como as características fundamentais da razón 

ilustrada.  

 

 Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento moderno da 

Ilustración e relacione os mesmos con algún dos máis relevantes textos 

de Kant.  Os aspectos do pensamento destes autores  que han de ser 

asimilados son:  

• A idea kantiana de Ilustración.  

• A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant.  

• O formalismo moral.  

 

 

 Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento moderno da Ilustración kantiana con outros 

autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía 

occidental.  

 

6 FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA I. (Marx)  

 
Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento 

marxiano, en concreto mediante a asimilación das influencias do 

socialismo utópico, da esquerda hegeliana e da Economía política no 

mesmo, a interiorización das implicacións da Revolución industrial e 

movemento obreiro, e a relación disto co nacemento das ciencias 

sociais.  

 

 Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa 

información sobre os diferentes elementos do pensamento marxiano e 
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relacione os mesmos con algún dos máis relevantes textos de Marx. Os 

aspectos do pensamento deste autor  que han de ser asimilados son:  

• O concepto de alienación.  

• A análise da mercancía e o concepto de plusvalía.  

• O materialismo histórico. 

 
Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou 

diferenza) do pensamento marxiano con outros autores, correntes 

filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía occidental.  

 

7 FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA II  (Nietzsche)  

 Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento 

nietzscheano, en concreto do novo marco científico (facendo fincapé no 

evolucionismo e positivismo) e da herdanza da Ilustración.  

 

 Comprender e ser capaces de realizar unha composición que 

inclúa información sobre os diferentes elementos do 

pensamento nietzscheano e relacione os mesmos con algún dos 

máis relevantes textos de Nietzsche. Os aspectos do 

pensamento deste autor  que han de ser asimilados son:  

• O método xenealóxico.  

• Crítica da cultura occidental: O nihilismo.  

• A vontade de poder e o Superhome.  

 

 Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de 

semellanza ou diferenza) do pensamento nietzscheano con 

outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental.  

 

 
 
 

5) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

 
A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é 
unha tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 
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sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención 
dos obxectivos propostos.  

Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en conta, sobre todo, os 
seguintes aspectos:  

•A actitude do alumno ou alumna e grao de participación. 

•A realización das actividades propostas: redaccións, comentarios de texto, exposicións 
orais, debates, en simulacións... de acordo cos criterios de avaliación.  

•A realización de test. 

•As exposicións orais. 

•A búsqueda e análise de información complementaria. 

•A intervención do alumnado a través de debates e disertacións.   

•Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, o alumnado terá que realizar 
alomenos unha proba escrita por unidade didáctica, na que terá que probar: 

•que son capaces de situar no marco histórico e conceptual os contidos 
introductorios de cada unidade didáctica, 

•que son capaces de comprender e comentar textos máis relevantes dos 
autores analizados, e que son capaces de expresalos de forma 
integrada e relacionada,  

•que coñecen, comprenden e utilizan correctamente os termos técnicos 
en relación co tema,  

•que son capaces de deducir semellanzas e diferenzas ao poñer en 
relación a temática dos textos comentados con outros puntos da 
temática do curso, 

•que adoptan ante eses problemas unha postura critica e fundamentada, 
ante a cal poden expresar unha opinión persoal. 

 

 
 

a)  Para as avaliacións ordinarias  

 
 Debido ao carácter de preparación para a entrada na Universidade (ou ciclos 
superiores de Formación Profesional), e, polo tanto, para a superación das Probas de Acceso 
á Universidade, deste curso, o indicador principal da cualificación serán as probas escritas 
que se realizarán en cada trimestre, que determinarán de maneira principal a cualificación.  

As pobras escritas por cada unidade didáctica consistirán na realización dunha composición 
na que se dean resposta a cuestións sobre o marco histórico e conceptual (ponderada en 2.5 
puntos), a comprensión que require a realización dun comentario do texto proposto 
(ponderada en 6 puntos) e o coñecemento específico (comparando sistemas filosóficos) 
sobre un tema filosófico (ponderado en 1.5 puntos).  
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Ademáis desta proba similar ás probas propostas nas P.A.U., tamén se realizarán probas 
orais e escritas sobre preguntas de contextualización teórica ou histórica. 

A nota da avaliación é a media ponderada dos exames realizados en cada período de 
avaliación, a exposición oral e os traballos monográficos ou actividades propostas pola 
profesora. As notas dos exames ponderarán un 80 %, a exposición oral un 10% e o 10% o 
traballo elaborado individual ou grupalmente. 

 

PROCEDEMENTO PONDERACIÓN 

Media probas escritas por 
avaliación(Pe) 

80,00% 

Exposición oral (O) 10,00% 

Traballos monográficos (T) 10,00% 

Cualificación = (Pe*0.80) + (O*0.1) + (T*0.1) 

A media de probas escritas por avaliación deberá ter acadado un mínimo de 4 EN CADA 
PROBA DE AUTOR e para poder sumar as calificacións da exposición oral e traballos 
monográficos.  

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 
Probas escritas 

 
•Proba obxectiva similar ás P.A.U. 

Traballos monográficos •Elaboración de presentacións. 

•Traballos de investigación. 

Probas orais (durante a 
clase) 

• Probas de resposta longa (require elaboración de discurso propio) 

 
A todos os efectos considérase o 5 como aprobado.  

Se a nota de avaliación non acada o 5 deberá recuperar cada proba escrita de autor non 
superada e por separado. 

A cualificación da AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA obterase facendo a media ponderada das 
cualificacións das avaliacións parciais, incluídas as recuperacións. 

Alumnado suspenso. Recuperación: En caso de non ter obtido unha cualificación mínima de 
5 na avaliación final ordinaria, o alumnado que se atope nesta circunstancia realizará unha 
proba de recuperación dos contidos correspondentes ao período avaliado. Esta proba 
poderá facerse ao final da avaliación ou a final do curso e reunirá as características sinaladas 
para a avaliación extraordinaria. Considerarase imprescindible a madurez á hora de redactar, 
o rigor conceptual, a capacidade crítica, a comprensión dos textos, e a asimilación dos 
contidos mínimos do programa.  

 b)  Para a avaliación extraordinaria  

 
A avaliación extraordinaria consistirá nunhca proba escrita, de acordo coa seguinte 
estrutura: 
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PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 
Proba escrita a) Probas obxectivas similares ás P.A.U., con dúas  propostas 

independentes á escoller unha. 
 
A todos os efectos considerarase o 5 como aprobado.  
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6) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
 

Considerarase como base fundamental para a cualificación os seguintes puntos, tanto nos 
aspectos de forma como de contido, das probas:  

•Actitude propositiva e participativa no desenvolvemento das clases. 

•Manexo de terminoloxía axeitada que demostre a comprensión dos contidos. 

•Estruturación axeitada e clara que permita desenvolver explicacións coherentes. 

•Dominio da sintaxe que permita explicarse de xeito congruente e sen divagacións. 

•Capacidade de memorización e, sobre todo, reflexión, sobre os contidos. 

•Capacidade de comprensión e comentario de textos.  

•Capacidade de relación entre os contidos. 

•Capacidade de expresar opinión persoal sobre a implicación da Historia da Filosofía nas 
outras disciplinas do saber.  

 

Así, como xa se indicou, realizaranse ao longo do curso probas escritas e orais así como 
tamén os rapaces elaborarán traballos de ampliación sobre a materia impartida para 
concretar da forma máis obxectiva posible o nivel de contidos adquirido polo alumnado. 
Asemade, estas probas serven para facer balance do traballo diario de clase e obriga tanto 
ao alumnado como á profesora a esforzarse por acadar os obxectivos marcados. 

 
 
 
 

7) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 
Dado o limitado do horario lectivo asinado a esta materia (3 sesións), a intensidade e 
dificultade dos contidos e o carácter de curso finalista do Bacharelato, coa presenza das 
probas PAU ou de acceso a algún Ciclo Formativo de Grao Superior, temos decidido como 
Centro evitar ao máximo as actividades complementarias que supoñan prescindir dalgunha 
sesión de clase ordinaria.  
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8) ACCIÓNS DE CONTIRBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
O profesorado deste Departamento colaborará nas diversas actividades de dinamización 
promovidas dende a Biblioteca do Centro. 

Ademais, en cada presentación das unidades didácticas propoñerase un listado con libros e 
películas que axuden a contextualizar as etapas históricas ou a vida ae obra dos autores 
explicados.  

Ademais, fomentarase a lectura de prensa escrita e dixital 

 
 

9) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN  T.I.C.  

 
No proceso de ensinanza aprendizaxe empregaranse as novas tecnoloxías como a pizarra 
dixital, internet (páxinas web de filosofía, blogs...), presentacións en power point. O 
profesorado utilizará a páxina web do departamento na que se colgan vídeos, enlaces a 
páxinas web de interese, etc. Para a impartición da materia o profesorado empregará 
material propio elaborado en formato de presentación, documentais e películas 
relacionados cos contidos. 
 

10) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

 

Pola súa propia natureza, esta materia contribúe no seu propio desenvolvemento ao longo 
do curso a apoiar, mesmo favorecer, calquera acción recollida no plan de convivencia, 
como se pode comprobar polos seus Obxectivos, Contidos e Criterios de Avaliación. 

 
 

11) PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN  

 
Este departamento disporá dos mecanismos axeitados necesarios que permitan facer un 
seguimento periódico, ao longo da avaliación continua, que lle permita a obtención de 
información relativa ao desenvolvemento dos contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais da materia de Historia da Filosofía. Así mesmo, someterá a control o nivel de 
concreción e cumprimento de obxectivos programados, para estimar en que medida estanse 
a acadar. Polo tanto, estarase en frecuente contacto cas titorías correspondentes, a xefatura 
de estudos e, en especial, co departamento de orientación, para levar a cabo este labor de 
seguimento. 
En función dos resultados acadados, estimaranse e tomaranse as oportunas medidas 
correctoras  para avaliar en que aspectos se terá que facer as melloras, modificacións e 
calquera rectificación, en aras dunha axeitada marcha do presente curso. 
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12) CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO  

 
A presente programación poderá ser consultada no propio Centro Educativo.  
Pode ser consultada tamén na páxina web do IES: 

 

www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro 

 

O alumnado será informado persoalmente dos aspectos máis relevantes desta 
programación, así como dos medios que poden empregar para acceder a ela. Para isto 
facilitarase en clase, mediante fotocopia individualizada de todos os contidos secuenciados 
e temporalizados, os contidos mínimos e criterios de cualificación. 

 

     En ………………. a ….. de …….. de 2….. 

 
Vº e prace 
O/A Xefe/a do Departamento    Asdo. Os membros do Departamento 
 
 
 
 
JULIO J. GONZÁLEZ IGLESIAS     OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ 
 



 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO – AUTOR LETRAS GALEGAS 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ó traveso da escura teadaraña 
  deste mundo unha estrela cai no río 
  da miña vida e quédame chamando. 

  A beleza feriume para sempre. 
 

NIMBOS, "Coma unha Espada" 

 
 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO 
 

AUTOR LETRAS GALEGAS - 2014 
 
 


