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1.- Contexto do centro 

 

1.1 Características do centro:  

 

1.2. Características do alumnado:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
Avenida de Ramón Ferreiro 
27001-Lugo 
 
Centros adscritos 
CEIP de Portomarín 
CEIP de Nadela 
 
Ensinanzas que oferta o centro 
ESO / Bacharelato / FPBásica  
 
Características singulares 
O centro está situado nunha zona urbana, de contorna socio-económica media, e cunha 
importante porcentaxe de alumnado da contorna rural. 
 

Lingua materna dominante  
Castelán e galego. 
 
Alumnado con NEAE no curso actual 
 
Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, 
violencia e/ou acoso escolar, … 
 
Outras características 
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2. Obxectivos xerais de etapa 

2.1. Obxectivos do bacharelato (adaptados ao contexto do centro) 
 
 

1 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

2 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

3 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade. 

4 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

7 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

8 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

9 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

10 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

11 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,  
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

12 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 

13 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

15 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

2.2. Obxectivos da ESO (adaptados ao contexto do centro) 
 
 

1 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
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equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

3 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller.  

4 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

5 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

6 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

7 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades.  

8 h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 
no estudo da literatura. 

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

10 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 
do mundo.  

11 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

12 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.  

13 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

14 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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2º BAC - HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 
Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde 

unha perspectiva histórica ás ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de cuarto de 
ESO e Filosofía de primeiro de bacharelato, contribúe ao desenvolvemento integral dos 
alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que permite tomar conciencia do seu ser como ser 
pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do 
mundo que hai arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou modificalas, ou asumilas 
como parte de si. 

Historia da Filosofía non se presenta como un percorrido cronolóxico polas ideas do 
pensamento occidental sen máis; tampouco debería ser un simple compendio de autores e 
autoras, senón un intento de achegamento ao esforzo do ser humano por comprender a 
realidade e o propio ser humano en todas as súas dimensións. Trátase dunha investigación que 
nos fará máis libres, permitiranos comprender o pasado e o presente, e proxectar solucións 
sobre os problemas que se nos formulen no futuro. É no pensar de "outros/as" (e con 
"outros/as") como se foi configurando ao longo da historia das ideas, como lograremos 
estimular o noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano, que nos leve a xerar as 
nosas propias ideas tendo en conta de onde proceden e respectando as persoas que non 
pensan coma nós. Ese pensar a través do diálogo de distintos/as autores/as e épocas que 
foron creando aproximacións ou tendencias cara á verdade respecto aos problemas e ás 
grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa existencia constitúe a 
Historia da Filosofía. E nese percorrido, o alumnado deberá reflexionar sobre as razóns da 
presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo 
que debe coñecer o pensamento filosófico na muller. 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato 
pola súa propia natureza e polo xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento 
persoal e social como cidadán ou cidadá, así como o desenvolvemento profesional no futuro, 
xa que, como materia terminal do bacharelato, adquire tamén a dimensión de propedéutica 
para un amplo abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos 
alumnos e ás alumnas de bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias: 

a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, 
argumentacións, análises de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións 
orais e escritas, ensaios filosóficos, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de 
aprendizaxe da materia que poñen o alumnado en relación co proceso de formación e 
transformación da sociedade humana desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus 
problemas e as respostas que se deron ao longo da historia. 

c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de 
aprender por si mesmo, ao consolidar esta faceta noutros ámbitos, así como de cara ao futuro. 
Xa que logo, pídese reflexionar, aprender en equipo, comprender e explicar, etc. 

d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, 
utilizando ferramentas informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc. 

e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e 
expresións culturais, xa que se recorre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as 
anteriores, facendo unha revisión das súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel 
histórico. 

A consecución destas competencias clave por parte do alumnado non se levará a cabo 
sen un cambio a nivel metodolóxico no proceso de ensino e aprendizaxe que vai supor un reto 
para os/as  profesionais da educación nesta etapa. Este cambio hase concretar na práctica de 
traballo na aula e na metodoloxía, que lle ha permitir o desempeño ao alumnado dun alto grao 
de dominio das competencias, apoiándose na aprendizaxe cooperativa e a resolución conxunta 
de casos ou problemas, que permitan xeneralizar estratexias e aplicalas en situacións similares 
e reais, aprendendo dos demais. Pódense utilizar procedementos de avaliación variados, 
como por exemplo rúbricas, escalas, probas orais e escritas, portafolios e traballos de clase, 
posibilitando a participación do alumnado no seu proceso de avaliación. 
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Outro aspecto salientable da materia de Historia da Filosofía é o tratamento dos 
elementos transversais que corresponden ao bacharelato, destacando nomeadamente a 
comprensión e a expresión orais e escritas en todos os bloques da materia, ou o uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación como elemento transversal no propio currículo 
da materia, entre outros. 

A materia está organizada en cinco bloques: o primeiro é transversal e, por tanto, 
reaparecerá ao longo de todo o currículo, trátase da análise de textos, a argumentación, as 
ferramentas de investigación propias da filosofía e as aplicacións das tecnoloxías da 
información e da comunicación na materia; os outros catro bloques corresponden coas catro 
épocas máis relevantes da historia no relativo ao pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a 
Modernidade e a Ilustración e a filosofía da Idade Contemporánea, que chega a ocuparse de 
autores/as e problemas actuais. Estes catro bloques están estruturados a través de autores/as 
salientables, dos/das que se sinala a súa terminoloxía, os textos máis representativos e as súas 
teorías características, e se contextualizan con outros/as autores/as ou épocas, resaltando á 
súa vez as súas contribucións á sociedade e á súa época. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 
Libro 
texto/ 

Unid.Did. 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 
 

Avaliación 

B2 BLOQUE 2: A FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA     

1 

B2.1 Orixe da filosofía grega. Os presocráticos: resposta á orixe do cosmos. 

1, 2, 3 
Setem./ 
Oct/Nov 

 X 

B2.2 Dialéctica socrática. 

B2.3 Convencionalismo democrático e relativismo dos sofistas 

B2.4 
Platón: ontoloxía e coñecemento; concepción dualista do ser humano; 
dimensión antropolóxica e política da virtude; o autor e o seu contexto. 

B2.5 A física de Demócrito. 

B2.6 Problemas da filosofía antiga e solución de Aristóteles. 

B2.7 
Aristóteles: metafísica, física, coñecemento, ética eudemonista e política. 
Comparación coa filosofía platónica. O autor e o seu contexto. 

B2.8 Doutrinas éticas helenísticas: Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. 

B2.9 Científicos helenísticos. 

B2.10 A Biblioteca de Alexandría. 

 B3 BLOQUE 3: A FILOSOFÍA MEDIEVAL     

2 

B3.1 
Cristianismo e filosofía. Agostiño de Hipona: teoría da iluminación, filosofía 
da historia, o problema da certeza e a defensa da liberdade. 

4, 5, 6 
Nov / 
Dec 

 X B3.2 
Escolástica medieval. Tomé de Aquino: relacións de razón e fe. Vías para a 
demostración da existencia de Deus. Lei moral. Relación coa filosofía antiga 
e coa agostiniana, a xudía e o nominalismo. O autor e o seu contexto. 

B3.4 
Crise da Escolástica no século XIV: nominalismo de Guillerme de Ockham. 
Relacións entre razón e fe. Novo pulo para a ciencia. 

  B4 BLOQUE 4: A FILOSOFÍA NA MODERNIDADE E NA ILUSTRACIÓN     

2ª 
 

3 B4.1 
A filosofía no Renacemento. Humanismo: novo concepto sobre a natureza 
humana. 

7, 8 
Xan / 
Feb 

 X 

1. Secuenciación e temporalización dos contidos Historia da Filosofía 2º BAC 
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Avaliación B4.2 F. Bacon. Os prexuízos na investigación do coñecemento. 

B4.3 Implicacións da revolución científica. 

B4.4 Realismo político de Maquiavelo. 

B4.5 
Descartes: O método, o "cogito" (coñecemento e realidade) e o dualismo 
antropolóxico. 

B4.6 
Comparación do autor coa filosofía antiga e medieval, e relación coa 
Moderna. O autor e o seu contexto. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 
texto / 

Unid. Did. 

Temporalización Probas 
avaliación Tema 

/ 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 
 

Avaliación. 

B4 
BLOQUE 4:  A REALIDADE (cont.)  

3 

B4.7 
Hume: o coñecemento, crítica á causalidade e á substancia. Emotivismo 
moral. Comparación coa filosofía anterior. O autor e o seu contexto 

9, 10 Feb  X B4.8 Locke: liberalismo político. 

B4.9 
A Ilustración francesa. Rousseau: a crítica social, a crítica á civilización, o 
estado de natureza, a defensa do contrato social e a vontade xeral. 

4 

B4.10 Idealismo transcendental. Kant: as facultades e límites do coñecemento. 

11 Marzo  X 
B4.11 Lei Moral e paz perpetua. 

B4.12 Relación do proxecto ilustrado de Rousseau coa filosofía Moderna e Kant. 

B4.13 Comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

  B5 BLOQUE 5:  A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA     

3ª 
 

Avaliac. 
5 

B5.1 
Marx: o materialismo histórico, a crítica ao idealismo, á alienación e á 
ideoloxía, e a súa visión humanista do individuo. 

12, 13 
Marzo/ 

Abril 
 X 

B5.2 
Relación de Marx cos problemas da filosofía contemporánea. O autor e o seu 
contexto. 

B5.3 Nietzsche: crítica á metafísica, á moral e á ciencia; a verdade como metáfora. 

B5.4 
O superhome, como resultado da inversión de valores e a vontade de poder, 
e comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e 
contemporánea. O autor e o seu contexto. 

B5.5 A vontade en Schopenhauer. 
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6 

B5.6 
Filosofía española. Ortega y Gasset: a súa relación con posturas filosóficas 
como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, e outras 
posturas. 

14, 15, 16 Maio  X 

B5.7 
Filosofía crítica da escola de Frankfurt. A crítica a razón ilustrada e á idea de 
progreso. 

B5.8 
Racionalidade dialóxica de Habermas: os intereses do coñecemento e a 
acción comunicativa. 

B5.9 
Contribución de Habermas ao desenvolvemento das ideas e aos cambios 
sociais da Idade Contemporánea. 

B5.10 
Pensamento posmoderno: principais teses dos filósofos posmodernos, como 
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexión sobre a súa vixencia actual. 
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Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
 

      

             

 
1ª 
Aval     

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 Iden

tif. 
conti
dos 

Iden
tif. 
crite
rios 

Identifi
c 
Estánda
r 

Competencia
s 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim

o               
conse

c. 

*  
Peso 

Cualifi
c. 

Instrumentos Temas transversais 

Pr
ob 
.es
c. 

Pr
ob 
or
al 

Tr
ab 
ind 

Tr
ab 
gr
up 

Ca
d 

Cla 
Obs. 

C
L 

EO
E 

C
A 

T
I
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

BLOQUE 2. A FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA 

1 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

B2.1 

HFB2.1.
1 

CCL 

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, 
mundo intelixible, ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 
dualismo, reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, virtude 
e xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB2.1.
2 

CCL 

HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
como na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Platón, 
analizando a relación entre realidade e coñecemento, a concepción 
dualista do ser humano e a dimensión antropolóxica e política da 
virtude. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB2.1.
3 

CAA 

HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente presocrática en 
relación á orixe do Cosmos, os conceptos fundamentais da 
dialéctica de Sócrates e o convencionalismo democrático e o 
relativismo moral dos sofistas, identificando os problemas da 
filosofía antiga, e relacionando esas respostas coas solucións 
achegadas por Platón. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB2.1.
4 

CSC 

HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Grecia antiga, 
valorando positivamente o diálogo como método filosófico, o 
nacemento das utopías sociais, o sentido do gobernante-filósofo ou 
a súa defensa da inclusión das mulleres na educación. 

20%  
90
% 

10% X X      

B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.2 

HFB2.2.
1 

CCL 

HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de 
Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, 
dedución, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtude, entre 
outros. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB2.2. CCL 

HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais de Aristóteles, 
examinando a súa concepción da metafísica e da física, o 
coñecemento, a ética eudemonística e a política, en comparación 
coas teorías de Platón. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB2.2.
3 

CAA 
HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, 
identificando os problemas da filosofía antiga, e relaciona esas 
respostas coas solucións achagadas por Aristóteles. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB2.2.
4 

CMCCT 

HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Aristóteles por 
contribuír ao desenvolvemento do pensamento occidental, 
valorando positivamente a formulación científica das cuestións. 

100%  
90
% 

10% X X      

B2.8 
B2.9 
B2.1

B2.3 
HFB2.3.

1 
CMCCT 

HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas, e 
identifica algúns dos grandes logros da ciencia alexandrina. 75%  

90
% 

10% X X      
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0 

 
1ª 
Aval     

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 Iden

tif. 
conti
dos 

Iden
tif. 
crite
rios 

Identifi
c 
Estánda
r 

Competencia
s 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim

o               
conse

c. 

*  
Peso 

Cualifi
c. 

Instrumentos Temas transversais 

Pr
ob 
.es
c. 

Pr
ob 
or
al 

Tr
ab 
ind 

Tr
ab 
gr
up 

Ca
d 

Cla 
Obs. 

C
L 

EO
E 

C
A 

T
I
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

BLOQUE 2. A FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA 

BLOQUE 3. A FILOSOFÍA MEDIEVAL 

2 

B3.1 B3.1 
HFB3.1

.1 
CCEC 

HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas 
orixes, a través das teses centrais do pensamento de Agostiño de 
Hipona.. 

75%  
90
% 

10% X X      

B3.2 B3.2 

HFB3.2
.1 

CCL 
HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, como razón, fe, 
verdade, deus, esencia, existencia, creación, inmortalidade, lei 
natural, lei positiva e precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB3.2
.2 

CCL 

HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Tomé de 
Aquino, distinguindo a relación entre fe e razón, as vías de 
demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en comparación 
coas teorías da filosofía Antiga. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB3.2
.3 

CAA 

HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a filosofía árabe e 
xudía, e o nominalismo, identificando os problemas da filosofía 
medieval, en relación coas solucións achegadas por Tomé de 
Aquino. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB3.2
.4 

CSC 
HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e os ao cambios sociais da 
Idade Media, xulgando positivamente a universalidade da lei moral. 

75%  
90
% 

10% X X      

B3.4 B3.3 
HFB3.3

.1 
CCEC 

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo de Guillerme de 
Ockham e a súa importancia para a entrada na modernidade. 

75%  
90
% 

10% X X      



IES DO CAMIÑO   
 

Programación Didáctica  Departamento de Filosofía                                                 Páxina 13 de 78 

 
2ª 
Aval     

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 Iden

tif. 
conti
dos 

Iden
tif. 
crite
rios 

Identifi
c 
Estánda
r 

Competencia
s 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim

o               
conse

c. 

*  
Peso 

Cualifi
c. 

Instrumentos Temas transversais 

Pr
ob 
.es
c. 

Pr
ob 
or
al 

Tr
ab 
ind 

Tr
ab 
gr
up 

Ca
d 

Cla 
Obs. 

C
L 

EO
E 

C
A 

T
I
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

BLOQUE 4. A FILOSOFÍA NA MODERNIDADE E NA ILUSTRACIÓN 

3 

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

B4.1 

HFB4.
1.1 

CMCCT 
HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do 
pensamento científico que se deu no Renacemento, e describe as 
respostas da filosofía humanista sobre a natureza humana. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
1.2 

CSC 
HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas fundamentais de N. 
Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-políticos anteriores. 

100%  
90
% 

10% X X      

B4.5 
B4.6 

B4.2 

HFB4.
2.1 

CCL 
HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, 
método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e 
subxectivismo, entre outros, e aplícaos con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
2.2 

CCL 

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, 
analizando o método e a relación entre coñecemento e realidade a 
partir do "cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación 
coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
2.3 

CCEC 
HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e 
relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
2.4 

CSC 

HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Descartes por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e valora a universalidade da razón 
cartesiana. 

75%  
90
% 

10% X X      

B4.7 
B4.8 

B4.3 

HFB4.
3.1 

CCL 

HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, 
experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, 
hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, 
felicidade, contrato social, liberdade e deber, entre outros, e úsaos 
con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
3.2 

CMCCT 

HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais de Hume, distinguindo os 
principios e os elementos do coñecemento respecto á verdade, a 
crítica á causalidade e á substancia, e o emotivismo moral, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval, e co 
racionalismo moderno. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
3.3 

CSC 
HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político 
de Locke, identificando os problemas da filosofía moderna, e 
relaciónaas coas solucións aportadas por Hume. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
3.4 

CSC 
HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 
Moderna, xulgando positivamente a procura da felicidade colectiva. 

75%  
90
% 

10% X X      

B4.9 B4.4 
HFB4.

4.1 
CSC 

HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados 
franceses, e explica o sentido e transcendencia do pensamento de 
Rousseau, a súa crítica social, a crítica á civilización, o estado de 
natureza, a defensa do contrato social e a vontade xeral. 

100%  
90
% 

10% X X      

4 

B4.1
0 

B4.1
1 

B4.5 
HFB4.

5.1 
CAA 

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, 
entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, 
a priori, a posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión 
transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, deber, 

100%  
90
% 

10% X X      
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B4.1
2 

B4.1
3 

imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, 
persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 

HFB4.
5.2 

CCL 

HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Kant, 
analizando as facultades e os límites do coñecemento, a lei moral e 
a paz perpetua, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, 
medieval e moderna. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
5.3 

CCL 
HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, identificando os 
problemas da filosofía moderna e relacionándoa coas solucións 
achegadas por Kant. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB4.
5.4 

CSC 

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía de Kant por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e valora a dignidade e a procura 
da paz entre as nacións 

100%  
90
% 

10% X X      
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3ª 
Aval     

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 Iden

tif. 
conti
dos 

Iden
tif. 
crite
rios 

Identifi
c 
Estánda
r 

Competencia
s 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim

o               
conse

c. 

*  
Peso 

Cualifi
c. 

Instrumentos Temas transversais 

Pr
ob 
.es
c. 

Pr
ob 
or
al 

Tr
ab 
ind 

Tr
ab 
gr
up 

Ca
d 

Cla 
Obs. 

C
L 

EO
E 

C
A 

T
I
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

BLOQUE 4. A FILOSOFÍA NA MODERNIDADE E NA ILUSTRACIÓN 

BLOQUE 5. A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

5 

B5.1 
B5.2 

B5.1 

HFB5.1
.1 

CSC 

HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, 
materialismo histórico, praxe, alienación, infraestrutura, 
superestrutura, forzas produtivas, medios de produción, loita de 
clases, traballo, plusvalor e humanismo, entre outros, e utilízaos con 
rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.1
.2 

CCL 

HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Marx, 
examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á 
alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do 
individuo. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.1
.3 

CSC 
HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en 
relación coas solucións achegadas por Marx. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB5.1
.4 

CSC 

HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade 
Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da igualdade 
social. 

75%  
90
% 

10% X X      

B5.3 
B5.4 
B5.5 

B5.2 

HFB5.2
.1 

CCL 

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, 
intuición, metáfora, convención, perspectiva, xenealoxía, 
transvaloración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e eterno 
retorno, entre outros, e aplícaos con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.2
.2 

CCL 

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Nietzsche, 
considerando a crítica á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade 
como metáfora, e a afirmación do superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade de poder, en comparación coas 
teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e contemporánea. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.2
.3 

CCEC 

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa 
afirmación da vontade e identifica os problemas da filosofía 
contemporánea, en relación coas solucións achegadas por 
Nietzsche. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB5.2
.4 

CSC 
HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír 
ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade 
Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade. 

75%  
90
% 

10% X X      

6 B5.6 B5.3 

HFB5.3
.1 

CCL 

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, 
como obxectivismo, ciencia, europeización, filosofía, mundo, 
circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, 
categoría, liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xeración, 
home-masa e home selecto, entre outros. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.3
.2 

CCL 

HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía e da análise 
social de Ortega y Gasset, en relación con posturas filosóficas como 
o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre 
outras. 

100%  
90
% 

10% X X      
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LENDA COMPETENCIAS 
                                                    LENDA TRANSVERSAIS 
    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                 CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía     EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital            CA  Comunicación audiovisual   
CAA  Competencia aprender a aprender          TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas           EMP  Emprendemento 
CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                 EC  Educación cívica  
CCEC  Conciencia e expresións culturais          PV  Prevención da violencia  
 

HFB5.3
.3 

CSC 

HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais e 
culturais da Idade Contemporánea española, e valorao seu 
compromiso coa defensa da cultura e da democracia. 

75%  
90
% 

10% X X      

B5.7 
B5.8 
B5.9 
B5.1

0 

B5.4 

HFB5.4
.1 

CSC 

HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como coñecemento, 
interese, consenso, verdade, enunciado, comunicación, 
desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía 
posmoderna, como deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e 
comunicación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.4
.2 

CCL 

HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías da filosofía de Habermas, distinguindo os 
intereses do coñecemento e a acción comunicativa, e as teorías 
fundamentais da posmodernidade, analizando a deconstrución da 
modernidade desde a multiplicidade da sociedade da comunicación. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.4
.3 

CAA 
HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da escola de 
Frankfurt e reflexiona sobre elas, identificando os problemas da 
filosofía contemporánea. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.4
.4 

CSC 

HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do 
pensamento posmoderno por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora o seu 
esforzo na defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

75%  
90
% 

10% X X      

HFB5.4
.5 

CSC 

HFB5.4.5. Coñece as teses características do pensamento 
posmoderno, como a crítica á razón ilustrada, á idea de progreso, 
ao pensamento totalizador e á trivialización da existencia, o 
crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de 
masas, entre outras. 

100%  
90
% 

10% X X      

HFB5.4
.6 

CAA 
CCL 

HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais teses dos filósofos 
posmodernos, como Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexiona 
sobre a súa vixencia. 

75%  
90
% 

10% X X      
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2. Metodoloxía 

 

Estratexias metodolóxicas 

 
 

1. Aspectos   xerais 

 
 

2. Estratexias   metodolóxicas 

 
 

3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 
- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

 
- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos… 
- Elaboración de sínteses, mapas conceptuais... 
- Comentarios de textos. 

 

Motivación: 
- Presentación actividade con mapas conceptuais, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal: 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise e comentario de textos, pequenas disertacións, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de  sínteses, mapas conceptuais... 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas conceptuais e comentarios de texto. 
- Exposicións orais 
- Probas escritas fundamentalmente. 
- Observación do traballo na aula 
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4. AVALIACIÓN 

 
1. Procedementos de avaliación inicial 

 
En que data se realizará? 
 
En setembro 
 
En que consistirá?  
 
Nunha proba tipo test ou que conteña preguntas curtas  relacionadas cos estándares desta 
materia. 
 
Como se informará á familia? 
 
A través das titorías. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 

2. Sesións 
 
Catro sesións semanais de 50 minutos cada unha. 
 
 
3. Espazos 
 
Aula de 2º BAC. 
 
 
 
4. Materiais 
 
Ordenador, pizarra dixital. 
 
 
5. Recursos didácticos 
 
-Apuntes do profesor 
-Textos de lectura e comentario obrigatorio que propoñan o Grupo de Traballo de Filosofía 
para a realización da Proba de Acceso á Universidade (ABAU) 
-Aula virtual. 
-Blog de contidos: auladefilosofía.school.blog 
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Detección das necesidades educativas do grupo así como, a toma de medidas de reforzo que 
se necesiten. 

 
 
 
 
 
 

2. Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede] 

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 
a) Matrícula como pendente    
b) Proba    

 
De optar pola PROBA 

a) Que tipo de proba? 
 
 

b) Como se avaliará? 

 
3. Procedemento avaliación continua 

  
Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cantas por 
trimestre ou avaliación, etc.? 
 
  Un mínimo dun exame por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada avaliación. 
Para non sobrecargar os exames cun exceso de información, parece pertinente realizalos cada 
3 temas aproximadamente.   
  Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do 
alumnado, faranse probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de clase 
ou control aleatorio de fichas de seguimento e actividades da materia. 
 
   
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo, …  
 
   Parte A: A estrutura das probas escritas seguirá o modelo proposto polo grupo de traballo 
de filosofía para a preparación da Proba de Acceso á Universidade, tendo en conta as novas 
esixencias lexislativas. Trátase dunha proba estruturada en 3 partes. A 1ª parte é un 
fragmento a comentar, acompañado dunha cuestión teórica coa que se relaciona 
tematicamente e que hai que desenvolver. A cualificación máxima desta parte será de 6 
puntos, 3 para o comentario e 3 para a cuestión teórica proposta (60% da nota). Na  2ª parte 
darase resposta a outra cuestión temática relacionada cos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles e a cualificación máxima  da mesma será de 3 puntos (30% da nota). Por 
último, na 3ª parte faranse 4 breves preguntas semiabertas: 2 conceptos para determinar o 
filósofo relacionado con cada un deles e título de 2 obras dun autor/es (10% da nota) Na 
avaliación da proba teranse en conta non só os contidos expostos (contidos da materia 
imprescindibles), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos aspectos 
relativos ao uso dun vocabulario axeitado coma no referente á corrección argumental, 
sintáctica, ortográfica e estilística. A exposición de contidos implica redactar de xeito que o 
alumnado mostre o nivel de destreza para manexar os conceptos filosóficos, polo tanto a 
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redacción e expresión escrita será obxecto de especial cualificación e poderá restar nota se é 
inadecuada ou incorrecta (restaranse 0,25 puntos por cada erro de redacción). Igualmente, 
tendo en conta os contidos transversais, a nota de cada proba pode verse afectada, 
especialmente en relación á ortografía: se a proba presenta entre 5 e 15 faltas de ortografía 
restarase 0.5 puntos á cualificación da proba, se presenta máis de 15 faltas de ortografía, 
entón restarase 1 punto. Estas probas escritas representan na cualificación un 90% da nota 
da avaliación. Copiar durante os exames por calquera medio supón a retirada inmediata da 
proba escrita e unha cualificación de 0 puntos. 
  Parte B: consiste nas probas orais do seguimento de clase, así como os exercicios 
específicos realizados na aula (mapas conceptuais, disertacións, comentarios de texto ou 
calquera outra proba solicitada polo profesor). Os procedementos de avaliación recollidos 
neste grupo representarán na cualificación ata un 10% da nota da avaliación. As infraccións 
graves da convivencia na clase serán motivo suficiente para obter unha nota de 0 neste 10% 
da avaliación.  
Parte C (voluntaria): De xeito voluntario os alumnos/as poderán obter a suma de 0,5 puntos 
na nota final de curso por superar a proba de cada un dos dous libros de lectura propostos 
polo docente ata un total de 1 punto. A proba de lectura consistirá nun exame mediante o 
que o profesor avaliará a lectura, comprensión e exposición de contidos das referidas obras 
por parte do alumnado. 
   
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
Farase a media entre as probas escritas (si se fai máis de unha) e, ao resultado, sumaráselle a 
puntuación obtida na parte B da avaliación. Logo aplicarase á nota resultante o 
correspondente redondeo para obter a nota final de cada avaliación. Só se considerará 
superada a avaliacion se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 
  Atención, capacidade para resolver problemas ou preguntas que propoña o profesor ao fío 
da exposición, capacidade analítica e crítica cando se trata de defender os propios 
presupostos ou tesis, ter actualizado o caderno de clase, etc. A reiteración de actitudes 
contrarias ao desenvolvemento da materia pode supoñer unha perda de ata o 10% da 
cualificación obtida nas probas e traballos mencionados. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 
A  través dunha proba escrita de recuperación que reflicta os contidos desa avaliación. 

 
4. Procedemento avaliación final 
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Quen debe ir á avaliación final? 
Os alumnos que non superaron algunha das avaliacións, examinándose nesta proba final só 
das avaliacións non superadas durante o curso. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba coa mesma estrutura que as ordinarias de avaliación.  
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Todos os estándares, aplicando a % indicada para cada un deles, tal e como se recolle no 
apartado 5 desta programación. 
 
 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
Media aritmética das tres avaliacións, aplicación se procede da Parte C da avaliación e 
redondeo da nota resultante para obter a nota final de curso. Só se considerará superado o 
curso se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 

 
 

5. Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Será unha proba similar as ordinarias de avaliación na súa estructura e valoración (comentario 
de texto ou composición textual) sobre os estándares sinalados como imprescindibles. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5 

 
6. Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
Por falta de profesorado con horas dispoñibles, este curso, a atención a pendentes depende 
do xefe de departamento, quen atenderá dúbidas e programará cos alumnos/as as probas 
parciais e a final. 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.) 
Dúas avaliacións parciais e avaliación final. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman 
cada curso académico. 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada 
unha delas, etc.? 
 
Similar as ordinarias de avaliación. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 



IES DO CAMIÑO   
 

Programación Didáctica  Departamento de Filosofía                                                 Páxina 22 de 78 

 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5. 

 
 

7. Elementos tranversais traballados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Esta programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, 
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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2ºBAC – Ética e filosofía do dereito 

Introdución 

A materia de Ética e Filosofía do Dereito está deseñada para dotar o alumnado de 
instrumentos e ferramentas de análise que lle permitan abordar dun xeito máis 
consciente e racional os distintos niveis de códigos normativos dos que está 
entretecida a vida nas sociedades contemporáneas, complexas e plurais no moral e no 
ideolóxico. Estas ferramentas inclúen as teses e os conceptos básicos legados polos 
principais teóricos que reflexionaron sobre o feito moral e sobre as normas xurídicas.  
No que ten que ver coa ética, a materia debe contribuír ao desenvolvemento da 
conciencia crítica do alumnado e da súa capacidade para elaborar racional e 
autonomamente principios e normas universais.  
Polo que se refire á filosofía do dereito, con ela tamén se pretende ofrecerlle ao 
alumnado de bacharelato interesado nas ciencias xurídicas unha primeira 
aproximación ao mundo do dereito, no que atinxe tanto á súa caracterización, á súa 
estrutura e á súa dinámica, como á problemática da súa validez, do seu sentido e da 
súa xustificación. 
Por último, a materia pretende que o alumnado reflexione sobre os ámbitos da xustiza, 
a democracia e os dereitos humanos, como espazos ideais de contacto entre o 
xurídico, o político e o moral, que deben funcionar como metas e patróns de todo 
proxecto práctico. 
A materia está estruturada en catro bloques. O primeiro trata os temas clásicos da 
ética descritiva e a metaética. O segundo, dedicado á ética prescritiva, presenta as 
teorías sobre o ben moral dos pensadores e das pensadoras máis salientables da 
historia da filosofía. O terceiro refírese ao tema do dereito, tanto de xeito descritivo, 
expondo o máis básico dunha teoría do dereito, como de xeito fundacional, 
presentando as posturas que se dan sobre a validez e o sentido das normas xurídicas. 
Por último, o cuarto bloque está dirixido á reflexión sobre a xustiza, a democracia e os 
dereitos humanos como ideais morais e xurídicos para a cidadanía do século XXI. 
No que respecta ás competencias asociadas aos estándares de aprendizaxe, 
procurouse que o alumnado se embarcase en procesos que permitirán mellorar as 
súas competencias clave e, malia estaren presentes as competencias sociais e 
cívicas, e a de comunicación lingüística, en case a totalidade dos estándares, por ser a 
materia que é, moitos deses procesos afondan na súa competencia dixital e no 
fomento da creatividade e do sentido da iniciativa. A competencia de aprender a 
aprender é unha constante nas materias de índole filosófica; a de conciencia e 
expresións culturais trabállase non só no que respecta ao patrimonio cultural filosófico, 
senón tamén na comparación dos sistemas normativos occidentais cos doutras 
culturas. Por outra banda, aínda que a materia estea bastante arredada dos contidos 
máis afíns ás competencias matemáticas e científico-tecnolóxicas, intentouse 
promover as actitudes de rigor no uso de conceptos, de respecto polos datos e de 
solidez argumental, ademais de valorar os intentos metodolóxicos das teorías do 
dereito, para establecer as bases dunha verdadeira ciencia xurídica. 
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Ética e filosofía do dereito 2ºBAC 

AVALIACIÓN 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
CONTIDOS TEMPORIZACIÓN 

AVALIACIÓN – 
PROBA 

ESCRITA (X) 
ou Oral (XX) 

1ª 

 Bloque 1. A ética como reflexión filosófica sobre o feito moral   

 1 
5. B1.1. Ética e moral. 

6. B1.2. Especificidade do feito moral. 
Outubro X 

 2 

21. B1.3. Liberdade e racionalidade humana como condicións da responsabilidade moral. 

22. B1.4. Determinismos. 

23. B1.5. Autonomía moral segundo Kant: autoimposición de normas 

Novembro X 

 1 
38. B1.6. Características das normas morais. 

39. B1.7. Normas morais e outros códigos normativos. 
Outubro X 

 1 

52. B1.8. Historicidade e variedade social dos códigos morais. 

53. B1.9. Riscos do etnocentrismo na fundamentación intersubxectivista das normas morais. 

54. B1.10. Perda de validez e sentido das normas morais nas posicións relativistas. 

Outubro X 

 2 

72. B1.11. Límites da fundamentación subxectivista das normas morais. 

73. B1.12. Fundamentación obxectivista das normas morais. Problema da realidade dos valores. 

74. B1.13. Falacia naturalista. 

Novembro X 

1ª 

   Bloque 2. A ética prescritiva. O problema do ben moral.   

 2 91. B2.1. Ética prescritiva e morais de segundo nivel. Novembro X 

 2 
99. B2.2. Pequenos fragmentos de textos referidos ao ben moral de autores como Platón, Aristóteles, 

Epicuro, autores estoicos, Tomé de Aquino, Kant ou Stuart Mill, entre outros. 
Novembro X 

 2 

110. B2.3. O ben moral como felicidade e virtude na Antigüidade e no Medievo: Platón, Aristóteles, 
epicureísmo, estoicismo e Tomé de Aquino. 

111. B2.4. O utilitarismo, entre o ben moral como felicidade e o consecuencialismo contemporáneo. 

Novembro-
Decembro 

X 

 2 122. B2.5. Ética formal kantiana. O ben moral como deber Decembro X 
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 2 

134. B2.6. Deontoloxía, consecuencialismo e éticas da virtude na reflexión ética contemporánea. 

135. B2.7. Éticas da virtude nas tradicións non occidentais. 

136. B2.8. O material e o formal-procedemental como bases da análise ética. 

Decembro X 

 2 

157. B2.9. O ben común como maior ben na tradición das éticas da felicidade. 

158. B2.10. Principio e lei universal do dereito en Kant. 

159. B2.11. Tránsito das normas morais derivadas das éticas prescritivas ás normas xurídicas. 

Decembro X 

2ª 

   Bloque 3. O dereito   

 3 

177. B3.1. Características esenciais distintivas das normas xurídicas. 

178. B3.2. Comparativa das normas xurídicas fronte ás normas morais. Semellanza, diferenzas e relación 
dialéctica. 

179. B3.3. Conflito entre legalidade e moralidade. 

Xaneiro XX 

 3 

199. B3.4. Noción e características do ordenamento xurídico. 

200. B3.5. Lagoas xurídicas e solucións a estas. 

201. B3.6. Ramas do dereito 

Xaneiro XX 

 3 

220. B3.7. Suxeitos e obxectos para o dereito 

221. B3.8. Obriga xurídica e dereitos subxectivos. Dereitos reais e dereitos persoais. 

222. B3.9. Feito xurídico, acción xurídica, delito e sanción. Carácter coercitivo do dereito. 

Febreiro XX 

 3 
233. B3.10. Xeración de normas. Órganos xurídicos e competencias. 

234. B3.11. Aplicación do dereito. Procedemento xudicial. 
Febreiro XX 

 4 

252. B3.12. Diferenzas entre o dereito de casos e o dereito de código. 

253. B3.13. Características do dereito de casos anglosaxón. 

254. B3.14. O dereito romano nas compilacións e na codificación de Xustiniano como base do dereito de 
códigos. 

255. B3.15. O código civil napoleónico como modelo das codificacións noutros países. 

256. B3.16. Dereito de casos anglosaxón. 

257. B3.17. Tradicións xurídicas non occidentais. 

Febreiro XX 

 3 279. B3.18. A lexitimación do dereito nas cosmovisións mítico-relixiosas. Marzo XX 

 3 
289. B3.19. Primeiros intentos de fundamentar filosoficamente o dereito. Debate entre nomos e physis na 

sofística grega. 
Marzo XX 
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 4 

300. B3.20. Iusnaturalismo 

301. B3.21. Posturas de Platón, o estoicismo e Cicerón ao respecto da lei natural. 

302. B3.22. A lei natural na escolástica de Tomé de Aquino. 

303. B3.23. O iusnaturalismo na modernidade en filosofía do dereito e en filosofía política. 

Marzo XX 

 4 

321. B3.24. Positivismo xurídico ou iuspositivismo 

322. B3.25. Obra de Kelsen. Intento dunha teoría pura do dereito. 

323. B3.26. Límites do iuspositivismo 

Marzo XX 

3ª 

  
 Bloque 4. A xustiza, a democracia e os dereitos humanos como puntos de encontro da ética, a 

filosofía do dereito e a filosofía política 
  

 5 
342. B4.1. A xustiza como ponte entre o dereito e a moral. 

343. B4.2. A xustiza como finalidade do dereito. 
Abril X 

 5 

356. B4.3. Xustiza distributiva e os outros tipos de xustiza. 

357. B4.4. Criterios para a xustiza distributiva: necesidade, mérito e igualdade. 

358. B4.5. A xustiza como imparcialidade de Rawls: situación orixinaria e principios da xustiza. 

Abril X 

 6 

382. B4.6. Democracia: carácter específico da súa lexitimidade. 

383. B4.7. Léxico xurídico-político asociado ao concepto de democracia. 

384. B4.8. Valores democráticos: liberdade, igualdade, solidariedade e pluralismo político. 

Abril XX 

 6 

407. B4.9. Problema para os dereitos humanos de que o dereito se identifique co Estado. O dereito 
universal como problema e como necesidade. 

408. B4.10. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos como norma fundante dos ordenamentos 
xurídicos orientados á xustiza global. 

409. B4.11. Situación dos dereitos humanos no mundo do século XXI. 

Maio XX 
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2. Metodoloxía 
 

1. Aspectos   xerais 

 
2. Estratexias   metodolóxicas 

 
3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 
4. Recursos didácticos 

 
- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

 
- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 
- Elaboración de sínteses 
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
- Comentarios de textos, gráficos, mapas 
- Resolución de problemas 
- Estudo de casos (proxectos) 
- Simulacións 

Motivación: 
- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 
- Exposicións orais 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 
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3. Avaliación 
 

 
1. Procedementos de avaliación inicial 

 
En que data se realizará? 
 
En outubro. 
 
En que consistirá?  
 
Nunha proba tipo test ou que conteña preguntas curtas  relacionadas  cos estándares desta 
materia.. 
 
Como se informará á familia? 
 
A través das titorías. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
Detección das necesidades educativas do grupo así como, a toma de medidas de reforzo que 
se necesiten. 
 
 

 
 

2. Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede] 

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 
c) Matrícula como pendente    
d) Proba    

 
De optar pola PROBA 

c) Que tipo de proba? 
 
 

d) Como se avaliará? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aula virtual 
- Blog Auladefilosofía 
- Apuntes do profesor 
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3. Procedemento avaliación continua 

  
Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cántas por 
trimestre ou avaliación, etc.? 
 
Un mínimo dunha proba escrita por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada 
avaliación. Para non sobrecargar estas probas cun exceso de información, parece pertinente 
realizalos cada 2 ou 3 temas aproximadamente.   
  Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do 
alumnado, realizaranse probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de 
clase ou control aleatorio de fichas de seguimento e actividades da materia. 
   
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo, …  
 
   Parte A: A estrutura das probas escritas constará da realización de diversos traballos 
monográficos relativos aos estándares de aprendizaxe correspondentes con cada un dos 
temas traballados na aula. Da nota media destas probas escritas resultará o 50% da 
avaliación. 
    Parte B: consiste nas probas orais do seguimento de clase, así como os exercicios 
específicos realizados na aula (mapas conceptuais, disertacións, exposicións, comentarios de 
texto ou calquera outra proba solicitada polo profesor). Os procedementos de avaliación 
recollidos neste grupo representarán na cualificación o 50% da nota da avaliación. As 
infraccións graves da convivencia na clase serán motivo suficiente para obter unha nota de 0 
neste 50% da avaliación.  
Parte C (voluntaria): De xeito voluntario os alumnos/as poderán obter a suma de 0,5 puntos 
na nota final de curso por superar a proba de cada un dos dous libros de lectura propostos,  
ata un total de 1 punto. A proba de lectura consistirá nun exame escrito mediante o que o 
profesor avaliará a lectura, comprensión e exposición de contidos das referidas obras por 
parte do alumnado. 
 
   
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
Farase a media entre as probas escritas (si se fai máis de unha) e, ao resultado, sumaráselle a 
media da puntuación obtida na parte B da avaliación. Logo aplicarase á nota resultante o 
correspondente redondeo para obter a nota final de cada avaliación. Só se considerará 
superada a avaliacion se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 
 A atención, a capacidade para resolver problemas ou preguntas que propoña o profesor ao 
fío da exposición, a capacidade analítica e crítica cando se trata de defender os propios 
presupostos ou teses, ter actualizado o caderno de clase, etc. A reiteración de actitudes 
contrarias ao desenvolvemento da materia pode supoñer unha perda de ata o 50% da 
cualificación obtida nas probas e traballos mencionados. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 
A  través dunha proba escrita de recuperación que reflicta os contidos desa avaliación. 
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4. Procedemento avaliación final 

 
Quen debe ir á avaliación final? 
Os alumnos que non superaron algunha das avaliacións, examinándose nesta proba final so 
das avaliacións non superadas durante o curso. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba similar ás ordinarias de avaliación.  
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Todos os estándares, aplicando a porcentaxe indicada para cada un deles, tal e como se 
recolle no apartado 5 desta programación. 
 
 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos,etc? 
 
Media aritmética das tres avaliacións, aplicación se procede da Parte C da avaliación e 
redondeo da nota resultante para obter a nota final de curso. Só se considerará superado o 
curso se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 
 

 
 
 

5. Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Será unha proba similar as ordinarias de avaliación na súa estructura e valoración. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5 

 
 

6. Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 
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Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 
Por falta de profesorado con horas dispoñibles, este curso, a atención a pendentes depende 
do xefe de departamento, quen atenderá dúbidas e programará cos alumnos/as as probas 
parciais e a final. 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.) 
  
Dúas avaliacións parciais e avaliación final. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman 
cada curso académico. 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada 
unha delas, etc.? 
 
Similar as ordinarias de avaliación. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5. 

 

7. Elementos tranversais traballados:  

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Esta programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, 
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
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2ºBAC - Psicoloxía 

1. Introdución 

A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a comprensión da 
propia individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación. Desde uns 
antecedentes históricos afastados, moi ligados ao desenvolvemento do saber 
filosófico, a psicoloxía evolucionou cun cariz, en certo xeito, bifronte. Por unha banda, 
ten unha indubidable filiación humanística; por outra parte, a súa temática busca 
regularidades e explicacións científicas. Con estas características distintivas, polo seu 
obxecto de estudo e a súa metodoloxía, a psicoloxía pode considerarse unha 
disciplina moi interesante para o alumnado de segundo de bacharelato, cunha 
indubidable vertente práctica, na medida en que lle axudará a coñecerse mellor como 
individuo e a desenvolverse como persoa e, ao tempo, a afrontar os diversos 
problemas e retos que a convivencia suscita.  
A propia complexidade, inscrita de seu no propio ser humano, faise visible na súa 
capacidade de relación con outros saberes, sinaladamente coa bioloxía, a socioloxía, 
a química e, desde logo, a filosofía. O significativo carácter dual da psicoloxía pode 
axudar a desenvolver e adquirir as seguintes competencias clave: comunicación 
lingüística; competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; 
competencia dixital; aprender a aprender; competencias sociais e cívicas; 
ecoconciencia e expresións culturais. Trátase, xa que logo, dunha materia que, dada a 
súa riqueza de contidos e amplitude de horizontes, pode converterse en paradigmática 
para a adquisición da maior parte das competencias clave. 
Esta adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos obxectivos da 
etapa en que se sitúa, debe desenvolverse preferentemente desde un punto de vista 
eminentemente disciplinar e transversal. Esta metodoloxía pasa pola xeración de 
tarefas ou situacións-problema, suscitadas cun obxectivo concreto, que o alumnado 
debe resolver facendo un uso axeitado de distintos tipos de coñecementos, destrezas, 
actitudes e valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos e estilos 
de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. Agora ben, 
esta metodoloxía require, pola parte docente, unha reflexión e unha revisión 
permanentes da súa tarefa e a procura, tamén decidida, de criterios comúns e 
consensuados que permitan, finalmente, abordar un tratamento integrado das 
competencias, facendo unha realidade palpable a construción colaborativa do 
coñecemento. 
A materia organízase en seis bloques: "A psicoloxía como ciencia", "Fundamentos 
biolóxicos da conduta", "Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e 
memoria", "Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento", 
"A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade" e "Psicoloxía 
social e das organizacións". Daquela, desde a consideración da disciplina como 
ciencia, analízanse os fundamentos biolóxicos da conduta, as capacidades cognitivas 
como a percepción, a memoria e a intelixencia, afondando na aprendizaxe e na 
construción da nosa personalidade individual e social. En suma, a materia de 
Psicoloxía, desde a dobre vertente humanística e científica, pode colaborar dun xeito 

a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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representativo e versátil a fomentar o espírito científico aplicado ao seu raio de acción, 
pero tamén nunha vertente práctica: como disciplina que pode cooperar na mellora 
xenérica das condicións de vida das persoas e, ao mesmo tempo, patrocinar, desde o 
autocoñecemento, o xenuíno desenvolvemento persoal. 
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Psicoloxía 2ºBAC 

Avaliación 
Unidade 

didáctica UD 
Contidos 

Referencia 
libro de texto 

– UD 
Temporización 

Avaliación proba 
escrita (X) ou 

proba oral (XX) 

1ª 

 Bloque 1. A psicoloxía como ciencia    

1 

▪ B1.1. A psicoloxía desde as súas orixes en Grecia ata o século XIX. 

▪ B1.2. Constitución da psicoloxía como saber autónomo: Wundt, Watson, James e Freud. 

▪ B1.3. Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución. 

▪ B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros saberes. 

1 Outubro X 

1 

▪ B1.5. Obxectivos que caracterizan a psicoloxía. 

▪ B1.6. Facetas teórica e práctica da psicoloxía, e ámbitos de aplicación. 

▪ B1.7. Metodoloxías da investigación psicolóxica: métodos e obxectivos. 

1 Outubro X 

1 

▪ B1.8. Achegas máis importantes da psicoloxía na comprensión dos fenómenos humanos. 
Problemas tratados e conclusións ofrecidas. 

▪ B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e 
psicobioloxía. 

▪ B1.10. Textos de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F. Skinner, 
entre outros. 

1 Outubro X 

 Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta    

2 
▪ B2.1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros animais. 

▪ B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta. 
2-3 Novembro X 

2 
▪ B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores. 

▪ B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que executan. 
2-3 Novembro X 

2 

▪ B2.5. Técnicas de investigación da actividade cerebral: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervencións directas e estudo de casos. 

▪ B2.6. Impulso que deron as técnicas de investigación do cerebro para o estudo do 
comportamento e a solución dalgunhas patoloxías. 

2-3 Novembro X 

2 ▪ B2.7. Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e a masculina. 2-3 Novembro X 
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▪ B2.8. Doenzas causadas por alteracións xenéticas. Anomalía na conduta. Síndromes. 

2 ▪ B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e hormonas, e influencia na conduta. Influencia na 
diferenza entre a conduta feminina e a masculina. 

2-3 Novembro X 

 Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria    

3 

▪ B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso. 

▪ B3.2. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. 

▪ B3.3. Leis da percepción da Gestalt. 

▪ B3.4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos. 

▪ B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, percepción subliminar e 
extrasensorial, membro fantasma e percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por 
exemplo, o ollo de Dobelle), etc. 

4-5 Decembro 
X 

XX 

3 ▪ B3.6. Factores individuais e sociais que inflúen na percepción. 4-5 Decembro  

3 

▪ B3.7. A memoria. Atención e concentración. 

▪ B3.8. Tipos de atención. 

▪ B3.11. Esquecemento: causas. 

▪ B3.12. A memoria e os efectos producidos nela por desuso, interferencia, falta de motivación, 
etc. 

▪ B3.13. Distorsións e alteracións da memoria. 

4-5 Decembro 
X 

XX 

  Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento    

2ª 

4 

▪ B4.1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; aprendizaxe por ensaio-erro; 
condicionamento instrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe social. 

▪ B4.2. Técnicas de condicionamento na publicidade. 

▪ B4.3. Factores que inflúen na aprendizaxe: coñecementos previos adquiridos, capacidades, 
personalidade, estilos cognitivos, motivación, actitudes e valores. 

6-7 Xaneiro 
X 

XX 

4 

▪ B4.4. Teorías actuais sobre a intelixencia: teoría factorial de Spearman, multifactorial de 
Thurstone, e teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

▪ B4.5. Fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget. 

▪ B4.6. O CI e os problemas da medición da intelixencia. 

6-7 Xaneiro 
X 

XX 
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▪ B4.7. Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade. 

4 ▪ B4.8. A intelixencia emocional e as súas competencias. 6-7 Febreiro 
X 

XX 

4 ▪ B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia artificial. 6-7 Febreiro 
X 

XX 

 Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.    

5 

▪ B5.1. Teorías sobre a motivación: momeostática; das necesidades; do incentivo; cognitivas; 
psicanalíticas; humanistas. 

▪ B5.2. Causas da frustración. Clasificación dos conflitos de Lewin. 

▪ B5.3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, evasión, depresión ou aceptación. 

▪ B5.4. Motivación e consecución de logros no ámbito laboral e no educativo. 

8-9 Febreiro 
X 

XX 

5 

▪ B5.5. Teorías da personalidade 

▪ B5.6. Fases do desenvolvemento da personalidade 

▪ B5.7. Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións. 

▪ B5.8. Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes. 

▪ B5.9. Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade. 

▪ B5.10. Identidade e autoestima. 

8-9 Marzo 
X 

XX 

5 

▪ B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados para tratar as psicopatoloxías.  

▪ B5.12. Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás adiccións. 

▪ B5.13. Trastornos en relación ás emocións. 

▪ B5.14. Trastornos en relación a elementos corporais. 

▪ B5.15. Trastornos en relación á personalidade. 

▪ B5.16. Trastornos en relación ao desenvolvemento evolutivo. 

8-9 Marzo 
X 

XX 

3ª 6 

▪ B5.17. Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos. 

▪ B5.18. Relación entre emoción e cognición. 

▪ B5.19. Emocións primarias, secundarias e autoconscientes. 

▪ B5.20. Teorías sobre a emoción, como experiencia, como comportamento ou como suceso 
fisiolóxico. A psicoafectividade e o equilibrio da persoa.Abril 

8-9 Abril 
X 

XX 
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▪ B5.21. Trastornos e problemas emocionais. 

6 
▪ B5.22. Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa. Psicoloxía da 

sexualidade. 

▪ B5.23. Comunicación emocional: linguaxe verbal e non verbal. 

8-9 Abril 
X 

XX 

 Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións    

7 

▪ B6.1. Impacto das diferenzas culturais no comportamento individual: a súa influencia nos 
esquemas cognitivos, na personalidade e na vida afectiva. 

▪ B6.2. Proceso de socialización. Influencia no desenvolvemento persoal dos grupos, os 
papeis e os status sociais. 

▪ B6.3. Orixe social das actitudes persoais. Influencia en condutas violentas en distintos 
ámbitos. 

▪ B6.4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no pensamento e na conduta do 
home e da muller 

11-12 Maio 
X 

XX 

7 

▪ B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica. 

▪ B6.6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. Contaxio de sentimentos e emocións, 
e perda temporal da personalidade individual e consciente da persoa. 

▪ B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas radicais e irracionais nalgúns 
grupos. 

▪ B6.8. Medidas para previr a conversión das persoas en masa. 

11-12 Maio 
X 

XX 

7 

▪ B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos humanos: selección de persoal, 
integración na empresa, e evolución persoal e profesional. 

▪ B6.10. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Factores psicolóxicos e desenvolvemento 
laboral: adaptación, innovación, traballo colaborador, xestión de coñecementos, creatividade, 
autoestima, proposición de retos, motivación, fomento da participación, autonomía e xeración 
de ambientes creativos. 

▪ B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da saúde psicolóxica laboral. 

11-12 Xuño 
X 

XX 
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2. Metodoloxía 
 

3. Aspectos   xerais 

 
4. Estratexias   metodolóxicas 

 
5. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 
6. Recursos didácticos 

 
- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

 
- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 
- Elaboración de sínteses 
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
- Comentarios de textos, gráficos, mapas 
- Resolución de problemas 
- Estudo de casos (proxectos) 
- Simulacións 

Motivación: 
- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 
- Exposicións orais 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 

 
- Aula virtual 
- Blog Auladefilosofía 
- Apuntes do profesor 
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3. Avaliación 
 

 
1. Procedementos de avaliación inicial 

 
En que data se realizará? 
 
En setembro. 
 
En que consistirá?  
 
Nunha proba tipo test ou que conteña preguntas curtas  relacionadas  cos estándares desta 
materia.. 
 
Como se informará á familia? 
 
A través das titorías. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
Detección das necesidades educativas do grupo así como, a toma de medidas de reforzo que 
se necesiten. 
 
 

 
 

2. Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede] 

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 
e) Matrícula como pendente    
f) Proba    

 
De optar pola PROBA 

4. Que tipo de proba? 
 
 

5. Como se avaliará? 

 
 

3. Procedemento avaliación continua 

  
Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cántas por 
trimestre ou avaliación, etc.? 
 
    Un mínimo dunha proba escrita por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada 
avaliación. Para non sobrecargar estas probas cun exceso de información, parece pertinente 
realizalos cada 2 ou 3 temas aproximadamente.   
  Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do 
alumnado, realizaranse probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de 
clase ou control aleatorio de fichas de seguimento e actividades da materia. 
   
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
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observación. Ponderación, redondeo, …  
 
   Parte A: A estrutura das probas escritas constará da realización de exames relativos aos 
estándares de aprendizaxe correspondentes con cada un dos temas traballados na aula. Da 
nota media destas probas escritas resultará o 90% da avaliación. 
   Parte B: consiste nas probas orais do seguimento de clase, así como os exercicios 
específicos realizados na aula (mapas conceptuais, disertacións, comentarios de texto ou 
calquera outra proba solicitada polo profesor). Os procedementos de avaliación recollidos 
neste grupo representarán na cualificación o 10% da nota da avaliación. As infraccións graves 
da convivencia na clase serán motivo suficiente para obter unha nota de 0 neste 10% da 
avaliación.  
 
   
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
Farase a media entre as probas escritas (si se fai máis de unha) e, ao resultado, sumaráselle a 
media da puntuación obtida na parte B da avaliación. Logo aplicarase á nota resultante o 
correspondente redondeo para obter a nota final de cada avaliación. Só se considerará 
superada a avaliacion se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 
 A atención, a capacidade para resolver problemas ou preguntas que propoña o profesor ao 
fío da exposición, a capacidade analítica e crítica cando se trata de defender os propios 
presupostos ou teses, ter actualizado o caderno de clase, etc. A reiteración de actitudes 
contrarias ao desenvolvemento da materia pode supoñer unha perda de ata o 50% da 
cualificación obtida nas probas e traballos mencionados. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 
A  través dunha proba escrita de recuperación que reflicta os contidos desa avaliación. 

 
 

4. Procedemento avaliación final 

 
Quen debe ir á avaliación final? 
Os alumnos que non superaron algunha das avaliacións, examinándose nesta proba final so 
das avaliacións non superadas durante o curso. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba similar ás ordinarias de avaliación.  
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Todos os estándares, aplicando a porcentaxe indicada para cada un deles, tal e como se 
recolle no apartado 5 desta programación. 
 
 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos,etc? 
 
Media aritmética das tres avaliacións, aplicación se procede da Parte C da avaliación e 
redondeo da nota resultante para obter a nota final de curso. Só se considerará superado o 
curso se se obtén unha nota final de 5 ou máis puntos. 
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5. Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Será unha proba similar as ordinarias de avaliación na súa estructura e valoración. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5 

 
 

6. Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 
Por falta de profesorado con horas dispoñibles, este curso, a atención a pendentes depende 
do xefe de departamento, quen atenderá dúbidas e programará cos alumnos/as as probas 
parciais e a final. 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.) 
  
Dúas avaliacións parciais e avaliación final. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman 
cada curso académico. 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada 
unha delas, etc.? 
 
Similar as ordinarias de avaliación. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5. 

 

7. Elementos tranversais traballados:  

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
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Valores éticos 4º ESO 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Esta programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, 
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente 
na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese 
proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o 
proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez 
intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto 
requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e 
normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a 
súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como 
persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento das outras persoas, 
o respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no 
nivel máis próximo á persoa como no nivel global. 

No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. 
Resulta evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na 
súa propia constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica 
da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición 
das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e 
aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a 
aprender como a de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na 
necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como 
na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-estancamento. Para a reflexión ética, 
ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías 
antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os valores de 
respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde 
eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se 
traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non 
desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-
tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus 
procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase 
a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas 
individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar información, 
procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a 
comunicación. 

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

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a 
de Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, 
como parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a 
corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e 
outros elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e 
a pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento 
sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de 
oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa 
conduta. 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, 
perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A 
comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 
xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os 
valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter 
en conta os diversos momentos do desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa 
foron os motivos determinantes de que, no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as 
alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa constitución, a 
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ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo 
de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 
pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da 
ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel 
central. En terceiro de ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social 
e política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os 
valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de 
Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen. No cuarto curso da etapa 
retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos os temas que foron 
xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea 
xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 
embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 
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1. Secuenciación e temporalización dos contidos Valores éticos 4º ESO 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto/ 
Unid.Did. 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 
 

Avaliación 

B1 BLOQUE 1. A DIGNIDADE DA PERSOA     

 

B1.1 A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a DUDH. 

 
Setem /  

Out/ 
Dec 

 X 

B1.2 Atributos esenciais do ser humano na DUDH: razón, conciencia e liberdade. 

B1.3 
Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, 
xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

B2 
BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN, O RESPECTO E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

B2.1 
Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que o Estado debe 
respectar. 

B2.2 Fenómeno da socialización global.  

B2.3 Perigos da socialización global á marxe dos valores éticos universais. 

B2.4 
Medios de comunicación de masas e socialización global. Conflito entre liberdade de 
expresión outros dereitos. 

2ª 
 

Avaliación 
 

B3 BLOQUE 3. A REFLEXIÓN ÉTICA     

B3.1 Importancia e valor da reflexión ética como defensa dos DDHH. 

 
Xan/ 
Feb/ 
Marz 

 X 

B3.2 
Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía,etc. 

B3.3 
Proxecto de vida persoal: límites e oportunidades que ofrecen as circunstancias 
persoais, e valores éticos que serven como guía. 

B3.4 Éticas formais e éticas materiais. 

B3.5 Ética kantiana: carácter formal. Autonomía da persoa como valor ético fundamental. 

B3.6 Ética do discurso, de Apel e Habermas, como ética formal. Relación coa ética de Kant. 

B4 BLOQUE 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 
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B4.1 Democracia e xustiza. 

B4.2 
Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como defensa e difusión dos 
dereitos humanos. 

B4.3 Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

B4.4 Promoción dos DDHH por parte dos Estados: fomento e ensino dos valores éticos.  

3ª Avaliac. 

 
B5 

BLOQUE 5. OS VALORES ÉTICOS, O DEREITO E A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS 
DEREITOS HUMANOS (DUDH) 

 
   

 B5.1 Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética.  

   

 B5.2 Conflitos entre principios éticos individuais e principios normativos sociais. 

 B5.3 Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; criterio de 
imparcialidade; función dos dous principios de xustiza. 

 B5.4 Os DDHH como ideais irrenunciables. 

 B5.5 Deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e ao social. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 
Temporalización Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B5 BLOQUE 5. OS VALORES ÉTICOS, O DEREITO E A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS 
DEREITOS HUMANOS (DUDH) 

    

9 

B5.6 Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

 
Abril/ 

Marzo/ 
Xuño 

 X 

B5.7 Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8 Compromiso coa paz e a solidariedade coas vítimas da violencia. 

B5.9 Ameazas á paz. 

 B5.10 As Forzas Armadas na Constitución española. 

 B5.11 Misións das Forzas Armadas. 

 
B5.12 Conflitos armados: importancia das organizacións internacionais na súa prevención e 

na súa solución. 

 B6 BLOQUE 6. OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIA E A TECNOLOXÍA. 

 B6.1 Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 

 B6.2 Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

 

      

             

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 1. A DIGNIDADE DA PERSOA 

 
B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 

VEB1.1.1. CSC 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que 
establece a DUDH na dignidade do ser humano en tanto que persoa 
e os atributos inherentes á súa natureza. 
  

50%  50% 50% X X      

VEB1.1.2. CCL 
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: 
razón, conciencia e liberdade. 
 

25%  50% 50% X X      

VEB1.1.3. CAA 

VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da persoa, 
fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato 
inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

75%  50% 50% X X      

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN, O RESPECTO E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 

B2.1 B2.1 

VEB2.1.1. CCL 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 
12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e 
fomentar, nas relacións existentes entre ambos. 
 

25%  50% 50% X X      

VEB2.1.2. CCL 

VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos 
artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns e das 
cidadás que este debe protexer e respectar. 
 

25%  50% 50%  X      

VEB2.1.3. 
CCL 
CD 

CSIEE 

VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e 
audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado. 

50%  50% 50%  X X X    

B2.2 
B2.3 
B2.4 

B2.2 

VEB2.2.1. 
CCEC 
CCL 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, 
mediante o que se produce a interiorización de valores, normas, 
costumes, etc. 
 

25%  50% 50%  X      

VEB2.2.2. CSC. 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización 
global se se desenvolve á marxe dos valores éticos universais, e 
debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos 
neste tema. 
 

50%  50% 50% X X      

VEB2.2.3. 
CCEC 
CCL 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de 
comunicación masiva na vida moral das persoas e da sociedade, 
expresando as súas opinións con rigor intelectual. 
 

25%  50% 50%  X      

VEB2.2.4. 
CCEC 
CSC 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en 
relación co uso de medios de comunicación masiva, respectando o 
dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os 

50%  50% 50%  X      
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cidadáns e as cidadás. 
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 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

 

B3.1 
B3.2 

B3.1 

VEB3.1.1. CSC 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión 
ética no século XXI, como instrumento de protección dos dereitos 
humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que 
teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e 
tecnolóxico, capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais 
da persoa. 

50%  50% 50% X X      

VEB3.1.2. 
CMCCT 
CSIEE 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética 
(profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e 
tecnoloxía, etc.). 

50%  50% 50% X X      

B3.3 B3.2 VEB3.2.1 CSIEE 

VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual 
o/a rodean, identificando as limitacións e as oportunidades que se lle 
formulan desde as perspectivas social, laboral, educativa, económica, 
familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu 
proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos 
que deben guialo/a. 

25%  50% 50%  X      

B3.4 
B3.5 

B3.3 

VEB3. CCL 
VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás éticas materiais. 
 

50%  50% 50%  X      

VEB3. CCL 
VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal 
e racional), así como a importancia da súa achega á ética universal. 
 

50%  50% 50%  X      

VEB3. CSC 
VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía 
da persoa como valor ético esencial e a súa manifestación no 
imperativo categórico e as súas formulacións. 

25%  50% 50% X X      

B3.6 B3.4 

VEB3.4.1 CAA 

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e 
describe en que consiste o imperativo categórico que formula, 
sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da 
ética de Kant. 
 

25%  50% 50% X X      

VEB3.4.2 
CD 

CSIEE 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para 
elaborar unha presentación con soporte informático acerca das éticas 
formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas. 

25%  50% 50%  X  X    

BLOQUE 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 

 

B4.1 
B4.2 

B4.1 VEB4.1.1. CSC 

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a 
xustiza, que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus 
deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación 
de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de 
representantes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais 
de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.). 

50%  50% 50% X X    X  

B4.3 
B4.4 

B4.2 VEB4.2.1. 
CAA 
CSC 

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles 
consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece unha regulación ética e política 

50%  50% 50% X X    X  
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(egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos 
conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promoven o consumismo e a perda de 
liberdade humana, etc.).  
 

VEB4.2.2. CSC 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os 
estados, ante os riscos da globalización, de tomar medidas de 
protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de 
fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a necesidade 
de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción 
dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, 
pacifismo, prudencia, e mutua comprensión mediante o diálogo, a 
defensa e protección da natureza, etc.). 

50%  50% 50%      X  

 3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 5. OS VALORES ÉTICOS, O DEREITO E A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS (DUDH) 

 

B5.1 
B5.2 

B5.1. 

VEB5.1.1. CCL 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas 
dentro do Estado e a súa xustificación ética, como fundamento da súa 
lexitimidade e da súa obediencia. 
 

25%  50% 50%  X      

VEB5.1.2. 
CCL 

CSIEE 

VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un 
conflito entre os valores e principios éticos do individuo e os da orde 
civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de 
desobediencia civil e obxección de conciencia. 

25%  50% 50% X X      

B5.3 B5.2 
VEB5.2.1. 

CAA 
CD 

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os 
principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e establece unha 
relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de 
imparcialidade e función dos dous principios de xustiza que propón). 
 

25%  50% 50%  X  X    

VEB5.2.2. CCL 
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a 
súa conclusión argumentada acerca dela. 

25%  50% 50%  X      

B5.4 
B5.5 
B5.6 

B5.3 

VEB5.3.1. CSC 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos 
humanos como ideais para alcanzar polas sociedades e os Estados, e 
recoñece os retos que aínda teñen que superar. 
 

50%  50% 50%  X      

VEB5.3.2. CSC 

VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, 
ao emprego, á vivenda, etc.). 
 

50%  50% 50% X X    X  

VEB5.3.3. 
CCEC 

CD 
CSC 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca dalgunhas institucións e 
voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e 
respecto dos dereitos humanos: Organización das Nacións Unidas 
(ONU) e os seus organismos, como FAO, Organismo Internacional de 

100%  50% 50%  X X X    
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   

Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS), 
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura (UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como 
Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así 
como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da 
Unión Europea, etc. 

B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.4 

VEB5.4.1 CCL 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz 
como un dereito fundamental das persoas, e aprecia a súa 
importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, 
elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 da DUDH).  
 

75%  50% 50%  X      

VEB5.4.2 CSC 

VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e internacional 
recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos 
dereitos humanos, amosando solidariedade coas vítimas da violencia.  
 

75%  50% 50% X X    X  

VEB5.4.3 
CD 
CSC 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas para a paz e a 
seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres ambientais, 
catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques 
cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de 
órganos, etc.). 

100%  50% 50%  X X X  X  

 
B5.10 
B5.11 
B5.12 

B5.5 

VEB5.5.1. CSC 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais realizados por España en defensa da paz 
e a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos 
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

50%  50% 50% X X      

VEB5.5.2. CSC 

VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 
15 da lei de defensa nacional) en materia de defensa e seguridade 
nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a súa 
contribución en situacións de emerxencia e axuda humanitaria, tanto 
nacionais como internacionais. 

50%  50% 50%  X    X  

VEB5.5.3 CSC 

VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a importancia das organizacións 
internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito 
internacional fundamentado na DUDH. 

75%  50% 50% X X      

BLOQUE 6. OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIA E A TECNOLOXÍA. 

 

B6.1 B6.1 VEB6.1.1. 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns 
criterios que cumpra ter en conta para estimar a viabilidade de 
proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética 
dos obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos e as 
consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación 
poida ter. 

50%  50% 50% X X      

B6.2. B6.2 VEB6.2.1. 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o 
uso de métodos de control, e a aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as 
profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo 
laboral, financeiro e empresarial. 

75%  50% 50% X X    X  
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CD   Competencia dixital              CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender           TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                  EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais           PV  Prevención da violencia  
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2. Metodoloxía 
 

1. Aspectos   xerais 

 
2. Estratexias   metodolóxicas 

 
3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 
4. Recursos didácticos 

 
- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

 
- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 
- Elaboración de sínteses 
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
- Comentarios de textos, gráficos, mapas 
- Resolución de problemas 
- Estudo de casos (proxectos) 
- Simulacións 

 
- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 
- Exposicións orais 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 

 
- Libro de texto Vicens Vives 
- Aula virtual 
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3. Avaliación 
 

1. Procedementos de avaliación inicial 

En que data se realizará? 
 
En setembro. 
 
En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc 
relacionados cos estándares? 
 
Nunha proba tipo test ou que conteña preguntas curtas  relacionadas  cos estándares. 
 
Como se informará á familia? 
 
A través das titorías. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
Detección das necesidades educativas do grupo así como, a toma de medidas de reforzo que se 
necesiten. 

 
2.-     Procedemento avaliación continua 

 Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cantas por 
trimestre ou avaliación, etc.? 
 
A avaliación continua realizarase mediante a execución de traballos, individuais ou colectivos, 
que se entregarán ao profesor para a súa cualificación e nos que se valorará o grao de 
consecución dos estándares de aprendizaxe dos diferentes bloques temáticos do curso. 
   
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo, …   
 
Nos traballos escritos requiridos polo profesor avaliaranse os contidos en relación cos 
estándares de aprendizaxe e tamén a expresión, o léxico, a sintaxe e a ortografía. Estes 
traballos constituirán o 60% da nota da avaliación.  
O traballo de aula, a realización correcta de actividades, a resolución de preguntas orais 
mediante exposicións orais argumentadas e coherentes, a atención ás explicacións do profesor, 
a adquisición de competencias na procura autónoma de informacións, a libreta de actividades 
e a corrección no comportamento avaliaranse mediante observación directa por parte do 
docente, e constituirán un 40% da nota da avaliación. 
   
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
  Farase a media entre os traballos escritos e ao resultado sumaráselle a puntuación obtida no 
traballo de aula, logo aplicaráse á nota resultante o correspondente redondeo para acadar a 
nota final da avaliación. 
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 

- Blog Auladefilosofía 
- Apuntes do profesor 
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  Atención, capacidade para resolver problemas ou preguntas que propoña o profesor ao fío da 
exposición, capacidade analítica e crítica cando se trata de defender os propios presupostos ou 
tesis e ter actualizado o caderno de clase. A reiteración de actitudes contrarias ao 
desenvolvemento da materia pode supoñer unha perda de ata o 30% da cualificación obtida 
nas probas e traballos mencionados. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 
A  través dunha proba escrita con dez preguntas curtas de recuperación que reflicta os 
contidos desa avaliación. 

 
 

3. Procedemento avaliación final 

Quen debe ir á avaliación final? 
Os alumnos que non superaron algunha das avaliacións, examinándose nesta proba final so das 
avaliacións non superadas durante o curso. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba similar ás probas de recuperación das avaliacións 
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Todos os estándares, aplicando a % indicada para cada un deles, tal e como se recolle no 
apartado correspondente desta programación. 
 
 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos,etc? 
 
Media aritmética das tres avaliacións, redondeándose ao enteiro seguinte a partir do 0.5. 

 
4.-     Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Tratarase dunha proba de preguntas curtas ou máis longas  relativas aos contidos da materia( 
imprescindibles) e definicións de conceptos especialmente significativos. 
 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5 

  

5.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 
Mediante traballos e reunións periódicas de seguemento. 
 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.)  
Dúas avaliacións parciais e avaliación final. 
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Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman 
cada curso académico. 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada 
unha delas, etc.? 
 
Similar ás de recuperación de avaliación. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5. 

 
 
 

7. Elementos tranversais traballados:  

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Esta programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, 
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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3. Atención á diversidade 

 

Medidas ordinarias Medias extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou da 
aula para algún alumno/a ou grupo? 
--- 
 

a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 
--- 
 
 

b) b) Espazos diferenciados? 
--- 

 
 

c) c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 
--- 
 
 
2. Faise algún desdobramento de grupos? 
--- 
 
 
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado 
na aula? 
--- 
 
 
 
4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún 
alumno/a? 
--- 
 
 
 
5. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún 
alumno/a? 
--- 
 
 
6. Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula 
de convivencia? 
--- 
 
 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún 
alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc.? 
--- 
 
 
 
 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 
--- 
 
 
 
 
 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais 
(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 
 
 
 
 
 
4.  Existe algún programa de recuperación de materias non 
instrumentais (2º ESO)? 
--- 
 
 
 
 
5.  Existe algún programa específico para alumnado 
repetidor da materia? 
--- 
 
 
 
 
6.  Aplicase ese programa específico personalizado para 
repetidores da materia?. 
--- 
 
 

Medidas ordinarias Medias extraordinarias 
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Valores éticos 2º ESO 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado 
especialista en PT/AL? 
 
--- 
 
 
 
 
 

 
2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para 
alumnado estranxeiro)? 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
3. Existe algún grupo de adaptación da competencia 
curricular( Al. estranxeiro)? 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización 
domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 
 
--- 
 
 
 
 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na materia? 
¿Cantas? 
 
--- 
 
 
 
2.  Foi autorizado para a materia algún agrupamento 
flexible/específico? 
 
 
--- 
 
 
 
3. Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e 
Rendemento (PMAR)? 
 
--- 
 
 
 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de 
escolarización? 
 
--- 
 
 
 
5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado 
que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 
adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro 
profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
 
 
--- 
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A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente 
na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese 
proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o 
proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez 
intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto 
requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e 
normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a 
súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como 
persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento das outras persoas, 
o respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no 
nivel máis próximo á persoa como no nivel global. 

No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. 
Resulta evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na 
súa propia constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica 
da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición 
das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e 
aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a 
aprender como a de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na 
necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como 
na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-estancamento. Para a reflexión ética, 
ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías 
antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os valores de 
respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde 
eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se 
traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non 
desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-
tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus 
procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase 
a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas 
individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar información, 
procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a 
comunicación. 

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

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a 
de Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, 
como parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a 
corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e 
outros elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e 
a pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento 
sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de 
oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa 
conduta. 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, 
perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A 
comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 
xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os 
valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter 
en conta os diversos momentos do desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa 
foron os motivos determinantes de que, no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as 
alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa constitución, a 
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ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo 
de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 
pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da 
ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel 
central. En terceiro de ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social 
e política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os 
valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de 
Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen. No cuarto curso da etapa 
retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos os temas que foron 
xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea 
xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 
embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos Valores éticos 2º ESO 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto/ 
Unid.Did. 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

         1ª 
 

Avaliación 

B1 BLOQUE 1. A DIGNIDADE DA PERSOA     

 

B1.1 Conceptos de persoa achegados pola filosofía. 

 
Setem / 

Out 
Nov/Dic 

 X 

B1.2 Visión kantiana: a persoa como suxeito autónomo e como un fin en si mesma. 

B1.3 
Noción aristotélica da virtude: relación cos actos, os hábitos e o carácter. Virtudes 
éticas. 

B2 
BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN, O RESPECTO E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

B2.1 Diferenzas entre ética e dereito. 

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

B3 BLOQUE 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

B3.1 Diferenza entre ética e moral. 

B3.2 Reflexión ética como guía racional de conduta. 

B3.3 Estrutura moral da persoa. 

B3.4 
Etapas do desenvolvemento moral en Piaget e Köhlberg. Paso da heteronomía á 
autonomía moral. 

B3.5 A liberdade como raíz da estrutura moral da persoa. 

B3.6 Características distintivas dos valores éticos. 

B3.7 Valores éticos e dignidade humana. 

2ª 
 

Avaliación 

 B3.8 Normas. Especificidade das normas éticas.  

Xan/Feb 
/Marz 

 X 

B3.9 Relativismo moral dos sofistas. 

B3.10 Intelectualismo moral en Sócrates e Platón. 

B3.11 Relativismo moral fronte a obxectivismo moral. 

B3.12 Clasificación das teorías éticas: éticas de fins e éticas procedementais. 

B3.13 A ética de Epicuro como ética de fins. 

B3.14 O eudemonismo aristotélico como ética de fins. 
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B3.15 O ben supremo da persoa en Aristóteles e as tres tendencias da alma. 

B3.16 
O utilitarismo como ética de fins: principio de utilidade; concepto de pracer; 
compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; localización do valor 
moral nas consecuencias da acción. 

B4 BLOQUE 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 

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

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

B4.3 A política de Aristóteles. 

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

3ª 
 

Avaliación 

 
B5 

BLOQUE 5. OS VALORES ÉTICOS, O DEREITO, A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS 
DEREITOS HUMANOS (DUDH) E OUTROS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE 

DEREITOS HUMANOS 

 
   

B5.1 Relacións entre ética e dereito.  

Abril/ 
Maio/ 
Xunio 

 X 

B6 BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

B6.1 
Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en todos os ámbitos da 
vida humana. 

B6.2 
Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á investigación científico-
tecnolóxica. 

B6.3 Problemas da tecnodependencia. 

B6.4 Dilemas morais que presentan os avances en medicina e biotecnoloxía. 
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

 

      

             

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 1. A DIGNIDADE DA PERSOA 

 

B1.1 B1.1 VEB1.1.1. CCL 
VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións achegadas por filósofos/as. 

25%  50% 50% X X      

B1.2 B1.2 VEB1.2.1. CSC 

VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias normas 
morais. 
 

25% 
 50% 50%  

X 
     

  VEB1.2.2. CSC 
VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa 
como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada 
por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 

25% 
 50% 50%  

X 
     

B1.3 B1.3 

VEB1.3.1. CSC 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en 
Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o 
carácter. 
 

25% 
 50% 50%  

X 
     

VEB1.3.2. 
CAA 
CCL 
CSC 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, 
achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica algunhas destas 
e ordénaas segundo un criterio racional. 

25% 
 50% 50%  

X 
     

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN, O RESPECTO E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 
B2.1. 
B2.2. 

B2.1 

VEB2.1.1. 
CCL 
CD 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á 
ética e ao dereito, e expón as súas conclusións mediante unha 
presentación elaborada con medios informática. 

50%  50% 50% X X      

VEB2.1.2. 
CCL  
CSC  

CSIEE 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o público, e a posibilidade de que exista un 
conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar 
unha solución baseada nos valores éticos, exemplificando de maneira 
concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións 
fundamentadas eticamente. 

25%  50% 50%  X      

BLOQUE 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

 

B3.1 
B3.2 

B3.1 

VEB3.1.1. CSC 
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalidade. 
 

50%  50% 50% X X      

VEB3.1.2. CSC 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión 
ética, como unha guía racional de conduta necesaria na vida do ser 
humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se 
fundamenta. 

25%  50% 50%  
X 

     

B3.3 
B3.4 

B3.2 
VEB3.2.1. CSC 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser 
racional e libre, razón pola que esta é responsable da súa conduta e 
das consecuencias desta. 

50%  50% 50%  
X 

     

VEB3.2.2. 
CCL 
CSC 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, 
segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as características 

50%  50% 50%  
X 

     



IES DO CAMIÑO   
 

Programación Didáctica do Departamento de Filosofía                                          Páxina 65 de 78 

 

 

propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

B3.5 B3.3 VEB3.3.1. CCL 
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral. 

25%  50% 50%  
X 

     

B3.6 
B3.7 

B3.4 

VEB3.4.1 CCL 

VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos deles e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e a conformación dunha 
personalidade xusta e satisfactoria. 
 

25%  50% 50%  
X 

     

VEB3.4.2 
CSC 

CSIEE 

VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, 
unha campaña destinada a difundir a importancia de respectar os 
valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 

25% 
 50% 50%  

X 
     

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

 B3.8 
B3.9 

B3.10 
B3.11 

B3.5 

VEB3.5.1. CCL 
VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, 
distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc. 
 

25% 
 50% 50%  

X 
     

VEB3.5.2. CCEC 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista da moral, 
destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas. 
 

50% 
 50% 50% X 

X 
     

VEB3.5.3. CCEC 

VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o 
"intelectualismo moral", e explica en que consiste e a postura de 
Platón ao respecto. 
 

50% 
 50% 50% X 

X 
     

 VEB3.5.4. 
CCL 
CSC 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada. 

25% 
 50% 50% X 

X 
     

 

B3.12 
B3.13 

B3.6 

VEB3.6.1 
CAA 
CCL 

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas 
procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis 
destacadas. 
 

25% 
 50% 50%  

X 
     

 VEB3.6.2 CCEC 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de 
Epicuro e os valores éticos que defende, destacando as características 
que a identifican como unha ética de fins. 
 

50% 
 50% 50%  

X 
     

 VEB3.6.3 
CAA 
CCL 

VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou 
en contra do epicureísmo, e expón as súas conclusións cos 
argumentos racionais correspondentes. 

25% 
 50% 50%  

X 
     

 
B3.14 
B3.15 

B3.7 
VEB3.7.1 CCL 

VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para 
Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 
 

50% 
 50% 50%  

X 
     

 VEB3.7.2 CCEC 
VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser 
humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el considera 

50% 
 50% 50% X 

X 
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como ben supremo da persoa. 
 

 VEB3.7.3 CCL 
VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles 
dentro da categoría da ética de fins. 

25% 
 50% 50%  

X 
     

 B3.16 B3.8 VEB3.8.1. CCL 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética 
utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de pracer, a 
compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a 
localización do valor moral nas consecuencias da acción, entre outras. 
 

50% 
 50% 50%  

X 
     

   VEB3.8.2. CCEC 
VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 
 

25% 
 50% 50%  

X 
     

   VEB3.8.3. 
CCL 

CSIEE 
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética 
utilitarista. 

25%  50% 50%  
X 

     

BLOQUE 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 

 

B4.1 
B4.2 

B4.1 

VEB4.1.1. CCEC 
VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiza. 

50%  50% 50% X X      

VEB4.1.2. CAA 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e 
cívicos, identificando e apreciando as semellanzas, as diferenzas e as 
relacións entre eles. 

25% 
 50% 50% X X      

B4.3 
B4.4 

B4.2 

VEB4.2.1. 
CSIEE 

CD 
CSC 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha 
presentación con soporte informático, sobre a política aristotélica 
como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a 
función educativa ao Estado. 

25% 
 50% 50%  X  X    

VEB4.2.2. 
CAA 
CCL 

VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, 
para entender e apreciar a importancia que Aristóteles lle dá á xustiza 
como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a 
súa relación coa felicidade e o ben común, e expón as súas 
conclusións persoais debidamente fundamentadas. 

50%  50% 50% X X  X    

 3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 
contido
s 

Identif. 
criterio
s 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 

BLOQUE 5. OS VALORES ÉTICOS, O DEREITO, A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS (DUDH) E OUTROS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DEREITOS HUMANOS 

 B5.1 B5.1 VEB5.1.1. 
CCL 
CD 

VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o 
dereito. 

50%  50% 50% X   X    

BLOQUE 6. OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIA E A TECNOLOXÍA 

 
B6.1 
B6.2 

B6.1 

VEB6.1.1. 
CAA 

CMCCT 
CSC 

VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a 
dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto 
positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida 
humana (social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.).  
 

50%  50% 50% X X  X  X  

VEB6.1.2. 
CCL 

CMCCT 
CSC 

VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á investigación práctica, tanto científica 
como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

25%  50% 50%  X    X  
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VEB6.1.3. 
CD 

CSIEE 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas 
conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios informáticos e 
audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente. 

25%  50% 50%  X X X    

B6.3 B6.2 VEB6.2.1. CMCCT 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas consecuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás 
redes sociais, que conduce as persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

25%  50% 50%  X    X X 

B6.4 B6.3 VEB6.3.1. 
CCL 

CMCCT 
CSC 

VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa 
finalidade de coñecer en que consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de 
células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que 
estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os 
seus valores fundamentais.  
 

50%  50% 50% X X X X  X  

  VEB6.3.2. 
CSC 

CSIEE 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de 
solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar 
o rigor na fundamentación racional e ética de todas as alternativas de 
solución formuladas. 

25%  50% 50%  X    X  
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1. Metodoloxía 
 

1. Aspectos   xerais 

 
2. Estratexias   metodolóxicas 

 
2. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 
3. Recursos didácticos 

 
- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

 
- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 
- Elaboración de sínteses 
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
- Comentarios de textos, gráficos, mapas 
- Resolución de problemas 
- Estudo de casos (proxectos) 
- Simulacións 

 
- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 
- Exposicións orais 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 
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4. Avaliación 
 

2. Procedementos de avaliación inicial 

En que data se realizará? 
 
En setembro. 
 
En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc 
relacionados cos estándares? 
 
Nunha proba tipo test ou que conteña preguntas curtas  relacionadas  cos estándares. 
 
Como se informará á familia? 
 
A través das titorías. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
Detección das necesidades educativas do grupo así como, a toma de medidas de reforzo que se 
necesiten. 

 
 

2.-     Acreditación de coñecementos previos  

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 
3. Matrícula como pendente    
4. Proba    

 
De optar pola PROBA 

5. Que tipo de proba? 
 
 

6. Como se avaliará? 
 

 
 

3.-     Procedemento avaliación continua 

 
- Libro de texto Vicens Vives 
- Aula virtual 
- Blog Auladefilosofía 
- Apuntes do profesor 
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 Con que temporalización se farán probas escritas(cada  tema, dous, tres, cántas por 
trimestre ou avaliación, etc.? 
A avaliación continua realizarase mediante a execución de traballos, individuais ou colectivos, 
que se entregarán ao profesor para a súa cualificación e nos que se valorará o grao de 
consecución dos estándares de aprendizaxe dos diferentes bloques temáticos do curso. 
   
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo, …   
Nos traballos escritos requiridos polo profesor avaliaranse os contidos en relación cos 
estándares de aprendizaxe e tamén a expresión, o léxico, a sintaxe e a ortografía. Estes 
traballos constituirán o 60% da nota da avaliación.  
O traballo de aula, a realización correcta de actividades, a resolución de preguntas orais 
mediante exposicións orais argumentadas e coherentes, a atención ás explicacións do profesor, 
a adquisición de competencias na procura autónoma de informacións, a libreta de actividades 
e a corrección no comportamento avaliaranse mediante observación directa por parte do 
docente, e constituirán un 40% da nota da avaliación. 
   
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
  Farase a media entre os traballos escritos e ao resultado sumaráselle a puntuación obtida no 

traballo de aula, logo aplicaráse á nota resultante o correspondente redondeo para acadar a 

nota final da avaliación. 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 
  Atención, capacidade para resolver problemas ou preguntas que propoña o profesor ao fío da 

exposición, capacidade analítica e crítica cando se trata de defender os propios presupostos ou 

tesis e ter actualizado o caderno de clase. A reiteración de actitudes contrarias ao 

desenvolvemento da materia pode supoñer unha perda de ata o 30% da cualificación obtida 

nas probas e traballos mencionados. 

 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 
A  través dunha proba escrita con dez preguntas curtas de recuperación que reflicta os 

contidos desa avaliación. 

 
 

4. Procedemento avaliación final 
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Quen debe ir á avaliación final? 
Os alumnos que non superaron algunha das avaliacións, examinándose nesta proba final so das 
avaliacións non superadas durante o curso. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba similar ás probas de recuperación das avaliacións 
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Todos os estándares, aplicando a % indicada para cada un deles, tal e como se recolle no 
apartado correspondente desta programación. 
 
 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos,etc? 
 
Media aritmética das tres avaliacións, redondeándose ao enteiro seguinte a partir do 0.5. 

 
 

5.-     Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Tratarase dunha proba de preguntas curtas ou máis longas  relativas aos contidos da materia( 
imprescindibles) e definicións de conceptos especialmente significativos. 
 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5 

  

6.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 
Mediante clases de recuperacións de pendentes. 
 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.) 
.  
Dúas avaliacións parciais e avaliación final. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman 
cada curso académico. 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada 
unha delas, etc.? 
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Similar as ordinarias de avaliación. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5. 

 
 

7. Elementos tranversais traballados:  

 
 
 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Esta programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, 
da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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Atención á diversidade 

 

Medidas ordinarias Medias extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou da 
aula para algún alumno/a ou grupo? 
--- 
 

d) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 
--- 
 
 

e) b) Espazos diferenciados? 
--- 

 
 

f) c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 
--- 
 
 
2. Faise algún desdobramento de grupos? 
--- 
 
 
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado 
na aula? 
--- 
 
 
 
4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún 
alumno/a? 
--- 
 
 
 
5. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún 
alumno/a? 
--- 
 
 
6. Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula 
de convivencia? 
--- 
 
 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún 
alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc.? 
--- 
 
 
 
 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 
--- 
 
 
 
 
 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais 
(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 
 
 
 
 
 
4.  Existe algún programa de recuperación de materias non 
instrumentais (2º ESO)? 
--- 
 
 
 
 
5.  Existe algún programa específico para alumnado 
repetidor da materia? 
--- 
 
 
 
 
6.  Aplicase ese programa específico personalizado para 
repetidores da materia?. 
--- 
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Medidas ordinarias Medias extraordinarias 
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Organizativas 

 
Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado 
especialista en PT/AL? 
 
--- 
 
 
 
 
 

 
2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para 
alumnado estranxeiro)? 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
3. Existe algún grupo de adaptación da competencia 
curricular( Al. estranxeiro)? 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización 
domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 
 
--- 
 
 
 
 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na materia? 
¿Cantas? 
 
--- 
 
 
 
2.  Foi autorizado para a materia algún agrupamento 
flexible/específico? 
 
 
--- 
 
 
 
3. Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e 
Rendemento (PMAR)? 
 
--- 
 
 
 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de 
escolarización? 
 
--- 
 
 
 
5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado 
que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 
adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro 
profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc 
 
 
--- 
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Avaliación da práctica docente e da propia 
programación 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

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

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 
NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión 
oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, 
etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         
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13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliaciÓn,..  ?         

Avaliación da programación 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 
currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 
materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 
alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 
coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, 
etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

Con que periodicidade se revisará 
 
Mensualmente, e levarase conta dos progresos nas sucesivas actas do Depertamento de Filosofía 
 
 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase?  
 
Adoptaránse todas as medidas precisas para optimizar e mellorar todos os aspectos da presente 
programación consensuando no departamento de filosofía medidas adicionais que garantan unha 
correcto desenvolvemento do proceso de aprendizaxe. De existiren enmendas ou anexos á 
presente programación durante o desenvolvemento do curso, serán recollidos da memoria final do 
departamento, tales como as seguintes rúbricas que figuran no presente apartado. 
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20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 
previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  
instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

 

 
Medidas de atención á diversidade  

 

As medidas de atención á diversidade serán as propias e implícitas da práctica docente, 

atendendo aos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, adaptando probas e 

actividades ás diferentes capacidades, habilidades e competencias de cada alumnos en cada 

curso e materia.  

No tocante ao alumado con NEE, cómpre indicar que só hai un alumno que presente estas 

necesidades en terceiro da ESO, cuxo caso está analizado na programación correspondente á 

materia de Educación en valores cívicos e éticos (LOMLOE).  

 

 


