
Resumo da programación LOMCE do departamento de filosofía do
IES do Camiño para o curso académico 2022/2023

O departamento de filosofía é responsable da programación das materias de
Valores éticos en 2º e 4º ESO, de Psicoloxía (2º BAC), Ética e filosofía do dereito (2º
BAC) e Historia de Filosofía (2ºBAC).

Os contidos, estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias
clave de cada materia están extraídos literalmente do Decreto 86/2015, do 25 de
xuño.

No tocante aos criterios de avaliación e cualificación establécese o seguinte:

En Valores éticos nos dous cursos:

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.

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. 

Farase  a  media  entre  os  traballos  escritos  e  ao  resultado  sumaráselle  a
puntuación  obtida  no  traballo  de  aula,  logo  aplicarase  á  nota  resultante  o
correspondente redondeo para acadar a nota final da avaliación.

Na  aula  valorarase:  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 teses 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, na medida en que tales faltas son a concreción condutual
da non conscución de gran parte de obxectivos da materia relacionados con valores
cívicos..

No tocante a Psicoloxía de 2º BAC:

Faráse  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. 

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. 

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. 

No tocante a Ética e filosofía do dereito de 2º BAC:

Faráse  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. 

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. 

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. 

No tocante a Historia da Filosofía de 2º BAC:

Farase  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,  realizaranse  probas  de  carácter  oral,  así  como,  revisión
periódica do caderno de  clase ou control  aleatorio  de  fichas de seguimento  e
actividades da materia.

Elementos avaliables:
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  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. 

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. 


