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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, 
valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre. 
B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia e as 
súas causas, e describir as características dos grupos que forman e a influencia 
que exercen sobre os seus membros, coa finalidade de tomar conciencia da 
necesidade que ten, para seguir medrando moralmente e pasar á vida adulta, 
do desenvolvemento da súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 
B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no ser 
humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores éticos que 
desexa incorporar á súa personalidade. 
B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa 
importancia no desenvolvemento moral do ser humano. 
B1.6.  Estimar  a  importancia  do desenvolvemento  da   intelixencia emocional 
e a súa influencia na construción da personalidade e o seu carácter moral, con 
capacidade de empregar a introspección para recoñecer emocións e 
sentimentos no seu interior, para mellorar as súas habilidades emocionais. 
B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír de 
maneira consciente e voluntaria na construción da súa propia identidade, 
consonte os valores éticos, e así mellorar a súa autoestima. 
B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a relación 
dialéctica que se establece entre este e a sociedade, estimando a  importancia 
dunha vida 
B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social e 
cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da análise do papel que 
desempeñan os axentes sociais. 
B2.3. Distinguir na persoa os ámbitos da vida privada e da vida pública, a 
primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa finalidade de 
identificar os límites da liberdade persoal e social. 
B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, coa finalidade de 
incorporar á súa personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarias no 
desenvolvemento dunha vida social máis xusta e enriquecedora. 

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu 
significado etimolóxico. 
VEB1.2.2.   Elabora   conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente 
desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos. 
VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para 
integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 
VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se 
relacionan coa vida moral. 
VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, 
os sentimentos e os estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e 
ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia conduta. 
VEB1.7.1.  Toma  conciencia  e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia 
identidade e facer de si mesmo/a unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna de ser 
apreciada por si mesmo/a. 
VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as 
consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral. 
VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na 
configuración da personalidade os valores morais inculcados polos axentes sociais, 
entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos. 
VEB2.3.1.  Define  os  ámbitos  da vida privada e a pública, así como o límite da 
liberdade humana, en ambos os casos. 
VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación   co   
comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como  principio  moral  fundamental, 
nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 
VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao 
dereito que todos os seres humano teñen a sentir, pensar e actuar de forma diferente, 
a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas 
propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple 
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B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as diferenzas 
entre elas e estimando a importancia da reflexión ética como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional a conduta do ser humano á súa plena 
realización. 
B3.2.  Destacar o  significado e  a importancia da natureza moral do ser humano, 
tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas. 
B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na persoa 
e apreciar o papel que a intelixencia e a vontade teñen capacidade de 
autodeterminación. 
B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, 
resaltando as súas características, a súa clasificación e a súa xerarquía, coa 
finalidade de comprender a  súa  natureza e  a  súa importancia. 
B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticas, como 
guía da conduta individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos 
e promovelos polos beneficios que proporcionan á persoa e á comunidade. 
B5.1. Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das persoas e 
os seus atributos esenciais como o fundamento do que derivan todos os 
dereitos humanos. 
B5.2. Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos dereitos da 
muller e da infancia en grande parte do mundo, coñecendo as súas causas e 
tomando conciencia deles, coa finalidade de promover a súa solución. 

feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 
VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como 
a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais persoas. 
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral. 
VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional 
e libre do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na vida das persoas. 
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o concepto de persoa. 
VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas principais características, e aprecia a 
súa importancia na vida individual e colectiva das persoas. 
VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e 
comunitario, ten a ausencia de valores e normas éticas, tales como o egoísmo, a 
corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación 
dos dereitos humanos, etc. 
VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración recoñece 
ao ser humano como persoa, posuidora duns dereitos universais, inalienables e 
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo. 
VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da muller, 
recoñecendo os patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a 
desigualdade de xénero. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 
 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 
 Probas escritas 
 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 N/A 

Criterios de cualificación: 
 N/A 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
 Cada semana traballarase un tema da terceira avaliación centrado 

nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a lectura 
de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos contidos 
e realización de actividades de reforzo e ampliación. 

Materiais e recursos  Libro de texto 
 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 
 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que é indefinible 
B1.2. Comprender o concepto de autonomía pesoal e aplicala ,  describir as 
características dos grupos que forman e a influencia que exercen sobre os seus 
membros, coa finalidade de tomar conciencia da necesidade que ten, para 
seguir medrando moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 
súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 
B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no ser 
humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores éticos que 
desexa incorporar á súa personalidade. 
B2 1. Dstinguir , na persoa os ámbitos da vida privada e pública, a primeira 
regulada pola ética e a segunda regulada polo dereito 
B3.Distinguir entre a ética e a moral, sinalando semellanzas e diferenzas 
B3.2. Destacar o significado e importancia da natureza moral do ser humano, 
analizando as súas etapas de desenvolvemento, tomando conciencia da 
importancia das normas éticas 
 
B2.3. Distinguir na persoa os ámbitos da vida privada e da vida pública, a 
primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa finalidade de 
identificar os límites da liberdade persoal e social. 
. 
B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as diferenzas 
entre elas e estimando a importancia da reflexión ética como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional a conduta do ser humano á súa plena 
realización. 
B3.2.  Destacar o  significado e  a importancia da natureza moral do ser humano, 
tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas. 
B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na persoa 
e apreciar o papel que a intelixencia e a vontade teñen capacidade de 
autodeterminación. 
B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, 
resaltando as súas características, a súa clasificación e a súa xerarquía, coa 

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades para definir o concepto de persoa, achegando 
algunhas definición de filósofos 
VEB1.2.1.   Comenta a idea de Kant da persoa ao concibila coma un fin en si mesma 
VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para 
integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 
VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se 
relacionan coa vida moral. 
VEB2 11. Distingue os ámbitos de acción de a ética e o dereito 
VEB2.1.2 Reflexiona arredor dos conflitos entre os dous campos, o público e o privado   
VEB231.1. Recoñece as diferencias entre ética e moral 
VEB3.2.2.Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa: coñece as etapas . 
VEB2.3.1.  Define  os  ámbitos  da vida privada e a pública, así como o límite da 
liberdade humana, en ambos os casos. 
VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación   co   
comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como  principio  moral  fundamental, 
nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 
VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao 
dereito que todos os seres humano teñen a sentir, pensar e actuar de forma diferente, 
a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas 
propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 
VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como 
a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais persoas. 
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral. 
VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional 
e libre do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na vida das persoas. 
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o concepto de persoa. 
VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas principais características, e aprecia a 
súa importancia na vida individual e colectiva das persoas. 
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finalidade de comprender a  súa  natureza e  a  súa importancia. 
B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticas, como 
guía da conduta individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos 
e promovelos polos beneficios que proporcionan á persoa e á comunidade. 
B5.1. Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das persoas e 
os seus atributos esenciais como o fundamento do que derivan todos os 
dereitos humanos. 
B5.2. Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos dereitos da 
muller e da infancia en grande parte do mundo, coñecendo as súas causas e 
tomando conciencia deles, coa finalidade de promover a súa solución. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e 
comunitario, ten a ausencia de valores e normas éticas, tales como o egoísmo, a 
corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación 
dos dereitos humanos, etc. 
VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración recoñece 
ao ser humano como persoa, posuidora duns dereitos universais, inalienables e 
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo. 
VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da muller, 
recoñecendo os patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a 
desigualdade de xénero. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 
 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 
 Traballos escritos 
 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata  1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 N/A 

Criterios de cualificación: 
 N/A 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 
-lectura de textos e valoración da información proposta 
-expresión razoada  duna opinión persoal dos temas tratados nos 
textos 
-Reforzo dos contidos traballados no primeiro e segundo trimestre 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase no correo electrónico creado polo 
Departamento  de Lingua castelá as actividades 

 Proporase a lectura de diversos textos, visualización de vídeos 
relacionados cos contidos e realización de actividades de reforzo e 
ampliación. 

Materiais e recursos  Textos escritos e enlaces proporcionados a través da conta de correo 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 
 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1) Comprender e estimar a capacidade do ser humano para influír 

de xeito consciente e voluntario na construción da súa propia 
identidade, conforme aos valores éticos, coa finalidade de 
mellorar a súa autoestima. 

1.1) Toma conciencia e estima a capacidade que posúe para modelar a 
súa propia identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable e xenerosa. 

2) Utilizar a conduta asertiva e as habelencias sociais, coa 
finalidade de incorporar á súa personalidade algúns valores e 
virtudes éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida 
social máis xusta e enriquecedora. 

      2.1)      Explica en que consiste o concepto de individualidade, e compara o 
comportamento agresivo ou, polo contrario, inhibido, cun comportamento 
asertivo baseado na tolerancia e na empatía. 

             
3) Distinguir entre ética e moral, sinalando as diferencias e 

semellanzas existentes entre elas, considerando a importancia 
da reflexión ética como un saber práctico preciso para guiar 
dun xeito racional a conduta do ser humano orientada á plena 
realización. 

      3.1)       Recoñece as diferencias existentes entre a ética e a moral, en canto 
á súa procedencia e finalidade. 

        
4) Xustificar a importancia que posúen os valores e virtudes éticas 

para conquerir unhas relacións interpersoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

       4.1)       Identifica a procura das virtudes éticas (prudencia, lealdade, 
sinceridade ou xenerosidade) como unha condición necesaria para lograr 
unhas óptimas relacións interpersoais. 

5) Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa, e estimar o papel que a intelixencia e a vontade 
posúen como factores que incrementan a capacidade de 
autodeterminación. 

       5.1)       Sinala semellanzas e diferencias entre os mitos da Antigüidade 
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición lexendaria e relixiosa.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

     Procedementos: 
1) PRIMIXENIO.- Proba escrita cuxa cualificación foi empregada na 1ª 

avaliación para emitir a nota que figura no documento 
administrativo pertinente. 

2) DERIVADO.- Observación da disposición que o alumno amose fronte 
á materia.  

 
 Addenda.- Convén destacar que a excepcionalidade da situación 

obrigou a adoptar medidas igualmente excepcionales que sempre 
redundaron en beneficio do alumnado. Tales medidas foron 
descritas polo miúdo nos informes correspondentes, e comunicadas 
aos alumnos con antelación mediante correo electrónico. Este tipo 
de información, por revestir especial relevancia, figurará nas actas de 
departamento correspondentes, así como no dossier comunicativo 
pertencente a este periodo. 

Instrumentos:  
     Ata o momento en que as clases foron presenciais, utilizáronse as 
ferramentas e instrumentos didácticos característicos dunha clase de 
carácter tradicional, se ben tomando en consideración unha circunstancia 
que, a continuación, imos explicar. Debido ao peso que na materia teñen 
os contidos artísticos, estimamos pertinente o emprego de recursos de 
índole visual, é dicir, a proxección de películas e documentais que sirvan 
para ilustrar os apuntes, explicacións anotacións e precisións feitas pola 
profesora. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a mesma da 2ª avaliación (tiña carácter 
continuado, según figura na documentación pertinente), agás naqueles 
casos en que a entrega de actividades propostas pola profesora permita 
elevar a nota.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai ningún alumno que se atope nesta situación, nin tampouco 
alumnos coa materia pendente de cursos anteriores.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Según se especifica no apartado anterior, polo que non procede unha 
resposta a este apartado. 

Criterios de cualificación: 
Non ha lugar. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non ha lugar. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou 
oportunamente ao titor do grupo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O único indicio de fenda dixital (unha rapaza que carecía de rede) que se 
notou no grupo foi solventado inmediatamente. Ata ese intre, a profesora 
enviou á alumna sen conectividade exercicios adecuados á esta limitación; a 
profesora non obtivo resposta da alumna.   
A profesora enviou actividades periodicamente, tendo en conta dúas 
circunstancias: 
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o 

repaso de contidos previamente impartidos-, e 
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase por 

semana, é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.    

Materiais e recursos 

A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actividades que 
considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar para 
realizar as devanditas actividades atópase en rede, absolutamente gratuíto e 
libre de cargos, licencias e permisos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado sempre coñece os cambios efectuados (particularmente 
os referidos aos criterios de avaliación) pola propia profesora, así como 
o titor. A constancia desta información vai implícita no vehículo que se 
emprega a tal efecto -o correo electrónico-. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor 
do que parte e no que se fundamenta a DUDH, subliñando os atributos 
inherentes á natureza humana e os dereitos inalienables e universais que 
derivan dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal. 

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 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos 
medios de comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no 
desenvolvemento moral das persoas e da sociedade, e reflexionar acerca do 
papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema. 

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

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

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

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 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 cidadáns e as cidadá 

B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no 
mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos perigos 
aos que se enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co fin de 
garantir o cumprimento dos dereitos humanos. 

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. 

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

B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do 
século XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle 
impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para a elaboración do seu 
proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e que dan 
sentido á súa existencia 

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. 
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B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón 
como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento activo 
da vida política, colaborando na defensa e na difusión dos dereitos humanos 
tanto na súa vida persoal como na social. 

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.). 

B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o 
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para 
a defensa da dignidade e os dereitos humanos, ante o perigo que o fenómeno 
da globalización pode representar para a destrución do planeta e a 
deshumanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles 
consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se 
non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionalización dos conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o 
consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os 
riscos da globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, 
e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír 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.). 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o 
respecto aos dereitos humanos, e disertar acerca dalgúns dilemas morais nos 
que existe un conflito entre os deberes éticos, relativos á conciencia da 
persoa, e os deberes cívicos que lle impoñen as leis xurídicas. 

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. 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo 
presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente 
no relativo ao ámbito económico e social, indicando a importancia das 
institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos 
humanos. 

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.). 

B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH 
(no seu artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a 
nivel nacional e internacional (preámbulo da Constitución española), 

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 
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identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que xurdiron nos 
últimos tempos. 

coas vítimas da violencia 

B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a 
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais 

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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 
 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 
 Probas escritas 
 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 N/A 

Criterios de cualificación: 
 N/A 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas  de repaso e ampliación de contidos traballados na aula: 
.Cuestionarios 
.Lectura e comentario de textos diversos 
.Reflexións sobre a situación persoal e social de 
confinamento 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase por DRIVE as tarefas  
 Cada semana traballarase centrados nos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. Proporase a lectura de diversos textos. 
 O correo para a solución das dúbidas  

Materiais e recursos  Textos propostos 
 Ideas propostas para a reflexión 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
 Correo electrónico e DRIVE  para o alumnado 
 O titor do grupo avisará as familias da publicación da APD na web do 

centro 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 
diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan aspectos 
concretos da realidade e do individuo. 
 

 FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, 
mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 
razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un 
glosario con eles. 

 FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir e crear. 

 B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental 
(onde, cando e por que xorde), distinguíndoa dos 
saberes prerracionais, o mito e a maxia, en tanto 
que saber práctico, e comparándoa con algunhas 
características xerais das filosofías orientais. 
 

 FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación 
racional e a mitolóxica, en comparación tamén con 
algunhas características xerais das filosofías 
orientais. 

 FIB1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos da 
formación do Cosmos e o ser humano, pertencentes ao 
campo mitolóxico e ao campo racional, e extrae semellanzas 
e diferenzas nas formulacións. 

 B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico 
da filosofía grega, a pregunta pola orixe, e coñecer 
as primeiras respostas dadas polos primeiros pensadores gregos. 
 

 FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas preso- 
cráticas á pregunta polo arché, coñece os seus 
autores e reflexiona por escrito sobre as solucións 
de interpretación da realidade expostas por Herá- 
clito, Parménides e Demócrito. 

 B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no 
século V a.C., explicando algunhas das ideas cen- 
trais de Sócrates e de Protágoras, e reflexionando 

 FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano 
e a sociedade defendida por Sócrates coa exposta 

 B1.5. Reflexionar e argumentar, de xeito escrita e 
oral, sobre o interese, especificamente humano, 
por entenderse a si mesmo e o que o rodea. 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentan- 
do as súas opinións de xeito razoado, no que pre- 
tenda dar sentido a algún conxunto de experien- 
cias. 

 B1.6. Recoñecer as funcións da filosofía en tanto 
que saber crítico que aspira a fundamentar, anali- 
zar e argumentar sobre os problemas últimos da 
realidade, desde unha vertente tanto teórica como 
práctica. 

 FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filoso- 
fía segundo as súas funcionalidades. 

 B2.1. Comprender a profundidade da pregunta 
"quen son?", coñecendo algunhas respostas da- 
das desde a psicoloxía e a filosofía, reflexionar e 

 FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como perso- 
nalidade, temperamento, carácter, conciencia, in- 
consciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía 
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valorar a importancia de coñecerse a si mesmo/a, 
e expresalo por escrito. 

humanística, psicanálise, e elabora un glosario 
con eses termos. 

 B2.2. Definir o que é a personalidade, así como os 
principais conceptos relacionados con ela. 

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade. 

 B2.3. Coñecer e explicar as teses centrais dalgunhas teorías sobre a 

personalidade. 

 FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a 
personalidade e argumenta sobre iso. 

 B2.4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento 
da identidade persoal, reflexionando sobre os factores que 
determinan o éxito e o fracaso, e achega 
a propia opinión razoada sobre estes dous conceptos. 

 FIB2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a 
personalidade dos personaxes, identifica os trazos 
e os tipos de personalidade, e reflexiona por escrito sobre a 
temática. 

 B2.5. Analizar que se entende por inconsciente no 
marco do pensamento da psicanálise. 

 FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente. 

 B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en grupo 

sobre a posible incidencia que a herdanza xenética e o adquirido 

teñen na formación da personalidade. 

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios 

ou científicos cuxo punto de reflexión sexa a her danza 

adquirida na formación da personalidade, 
incidindo no autocoñecemento 

 B2.7. Investigar en internet en que consiste a 
filosofía da mente e a neurociencia, e seleccionar 
a información máis significativa. 

 FIB2.7.1. Investiga e selecciona información 
significativa sobre conceptos fundamentais de filo- 
sofía da mente. 

 B2.8. Identificar a función e a importancia da 
motivación como factor enerxético e direccional da 
vida humana nas súas múltiples dimensións. 

 FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como 
motivación, emoción, sentimento, necesidades 
primarias e secundarias, autorrealización, vida 
afectiva e frustración. 

 B2.9. Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o 
valor do coñecemento como elemento motivador 
da conduta humana, reflexionando sobre a consi- 
deración do ser humano como animal racional. 

 FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da 
teoría cognitiva acerca do coñecemento e a moti- 
vación. 

 B2.10. Explicar as ideas centrais da teoría huma- 
nística sobre a motivación, reflexionando sobre o 
carácter da motivación como elemento distintivo 
do ser humano fronte ao simplemente animal. 

 FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría 
humanística sobre a motivación e expresa a súa 
opinión razoada ao respecto. 

 FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a 
motivación da teoría cognitivista e a da teoría hu- 
manística sobre a motivación. 

 B2.11. Coñecer a condición afectiva do ser huma- 
no, distinguindo entre impulsos, emocións e sen- 
timentos, e recoñecendo o papel do corpo na po- 

 FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos 
breves e significativos de autores salientables so- 
bre as emocións, e argumenta por escrito as pro- 
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sibilidade de manifestación do afectivo. pias opinións. 

 B2.12. Valorar a importancia da relación entre a 
motivación e o afectivo para dirixir a conduta hu- 
mana en diferentes direccións e con distinta inten- 
sidade. 

 FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a inci- 
dencia das emocións, como a frustración, o dese- 
xo ou o amor, entre outras, na conduta humana. 

 B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a impor- 
tancia da motivación e das emocións, como a cu- 

riosidade e o pracer de aprender, o desexo de lograr obxectivos, a 

satisfacción pola resolución de 

problemas, o agrado polo grar obxectivos, a satisfacción pola 

resolución de 
problemas, o agrado polo recoñecemento de éxito, 
a compracencia polo estímulo de iniciativas, etc. 

 FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións 
para estimular a aprendizaxe, o rendemento, o 
logro de obxectivos e a resolución de problemas, entre outros 
procesos. 

 B2.14. Reflexionar sobre o papel das emocións 
como ferramenta para ser emprendedor/a e creati- 
vo/A. 

 FIB2.14.1. Analiza textos en que se describe o 
papel das emocións como estímulo da iniciativa, a 
autonomía e o emprendemento. 

 B2.15. Coñecer, desde a historia da filosofía, 
algunhas das reflexións sobre aspectos que carac- 
terizan o ser humano en canto tal, valorando a 
función da filosofía como saber orixinario e inte- 
grador de múltiples perspectivas cuxo centro co- 
mún é a persoa. 

 FIB2.15.1. Desenvolve de forma colaborativa un 
glosario para publicar en internet, coa terminoloxía 
filosófica da unidade. 

 B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de 
Aristótoles, reflexionando sobre a consideración e 
a relación entre a alma, o corpo e os afectos, que 
se analizan nesas teorías. 
 

 FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. 

 FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles. 

 FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a 
relación entre o corpo e a mente ou alma. 

 B2.17. Coñecer a importancia da introspección 
sinalada por Agostiño de Hipona, como método de 
autocoñecemento e de formación da propia identi- 
dade. 

 FIB2.17.1. Explica o que é a introspección segun- 
do Agostiño de Hipona, utilizando este tipo de 
pensamento en primeira persoa para describirse a 
si mesmo/a. 

 B2.18. Describir e comparar a concepción carte- 
siana do papel do pensamento como aspecto que 
define o individuo, fronte ás concepcións materia- 
listas e mecanicistas do home-máquina no mate- 
rialismo francés do século XVIII. 
 

 FIB2.18.1. Expón o significado da tese de Descar- 
tes "Penso, logo existo". 

 FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as 
implicacións do materialismo na súa descrición do 
ser humano. 
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 B2.19. Coñecer a importancia da facultade da 
vontade como elemento definitorio do humano. 

 FIB2.19.1. Explica o que é a vontade. 

 B2.20. Expresar algunha das consideracións 
filosóficas sobre o afectivo. 

 FIB2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, 
sobre o papel das emocións na consideración do 
ser humano en canto tal. 

 B2.21. Recoñecer as implicacións filosóficas da 
idea do home como proxecto. 

 FIB2.21.1. Expresa e desenvolve a idea de home 
como proxecto. 

 B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa indivi- 
dualidade e, ao mesmo tempo, identificalo como 
un "alter ego" que comparte un espazo e unhas 
circunstancias comúns, dando lugar á intersubxec- 
tividade. 

 FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como indivi- 
dualidade, alteridade, socialización, estado de na- 
tureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, 
propiedade, Estado, lexitimación, institucionaliza- 
ción, rol, status, conflito e cambio social, e globali- 
zación. 

 B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural do 
ser humano, identificando e distinguindo os con- 
ceptos de cultura e de sociedade. 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos con- 
ceptos de cultura e de sociedade, facendo refe- 
rencia aos compoñentes socioculturais que hai no 
ser humano. 

 B3.3. Identificar o proceso de construción, os 
elementos e a lexitimación dunha cultura, valoran- 
do esta non só como ferramenta de adaptación ao 
medio, senón como ferramenta para a transforma- 
ción e a autosuperación. 
 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos 
culturais, como son as institucións, as ideas, as 
crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc. 

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a 
internalización dos contidos culturais dunha socie- 
dade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 

               Traballos individuais 

Instrumentos: 
 Probas escritas 

Cuestionarios 

Ademais dos documentos producidos polo alumno listados arriba teñen 
consideracións de instrumentos de avaliación os rexistros de recorrida de 
datos utilizados polo profesor a través do correo electrónico.  

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 

                       95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
N/A 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso de contidos traballados na aula: 
 

o Cuestionarios 
o Comentarios de texto 
o Mapas conceptuais 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 

                 Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
Cada semana traballarase un tema da primeira ou segunda avaliación 
centrado nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a 
lectura de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos contidos 
e realización de actividades de reforzo e ampliación 

Materiais e recursos 
Libro de texto 
Fotocopias entregadas ao alumnado nas dúas primeiras avaliacións 
Material de internet 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado:  correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

 B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes.  FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos como de internet, usando as 
posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a información. 

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

 B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións filosóficas, elaborando de xeito colaborativo esquemas, 
mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e 
plataformas dixitais. 

 FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., amosando a comprensión 
dos eixes conceptuais estudados. 

 B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber racional en xeral e do filosófico 
en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación da realidade, valorando que a 
filosofía é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a creatividade e a 
innovación. 

 FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a filosofía desde a súa orixe, 
comparando coa formulación doutros saberes, como o científico ou o teolóxico. 

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

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

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

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

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

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

 B2.4. Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico fundamental, realizando un glosario 
de termos de xeito colaborativo mediante as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

 FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidade, 
continxencia, causa, existencia, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc. 

 B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significativos e breves sobre a orixe, a 
caracterización e a vixencia da filosofía, identificando as problemáticas e solucións expostas, 
distinguindo as teses principais e a orde de argumentación, relacionando os problemas formulados nos 
textos co estudado na unidade e coa presentación doutros intentos de comprensión da realidade, como 
o científico e o teolóxico, ou outros tipos de filosofía, como a oriental. 

 FIB2.5.1. Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos breves e significativos sobre a orixe da explicación 
racional e acerca das funcións e as características do pensamento filosófico, pertencentes a pensadores/as, que 
identifiquen as problemáticas filosóficas formuladas. 

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

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

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

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

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

 B3.3. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos sobre a análise filosófica do 
coñecemento humano, os seus elementos, as súas posibilidades e os seus límites, valorando os esforzos 
por alcanzar unha aproximación á verdade arredándose do dogmatismo, da arbitrariedade e dos 
prexuízos. 

 FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, 
Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

 B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos de explicación, as súas características, os 
seus métodos e a tipoloxía do saber científico, expondo as diferenzas e as coincidencias do ideal e a 
investigación científica co saber filosófico, como pode ser a problemática da obxectividade ou a 
adecuación teoría-realidade, argumentando as propias opinións de xeito razoado e coherente. 

 FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, manexando termos como feito, 
hipótese, lei, teoría ou modelo. 

 FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a orde lóxica do proceso de 
coñecemento. 

 FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedutivo, método, verificación, 
predición, realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, entre outros. 

 B3.5. Relacionar e identificar as implicacións da tecnoloxía, en tanto que saber práctico transformador 
da natureza e da realidade humana, reflexionando, desde a filosofía da tecnoloxía, sobre as relacións 
coa ciencia e cos seres humanos. 

 FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e dominar a natureza, póndoa 
ao servizo do ser humano, así como das consecuencias desta actuación, e participa de debates acerca das 
implicacións da tecnoloxía na realidade social. 

 B3.6. Analizar de xeito crítico fragmentos de textos filosóficos sobre a reflexión filosófica acerca da 
ciencia, a técnica e a filosofía, identificando as problemáticas e as solucións propostas, distinguindo as 
teses principais e a orde da argumentación, relacionar os problemas formulados nos textos co estudado 
na unidade e razoar a postura propia. 

 FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves e significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. 
Russell, A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, entre outros. 

 B3.7. Entender e valorar a relación entre a filosofía e a ciencia.  FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comúns aos campos filosófico e 
científico, como son o problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade e a 
verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc. 

 FIB3.7.2. Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes, sobre as problemáticas 
citadas, e realiza un proxecto de grupo sobre algunha temática que afonde na interrelación entre a filosofía e a 
ciencia. 

 B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, disciplina que estuda a realidade en tanto que totalidade, 
distinguíndoa das ciencias, que versan sobre aspectos particulares desta. 

 FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus contidos e a súa actividade, 
razoando sobre eles. 

 B4.2. Coñecer e explicar, desde un enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

 FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento metafísico 
da realidade. 

 FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, aparencia, 
materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, transcendencia, categoría 
e abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre outros. 

 FIB4.2.3. Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas diverxentes de interpretación da realidade. 

 FIB4.2.4. Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos sobre as problemáticas metafísicas 
que presenta a realidade, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, 
etc., comparando e establecendo semellanzas e diferenzas entre os enfoques, e disertando coherentemente 
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sobre as posturas históricas. 

 B4.3. Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as grandes cosmovisións sobre o universo.  FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o paradigma organicista aristotélico e o 
modelo mecanicista newtoniano. 

 FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica contemporáneas da 
realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres. 

  FIB4.3.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos e científicos como cosmovisión, paradigma, Universo, natureza, 
finalismo, organicismo, determinismo, orde, causalidade, conservación, principio, mecanicismo, materia, 
relatividade, cuántica, espazo, tempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre 
outros. 

 B4.4. Elaborar táboas e/ou mapas conceptuais comparando os caracteres adxudicados historicamente 
ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e culturalmente cada 
cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

 FIB4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que comparen os caracteres adxudicados 
historicamente ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e 
culturalmente cada cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

 B4.5. Ler e analizar de xeito crítico textos filosóficos, epistemolóxicos e científicos sobre a comprensión 
da realidade, tanto desde o plano metafísico como desde o físico, usando con precisión os termos 
técnicos estudados, relacionar os problemas presentados nos textos co estudado nas unidades e razoar 
a postura propia.  

 FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 
problemáticas, e investigar a vixencia das ideas expostas. 

 FIB4.5.2. Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan a visión do ser humano en cada cosmovisión 
filosófico-científica estudada, e argumenta as súas propias ideas de xeito razoado e creativo. 

 B5.1. Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica.  FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo xenético, natureza e cultura. 

 B5.2. Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución, en relación cos contidos metafísicos e 
cos/coas pensadores/as xa estudados/as. 

 FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución, como a consideración 
dinámica e dialéctica da vida ou o indeterminismo, entre outras. 

 FIB5.2.2. Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, 
M. Harris ou M. Ponty, entre outros. 

 B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan o ser humano como tal, sendo o culturalmente 
adquirido condición para a innovación e a creatividade que caracterizan a especie. 

 FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do ser humano, e a súa relación cos 
elementos culturais que xorden nos procesos de antropoxénese e humanización, dando lugar á identidade propia 
do ser humano. 

 FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva entre o xeneticamente innato 
e o culturalmente adquirido, condición para a innovación e a capacidade creativa que caracterizan a nosa especie. 

 FIB5.3.3. Localiza información en internet acerca das investigacións actuais sobre a evolución humana, e reflicte 
a información seleccionada e sistematizada de xeito colaborativo. 

 B5.4. Valorar os coñecementos adquiridos nesta unidade, rexeitando os prexuízos tanto etnocéntricos 
como por motivos físicos, e tamén as actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión. 

 FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de 
adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos e as culturas. 

 B5.5. Coñecer e reflexionar sobre as concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se viñeron 
dando ao longo da filosofía occidental, comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do contexto sociocultural na concepción filosófica, 
e valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron camiño cara á consideración actual da 
persoa. 

 FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente sobre 
o ser humano. 

 FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores. 

 FIB5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado de 
natureza, estado de civilización, existencia, liberdade, emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, 
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existencia, inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros. 

 B5.6. Comparar a visión filosófica occidental do ser humano coa visión filosófica oriental, o budismo, o 
taoísmo e o hinduísmo, e argumentar as opinións propias sobre semellanzas e diferenzas. 

 FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente no 
contexto da filosofía occidental sobre o ser humano, coa visión filosófica oriental, o budismo, o taoísmo e o 
hinduísmo. 

 B5.7. Disertar, de forma oral e escrita, sobre as temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito do 
sentido da existencia, como poden ser a cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, 
a morte, o destino, o azar, a historia ou a necesidade de transcendencia, entre outras. 

 FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que lle dan sentido á existencia 
humana. 

 FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios sobre o ser humano, 
desde a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas co sentido da existencia humana. 

 B5.8. Coñecer algunhas teorías filosóficas occidentais sobre o corpo humano, e reflexionar de xeito 
colaborativo e argumentar acerca dos puntos de vista propios. 

 FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo (monismo, dualismo e emerxentismo), e 
argumenta sobre esas teorías comparando semellanzas e diferenzas, de forma colaborativa. 

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

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

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

 B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética.  FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 B6.6. Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento utópico, analizando e valorando  FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e argumenta as súas propias 
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a súa función, para propor posibilidades alternativas, proxectar ideas innovadoras e avaliar o xa 
experimentado. 

ideas. 

 B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade.  FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade. 

 B6.8. Recoñecer a capacidade simbólica como elemento distintivo da especie humana.  FIB6.8.1. Explica as teses fundamentais de E. Cassirer sobre a capacidade simbólica humana, e as de H. Poincaré 
sobre o proceso creativo. 

 B6.9. Coñecer o campo da estética, reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas por tres 
das construcións simbólicas culturais fundamentais. 

 FIB6.9.1. Comprende e usa conceptos como estética, creatividade, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 
estética, mímese, beleza, gusto, subxectividade, xuízo estético e vangarda. 

 FIB6.9.2. Contrasta e relaciona algunhas construcións simbólicas fundamentais no contexto da cultura occidental, 
e analiza, de xeito colaborativo, textos literarios, audicións musicais e visualizacións de obras de arte para explicar 
os contidos da unidade. 

 B6.10. Relacionar a creación artística con outros campos como o da ética, o coñecemento e a técnica.  FIB6.10.1. Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade humana, a creación artística, a 
ciencia e a ética. 

 B6.11. Analizar textos en que se comprenda o valor da arte, a literatura e a música como vehículos de 
transmisión do pensamento filosófico, utilizando con precisión o vocabulario específico propio da 
estética filosófica. 

 FIB6.11.1. Coñece e describe algúns dos elementos fundamentais da reflexión estética sobre a arte, analizando 
textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, 
Marcuse ou Adorno, entre outros, e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de arte. 

 FIB6.11.2. Entende o valor filosófico da literatura, analizando textos breves de pensadores e literatos como 
Platón, Santo Agostiño, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges 
ou Camus, entre outros. 

 FIB6.11.3. Coñece a visión filosófica da música a través da análise de textos filosóficos sobre as visións dos 
pitagóricos, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche ou Adorno, entre outros, así como mediante audicións 
significativas. 

 B6.12. Reflexionar por escrito sobre algunha das temáticas significativas estudadas, argumentando as 
propias posicións, e ampliar en internet a información aprendida. 

 FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e coherente sobre o valor das artes para transmitir ideas filosóficas, e procura e 
selecciona información en internet que amplíe o xa aprendido. 

 B6.13. Entender a importancia da comunicación para o desenvolvemento do ser humano e as 
sociedades. 

 FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo 
lóxico, razoamento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión e concepto universal, entre 
outros.  

 B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica proposicional e apreciar o seu valor para amosar o razoamento 
correcto e a expresión do pensamento como condición fundamental para as relacións humanas. 

 FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados. 

 B6.15. Coñecer as dimensións que forman parte da composición do discurso retórico, e aplicalas na 
composición de discursos. 

 FIB6.15.1. Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación. 

  FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos retóricos establecendo 
coherentemente a exposición e a argumentación. 

 B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as ferramentas básicas do discurso baseado na argumentación 
demostrativa. 

 FIB6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as súas propias teses mediante as regras e as 
ferramentas da argumentación. 

 FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha falacia. 

 FIB6.16.3. Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a arte da retórica e a argumentación de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores/as contemporáneos/as. 
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 B6.17. Coñecer as posibilidades da filosofía na creación dun proxecto, en xeral, e no ámbito empresarial 
en particular, e valorar o seu papel potenciador da análise, a reflexión e o diálogo. 

 FIB6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos ao contexto empresarial: principios, saber, orde 
lóxica, finalidade, demostración, razoamento, indución, dedución, argumentación, sentido, significado, 
creatividade, diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, globalidade e valor, entre outros. 

 B6.18. Comprender a importancia do modo de "preguntar radical" da metafísica para proxectar unha 
idea ou un proxecto vital ou empresarial, facilitando os procesos de cuestionamento e definición das 
preguntas radicais e as respostas a estas. 

 FIB6.18.1. Formula correctamente os interrogantes filosóficos radicais que deben estar na base da creación dun 
proxecto, tanto vital como laboral, como "que son?", "que fago?", "por que?", "para que?", "cal é o meu 
obxectivo?", "cal é o seu sentido, a súa razón de ser?", etc., e saber argumentar a defensa das respostas. 

 B6.19. Comprender o valor da teoría do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para introducir 
racionalidade na orixe e no desenvolvemento dun proxecto. 

 FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital ou empresarial, sobre a base da filosofía, valorando a íntima relación entre 
os pensamentos e as accións, entre a razón e as emocións, a través do diálogo, da argumentación e a linguaxe 
filosófica. 

 B6.20. Valorar as técnicas do diálogo filosófico, a argumentación e a retórica para organizar a 
comunicación entre as partes e a resolución de negociacións e de conflitos, para xerar diálogo baseado 
na capacidade de argumentar correctamente, para definir e comunicar correctamente o obxectivo dun 
proxecto. 

 FIB6.20.1. Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o diálogo na resolución de dilemas e conflitos 
dentro dun grupo humano. 

 B6.21. Valorar a capacidade da estética filosófica para favorecer o pensamento creativo e innovador 
que permite adaptarse e anticiparse aos cambios, xerando innovación e evitando o estancamento, 
valorando así a función e a importancia das persoas emprendedoras e innovadoras para a construción 
e o avance dunha cultura, e a transformación da realidade. 

 FIB6.21.1. Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, valorando a función e a importancia das persoas 
emprendedoras e innovadoras para a construción e o avance dunha cultura, e a transformación da realidade. 

 B6.22. Comprender e apreciar a función axiolóxica da ética para establecer un sistema de valores que 
permita mellorar o clima laboral, comprendendo que os valores éticos son clave para lograr o equilibrio 
entre innovación, sustentabilidade e competitividade. 

 FIB6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer no mundo laboral e de cara á sociedade e á 
natureza. 

 FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos como seres humanos, para o 
avance dunha cultura e para transformar a realidade. 

 B6.23. Coñecer e valorar a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo.  FIB6.23.1. Comprende e valora a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 

               Traballos individuais 

Instrumentos: 
 Probas escritas 

Cuestionarios 

Ademais dos documentos producidos polo alumno listados arriba teñen 
consideracións de instrumentos de avaliación os rexistros de recorrida de 
datos utilizados polo profesor a través do correo electrónico.  

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 

                       95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
N/A 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso de contidos traballados na aula: 
 

o Cuestionarios 
o Comentarios de texto 
o Mapas conceptuais 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 

                 Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
Cada semana traballarase un tema da primeira ou segunda avaliación 
centrado nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a 
lectura de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos contidos 
e realización de actividades de reforzo e ampliación. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Fotocopias entregadas ao alumnado nas dúas primeiras avaliacións 
Material de internet  
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: correo electrónico 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis salientables da historia da filosofía, e ser capaz de transferir 
os coñecementos a outros/as autores/as ou problemas. 

 HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos máis salientables dos/das autores/as estudados/as, recoñecendo a orde lóxica 
da argumentación e as formulacións que se defenden, e é quen de transferir os coñecementos a outros/as autores/as ou 
problemas. 

 HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identificando a conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e recoñece a súa estrutura 
e a orde lóxica das súas ideas. 

 HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas presentes no texto, en relación coa filosofía do/da autor/a e os contidos estudados. 

 B1.2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias opinións sobre os 
problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito razoado con outras posicións diferentes. 

 HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con claridade e coherencia, tanto oralmente como por escrito. 

 HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a diversidade de ideas e, á vez, apoiándose nos 
aspectos comúns. 

 B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á aprendizaxe da filosofía, 
realizando traballos de organización e investigación dos contidos. 

 HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada autor/a, mediante resumos dos seus contidos fundamentais, e clasifícaos 
nos núcleos temáticos que atravesan a historia da filosofía: realidade, coñecemento, ser humano, ética e política. 

 HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, comprende o seu significado, organízaos en esquemas ou mapas 
conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a comprensión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

 HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece as fontes fiables. 

 HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, traballos de investigación e proxectos que impliquen un esforzo creativo e unha 
valoración persoal dos problemas filosóficos formulados na historia da filosofía. 

 B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na exposición dos traballos de 
investigación filosófica. 

 HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs, redes sociais, procesador de textos, presentación de 
diapositivas ou recursos multimedia, etc.) para o desenvolvemento dos traballos. 

 HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da investigación, e decide os conceptos adecuados. 

 HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os contidos estudados utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o primeiro gran sistema filosófico, o de Platón, analizando 
a relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a dimensión antropolóxica e política 
da virtude, en relación coa filosofía presocrática e o xiro antropolóxico de Sócrates e os Sofistas, valorando a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Grecia antiga, e apreciando criticamente o 
seu discurso. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 B2.2. Entender o sistema teleolóxico de Aristóteles, en relación co pensamento de Platón e a física de Demócrito, e 
valorando a súa influencia no desenvolvemento das ideas e cos cambios socioculturais da Grecia antiga. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

 B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no helenismo, como o Epicureísmo, o Estoicismo e o Escepticismo, valorar 
o seu papel no contexto socio-histórico e cultural da época, e recoñecer a repercusión dos grandes científicos 
helenísticos, apreciando a gran importancia para occidente da Biblioteca de Alexandría. 

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

 B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e o seu encontro coa filosofía a través das ideas fundamentais de 
Agostiño de Hipona, apreciando a súa defensa da liberdade, da verdade e do 1ªa coñecemento interior ou a historia. 

 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. 

 B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en relación co agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, 
e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade Media. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do pensamento de Guillerme de Ockham, cuxa reflexión crítica supuxo a 
separación entre razón e fe, a independencia da filosofía e o novo pulo para a ciencia. 

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

 B4.1. Comprender a importancia do xiro do pensamento occidental que se deu no Renacemento e que anticipa a 
modernidade, valorando o novo humanismo que enxalza a "dignitas hominis", a investigación dos prexuízos do 
coñecemento de F. Bacon e as implicacións da Revolución Científica, e coñecer as teses fundamentais do realismo 
político de N. Maquiavelo. 

 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. 

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

 B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía humanista e o monismo 
panteísta de Spinoza, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade 
Moderna. 

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

 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. 

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

 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. 

 B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político de Locke, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade Moderna. 

 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. 

 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 
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  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. 

 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. 

 B4.4. Coñecer os principais ideais dos ilustrados franceses, afondando no pensamento de J.J. Rousseau, e valorar a 
importancia do seu pensamento para o xurdimento da democracia mediante unha orde social acorde coa natureza 
humana. 

 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. 

 B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e a 
filosofía ilustrada de Rousseau, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais 
da Idade Moderna. 

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

 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. 

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

 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  

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 

               Traballos individuais 

Instrumentos: 
 Probas escritas 

Cuestionarios 

Ademais dos documentos producidos polo alumno listados arriba teñen 
consideracións de instrumentos de avaliación os rexistros de recorrida de 
datos utilizados polo profesor a través do correo electrónico.  

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 

                       95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
N/A 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso de contidos traballados na aula: 
o Cuestionarios 
o Comentarios de texto 
o Mapas conceptuais 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 

                Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
Cada semana traballarase un tema da primeira ou segunda avaliación 
centrado nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a 
lectura de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos contidos 
e realización de actividades de reforzo e ampliación. 

Materiais e recursos 
Libro de texto 
Fotocopias entregadas ao alumnado nas dúas primeiras avaliacións 
Material de internet  
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado:  correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Delimitar e precisar o campo de estudo da antropoloxía, así 
como a súa metodoloxía e as súas técnicas. 

 B1.2. Definir e concretar o obxecto peculiar de estudo das ramas 
da antropoloxía. 

 B1.3. Distinguir as peculiaridades das escolas antropolóxicas. 

 B1.4. Diferenciar a antropoloxía doutras ciencias sociais. 

    

 B2.1. Establecer a liña filoxenética humana, dando conta das 
probas sobre a evolución. 

 B2.2.Describir, a través das tecnoloxías da información e da 
comunicación, as bases fisiolóxico-biolóxicas do comportamento 
humano desde a estrutura e a funcionalidade dos sistemas 
nervioso e endócrino. 

 B2.3. Describir a orixe e a evolución da especie humana, e a arbore 
xenealóxica dos homínidos ata a explosión cultural. 

 B2.4. Recoñecer a relación dialéctica entre o innato e o adquirido 
a partir de diversas teorías e modelos. 

 ANTB1.1.1. Identifica e distingue, de xeito claro e razoado, o campo de estudo da antropoloxía. 

 ANTB1.1.2. Diferencia a súa metodoloxía e as técnicas ao respecto doutras ciencias e saberes. 

 ANTB1.2.1. Define e concreta con precisión o obxecto peculiar de estudo das ramas da 
antropoloxía, distinguindo cada unha a través de textos, e realiza unha presentación empregando 
as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 ANTB1.3.1. Distingue sinteticamente as características propias das escolas antropolóxicas, 
elaborando un mapa conceptual. 

 ANTB1.4.1. Diferencia e explica a antropoloxía con respecto a outros saberes e outras ciencias 
sociais. 

 ANTB2.1.1. Reproduce a liña filoxenética humana, utilizando para iso recursos das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 ANTB2.1.2. Recoñece probas sobre a evolución. 

 ANTB2.2.1. Describe a estrutura e a funcionalidade do sistema nervioso e do endócrino, 
recorrendo ás tecnoloxías da información e da comunicación. 

 ANTB2.3.1. Describe e explica, mediante ferramentas informáticas, a orixe e a evolución da especie 
humana. 

 ANTB2.3.2. Constrúe a árbore xenealóxica dos homínidos ata a explosión cultural, e plásmaa 
nunha produción audiovisual. 

 ANTB2.4.1. Identifica a relación dialéctica entre o innato e o adquirido a partir da diferenciación 
de teorías e modelos. 

 ANTB2.5.1. Describe a achega da antropoloxía e da arqueoloxía ao coñecemento da evolución 
humana. 
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 B2.5. Concretar a achega da arqueoloxía aos estudos 
antropolóxicos, amosando o percorrido que vai polos grandes 
períodos da evolución sociocultural: Paleolítico, Neolítico, 
revolución urbana e sociedade industrial. 

 B2.6. Describir a complexidade do ser humano a través da súa 
peculiar unidade e diversidade. 

 

    

 B3.1 Definir o termo cultura, asumindo a súa complexidade desde 
diversos puntos de vista. 

 B3.2. Describir a interiorización da cultura, salientando os axentes 
e os procesos da endoculturación. 

 B3.3. Analizar a cultura, distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

 B3.4. Describir as dinámicas das culturas e a diversidade cultural. 

 B3.5. Describir os elementos característicos da sociedade global. 

 B3.6. Describir as producións culturais e distinguir as materiais das 
inmateriais. 

 ANTB2.5.2. Delimita o percorrido que vai polos grandes períodos da evolución sociocultural 
(Paleolítico, Neolítico, revolución urbana e sociedade industrial), e elabora mapas conceptuais. 

 ANTB2.6.1. Identifica e describe mediante pequenos textos a complexidade do ser humano, a 
través da súa peculiar unidade e diversidade. 

 ANTB3.1.1. Define os trazos característicos da cultura.  

 ANTB3.1.2. Identifica diversas perspectivas na súa concepción. 

 ANTB3.2.1. Describe o significado da interiorización da cultura. 

 ANTB3.2.2. Identifica e define os axentes e os procesos de endoculturación. 

 ANTB3.3.1. Analiza algún elemento cultural do seu contorno e compárao adecuadamente con 
outras manifestacións culturais, distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

 ANTB3.4.1. Describe, analiza e explica algún elemento cultural do seu contorno, comprendendo a 
complexidade da diversidade cultural global e de Galicia. 

 ANTB3.5.1. Recoñece, a partir dunha listaxe de trazos culturais e sociais, os elementos 
característicos da sociedade global. 

 ANTB3.6.1. Describe a través dos seus trazos as producións culturais, e distingue as materiais das 
inmateriais. 

 ANTB3.6.2. Describe con argumentación producións materiais e inmateriais de Galicia. 

 ANTB3.7.1. Identifica relacións entre usos lingüísticos e trazos culturais. 

 ANTB3.7.2. Identifica ás relacións entre lingua e cosmovisión, tendo Galicia como exemplo.  

 ANTB3.8.1. Identifica os elementos característicos da arte e da técnica, e diferénciaos desde unha 
óptica histórica e antropolóxica. 
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 B3.7. Identificar as relacións entre usos lingüísticos e trazos 
culturais. 

 B3.8. Describir os elementos característicos da arte e da técnica, 
desde unha óptica histórica e antropolóxica. 

 B3.9. Identificar os aspectos formais e semióticos do fenómeno 
relixioso, así como os principais paradigmas teóricos para a súa 
interpretación. 

 B3.10. Describir os fundamentos antropolóxicos do saber. 

    

 B4.1. Describir a sociabilidade e a socialización como trazos 
inherentes ao ser humano. 

 B4.2. Analizar os procedementos de produción de bens, así como 
as bases e os tipos de intercambio económico.  

 B4.3. Analizar os mecanismos de reprodución social e, 
especialmente, a comprensión da sexualidade. 

 B4.4. Analizar e describir os sistemas terminolóxicos e as teorías 
sobre o parentesco. 

 ANTB3.8.1. Describe exemplos de manifestacións artísticas e técnicas en Galicia, e compréndeos 
no seu contexto. 

 ANTB3.9.1. Identifica a través de pequenos textos os aspectos formais e semióticos do fenómeno 
relixioso 

 ANTB3.9.2. Define os principais paradigmas teóricos para a súa interpretación. 

 ANTB3.10.1. Identifica en pequenos textos os fundamentos antropolóxicos do saber. 

 ANTB4.1.1. Recoñece e describe a sociabilidade e a socialización como trazos inherentes ao ser 
humano 

 ANTB4.2.1. Describe os procedementos de produción de bens. 

 ANTB4.2.2. Recoñece os principais tipos de intercambio e as bases da economía, e exemplifícaos 
na nosa comunidade. 

 ANTB4.3.1. Identifica dun xeito concreto os mecanismos de reprodución social e, especialmente, 
os trazos típicos da sexualidade. 

 ANTB4.4.1. Analiza e describe os sistemas terminolóxicos sobre o parentesco, utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

 ANTB4.4.2. Analiza as modalidades de organización domésticas e os sistemas de parentesco, 
prestándolle especial atención á realidade galega. 

 ANTB4.5.1. Analiza e identifica as relacións entre individuos. 

 ANTB4.5.2. Describe o mantemento dunha cohesión política e a resolución dos conflitos por medio 
de guerras. 
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 B4.5. Analizar as relacións entre individuos, o mantemento dunha 
cohesión política e a resolución dos conflitos por medio de 
guerras. 

 B4.6. Recoñecer o significado da pertenza a grupos estratificados 
e a súa relación co poder. 

    

 B5.1. Describir as orixes mediatas e inmediatas da antropoloxía 
filosófica.  

 B5.2. Caracterizar os trazos distintivos do enfoque filosófico sobre 
a especificidade humana, desde os puntos de vista simbólico e 
histórico. 

 B5.3. Describir a estrutura da subxectividade humana: logos e 
praxis.  

 B5.4. Analizar o sentido da vida e da morte desde a conciencia da 
propia finitude. 

 B5.5. Analizar a racionalidade e a afectividade como dimensións 
que conforman as bases éticas da persoa. 

 

 ANTB4.6.1. Recoñece, a través de pequenos fragmentos, o significado da pertenza a grupos 
estratificados. 

 ANTB4.6.2. Describe a relación dos grupos cos poderes establecidos, utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 ANTB5.1.1. Describe de xeito sinxelo a orixe da antropoloxía filosófica a comezos do século XX e 
os seus antecedentes máis afastados. 

 ANTB5.2.1. Identifica dun xeito concreto os trazos distintivos do enfoque filosófico sobre a 
especificidade humana, desde os puntos de vista simbólico e histórico, en fragmentos filosóficos. 

 ANTB5.3.1. Describe o logos e a praxis como dimensión característica do suxeito humano. 

 ANTB5.4.1. Analiza e describe o sentido da vida e da morte tomando como referencia a conciencia 
da propia finitude, a través de fragmentos filosóficos e literarios. 

 ANTB5.5.1. Diferencia os instintos animais básicos da plasticidade da dinámica humana. 

 ANTB5.5.2. Identifica os trazos característicos da racionalidade e a afectividade como dimensións 
que conforman as bases éticas da persoa, mediante pequenos fragmentos filosóficos, literarios ou 
cinematográficos. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 

               Traballos individuais  

Instrumentos: 
 Probas escritas 

Cuestionarios 

Ademais dos documentos producidos polo alumno listados arriba teñen 
consideracións de instrumentos de avaliación os rexistros de recorrida de 
datos utilizados polo profesor a través do correo electrónico.  

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 

                       95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
N/A 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso de contidos traballados na aula: 
 

o Cuestionarios 
o Comentarios de texto 
o Mapas conceptuais 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
 Cada semana traballarase un tema da primeira ou segunda avaliación 

centrado nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a 
lectura de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos 
contidos e realización de actividades de reforzo e ampliación. 

 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Fotocopias entregadas ao alumnado nas dúas primeiras avaliacións 
Material de internet  
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
 

 
Correo electrónico 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  
– B1.1. Entender e apreciar a especificidade e a importancia do coñecemento psicolóxico, como 

ciencia que trata da conduta e os procesos mentais do individuo, valorando que se trata dun 
saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a investigación e a innovación. 

– PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de referencia global da psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia 
(nas filosofías de Platón e Aristóteles), ata o seu recoñecemento como saber independente da man de 
Wundt, Watson, James e Freud, definindo as acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución, 
desde o etimolóxico, como "ciencia da alma", aos achegados polas correntes actuais: condutismo, 
cognitivismo, psicanálise, humanismo ou Gestalt. 

PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os problemas que investiga a psicoloxía desde os seus 
inicios, distinguindo a súa perspectiva das proporcionadas por outros saberes. 

– B1.2. Identificar a dimensión teórica e práctica da psicoloxía, os seus obxectivos, as súas 
características e as súas ramas e técnicas de investigación, relacionándoas, como ciencia 
multidisciplinar, con outras ciencias cuxo fin é a comprensión dos fenómenos humanos, como 
a filosofía, a bioloxía, a antropoloxía, a economía, etc. 

– PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía: describir, 
explicar, predicir e modificar. 

– PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as ramas en que 
se desenvolven (clínica e da saúde, da arte, das actividades físico-deportivas, da educación, forense, 
da intervención social, ambiental, etc.), investigando e valorando a súa aplicación nos ámbitos de 
atención na comunidade, como na familia e na infancia, na terceira idade, en minusvalías, muller, 
xuventude, minorías sociais e inmigrantes, cooperación para o desenvolvemento, etc. 

– PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das metodoloxías de investigación psicolóxica, 
explicando as características de cada unha, como son os métodos comprensivos (introspección, 
fenomenoloxía, hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámica de grupos, etc.) e os seus obxectivos 
(observación, descrición, experimentación, explicación, estudos de casos, etc.). 

– B1.3. Recoñecer e expresar as achegas máis importantes da psicoloxía, desde os seus inicios 
ata a actualidade, identificando os principais problemas formulados e as solucións achegadas 
polas correntes psicolóxicas contemporáneas, e realizando unha análise crítica de textos 
significativos e breves de contido psicolóxico, identificando as problemáticas formuladas e 
relacionándoas co estudado na unidade. 

– PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das achegas que a psicolóxica realizou na comprensión dos 
fenómenos humanos, identificando os problemas específicos dos que se ocupa e as conclusións 
achegadas. 

– PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender, realizando os seus propios mapas 
conceptuais, utilizando medios informáticos, acerca das seguintes teorías: psicanálise, condutismo, 
teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía. 

– PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente textos sobre os problemas, as funcións e as aplicacións da 
Psicoloxía de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre outros. 

– PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións argumentadamente, mediante 
presentacións gráficas, en medios audiovisuais. 

– B2.1. Explicar a evolución do cerebro humano desde un enfoque antropolóxico, distinguindo 
as súas características específicas das doutros animais, co fin de apreciar a importancia do 
desenvolvemento neurolóxico e as consecuencias que delas se derivan. 

– PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en 
comparación co humano, valéndose de medios documentais.  

– PSB2.1.2. Investiga a través de internet a filoxénese humana e a evolución do cerebro, explicando e 
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apreciando a relación directa que mantén co desenvolvemento da conduta humana. 

– B2.2. Analizar e apreciar a importancia da organización do sistema nervioso central, 
fundamentalmente do encéfalo humano, distinguindo as localizacións e as funcións que 
determinan a conduta dos individuos 

– PSB2.2.1. Realiza unha presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre a 
morfoloxía neuronal e a sinapse, describindo o proceso de transmisión sináptica e os factores que a 
determinan, o impulso nervioso e os neurotransmisores. 

 – PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas cerebrais e as súas funcións, e localiza nun 
debuxo as devanditas áreas. 

– B2.3. Entender e valorar as técnicas actuais de investigación do cerebro e o seu impacto no 
avance científico acerca da explicación da conduta e na superación dalgúns trastornos e 
dalgunhas doenzas mentais. 

– PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas científicas de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, 
TAC, TEP, IRM, intervencións directas e estudo de casos. 

– PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de investigación cerebral lle deron ao 
coñecemento do comportamento humano e á solución dalgunhas patoloxías. 

– B2.4. Comprender e recoñecer algunhas das bases xenéticas que determinan a conduta 
humana, apreciando a relación de causa e efecto que pode existir entre ambas as dúas e 
destacando a orixe dalgunhas doenzas producidas por alteracións xenéticas. 

– PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na conduta, e investiga e 
valora se estes teñen efectos distintivos entre a conduta feminina e a masculina. 

– PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia das alteracións xenéticas coas doenzas que producen 
modificacións e anomalías na conduta, utilizando o vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, 
monosomía, deleción, etc. 

– PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en internet acerca de distintos tipos de doenzas causadas 
por alteracións xenéticas, tales como a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome do 
miaño de gato ou a síndrome de Klinefelter, entre outras. 

– B2.5. Investigar e resumir a influencia do sistema endócrino sobre o cerebro e os 
comportamentos derivados diso, co fin de valorar a importancia da relación entre ambos. 

– PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual do sistema endócrino, apreciando a 
súa influencia na conduta humana e os seus trastornos, por exemplo: hipófise e depresión, tiroide e 
ansiedade, paratiroide e astenia, suprarrenais e delirios, páncreas e depresión, sexuais e climaterio, 
etc. 

– PSB2.5.2. Investiga as diferenzas endocrinolóxicas entre homes e mulleres, e os seus efectos na 
conduta, valorando o coñecemento destas diferenzas como un instrumento que permite un 
entendemento e unha comprensión mellores entre as persoas de diferente sexo. 

– B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso construtivo eminentemente 
subxectivo e limitado, no cal ten a súa orixe o coñecemento sobre a realidade, valorando o 
ser humano como un procesador de información. 

– PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno da percepción (estímulo, 
sentido, sensación e limiares de percepción), recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo 
(excitación, transdución, transmisión e recepción). 

– PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das principais teorías acerca da percepción: asociacionismo, 
Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. 

– PSB3.1.3. Elabora unha presentación con medios audiovisuais e en colaboración grupal, 
desenvolvendo a súa iniciativa persoal e as leis gestálticas da percepción, valorando a súa achega 
conceptual e identificando exemplos concretos de como actúan (por exemplo, a través de obras 
pictóricas ou fotografías). 

– PSB3.1.4. Procura e selecciona información, utilizando páxinas web, acerca dalgúns tipos de ilusións 
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ópticas, diferenciándoas dos trastornos perceptivos como as alucinacións e a agnosia. 

– PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, como a constancia perceptiva, a 
percepción subliminar e extrasensorial, o membro fantasma e a percepción por estimulación eléctrica 
do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle) entre outros, e expón as súas conclusións a través de 
soportes de presentación informáticos. 

– B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das influencias individuais e sociais no fenómeno da 
percepción, valorando criticamente tanto os seus aspectos positivos como os negativos. 

– PSB3.2.1. Discirne e elabora conclusións, en colaboración grupal, sobre a influencia dos factores 
individuais (motivación, actitudes e intereses) e sociais (cultura e hábitat) no fenómeno da percepción, 
utilizando, por exemplo, os experimentos sobre prexuízos realizados por Allport e Kramer. 

– B3.3. Coñecer e analizar a estrutura, os tipos e o funcionamento da memoria humana, 
investigando as achegas dalgunhas teorías actuais, co fin de entender a orixe e os factores que 
inflúen no desenvolvemento desta capacidade no ser humano, e utilizar as súas achegas na 
súa propia aprendizaxe. 

– PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de atención e concentración como puntos de partida da memoria, 
distinguindo os tipos de atención e os tipos de alteración que poden sufrir. 

– PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e elaborar, con medios informáticos, un cadro 
comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP e MLP), analizando a correspondencia 
entre elas e valorando a utilidade que teñen na aprendizaxe humana. 

– PSB3.3.3. Procura e selecciona información en páxinas web e libros especializados, acerca das 
principais causas do esquecemento, tales como as fisiolóxicas, as producidas por lesións, por 
represión, por falta de procesamento, por contexto inadecuado, etc., e elabora conclusións. 

– PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria por desuso, 
interferencia, falta de motivación, etc., e expón as súas consecuencias de xeito argumentado. 

– PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios audiovisuais, algunhas distorsións ou alteracións da 
memoria, como a amnesia, a hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, desenvolvendo a súa 
capacidade emprendedora. 

– B4.1. Explicar as principais teorías sobre a aprendizaxe, identificando os factores que cada 
unha delas considera determinantes neste proceso, co obxecto de iniciarse na comprensión 
deste fenómeno e das súas aplicacións no campo social, e utilizar os seus coñecementos para 
mellorar a súa propia aprendizaxe. 

– PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar, utilizando medios informáticos, un cadro 
comparativo das teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e Watson); aprendizaxe por 
ensaio-erro (Thorndike); condicionamento instrumental (Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt 
(Khöler); aprendizaxe social ou vicaria (Bandura), etc. 

– PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da aplicación das técnicas de condicionamento na 
publicidade, mediante a localización destas últimas en exemplos de casos concretos, utilizados nos 
medios de comunicación audiovisual. 

– PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos factores que inflúen na aprendizaxe, como por exemplo 
os coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos, a 
motivación, as actitudes e os valores. 

– B4.2. Comprender os procesos cognitivos superiores do ser humano, como a intelixencia e o 
pensamento, mediante o coñecemento dalgunhas teorías explicativas da súa natureza e o seu 
desenvolvemento, distinguindo os factores que inflúen nel e investigando a eficacia das 
técnicas de medición utilizadas e o concepto de CI, co fin de entender esta capacidade 

– PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais teorías sobre a intelixencia, valorando as 
achegas que no seu estudo tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría factorial de Spearman, a 
multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

– PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un esquema explicativo sobre as fases do 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 10 CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 2º BAC 

MATERIA: PSICOLOXÍA 
 

 

 

humana. desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia das influencias xenéticas 
e do medio neste proceso. 

– PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a escala de Stanford-Binet, que clasifica estes 
valores desde a deficiencia profunda ata a superdotación, apreciando a obxectividade real dos seus 
resultados e examinando criticamente algunhas técnicas de medición da intelixencia. 

– PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez tanto do razoamento como da 
creatividade na resolución de problemas e na toma de decisións. 

– B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da intelixencia emocional no desenvolvemento 
psíquico da persoa. 

– PSB4 3.1. Valora a importancia das teorías de Gardner e Goleman, realizando un esquema das 
competencias da intelixencia emocional e a súa importancia no éxito persoal e profesional. 

– B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da intelixencia artificial e xulgar criticamente os seus 
alcances e os seus límites, co fin de evitar a equivocada humanización das máquinas pensantes 
e a deshumanización das persoas. 

– PSB4.4.1. Avalía, en traballo grupal, as vertentes positivas e negativas das aplicacións da intelixencia 
artificial, así como os perigos que pode representar pola súa capacidade para o control do ser humano, 
invadindo a súa intimidade e a súa liberdade. 

– B5.1. Explicar e valorar a importancia da motivación, a súa clasificación e a súa relación con 
outros procesos cognitivos, desenvolvendo os supostos teóricos que a explican e analizando 
as deficiencias e os conflitos que no seu desenvolvemento conducen á frustración. 

– PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información acerca das teorías da motivación (homeostática; das 
necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando mapas conceptuais, e 
elabora conclusións. 

– PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar unha presentación, con medios informáticos, acerca 
das causas da frustración, partindo da clasificación dos conflitos de Lewin e valorando as respostas 
alternativas a esta, como a agresión, o logro indirecto, a evasión, a depresión ou a súa aceptación 
(tolerancia á frustración). 

– PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a importancia da motivación no ámbito laboral e 
educativo, analizando a relación entre motivación e consecución de logros. 

– B5.2. Comprender o que é a personalidade, analizando as influencias xenéticas, ambientais e 
culturais sobre as que se edifica, as teorías que a estudan e os factores motivacionais, 
afectivos e cognitivos necesarios para a súa axeitada evolución, en cada fase do seu 
desenvolvemento. 

– PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas e diferenzas, as teorías da personalidade, como as 
provenientes da psicanálise, o humanismo, as tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo, valorando as 
achegas que cada unha delas realizou no coñecemento da natureza humana. 

– PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para realizar unha presentación, a través de medios 
audiovisuais, sobre as fases do desenvolvemento da personalidade, por exemplo segundo a teoría 
psicanalista, e elaborar conclusións sobre os cambios que se producen en cada unha delas. 

– PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as limitacións dalgúns métodos e estratexias para a 
avaliación da personalidade, como son as probas proxectivas (test de Rorschach, TAT, test da 
frustración de Rosenzweig, etc.), as probas non proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e MMPI) e as técnicas 
fisiolóxicas (tomografías, etc.). 

– PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación entre a función da conciencia e os procesos inconscientes, 
analizando algúns fenómenos inconscientes, como os soños ou a hipnose. 

– PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os estados alterados de conciencia provocados polas 
drogas, valorando criticamente a súa influencia nas alteracións da personalidade, e presenta as súas 
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conclusións de maneira argumentada. 

– PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre identidade e autoestima, valorando criticamente a 
importancia do concepto de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no desenvolvemento persoal e 
vital. 

– B5.3. Entender e reflexionar sobre a complexidade que implica definir o que é un trastorno 
mental, describindo algúns dos factores xenéticos, ambientais e evolutivos implicados, co fin 
de comprender as perspectivas psicopatolóxicas e os seus métodos de estudo. 

– PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos 
utilizados por cada unha delas. 

PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para realizar un cadro esquemático, en colaboración grupal e 
utilizando medios informáticos, acerca das características relativas a algúns tipos de trastornos, por 
exemplo os asociados ás necesidades biolóxicas e ás adiccións (sexuais, alimentarias, 
drogodependencias, etc.), ás emocións (ansiedade e depresión), a elementos corporais 
(psicosomáticos, somatomorfos e disociativos), á personalidade (esquizoide, paranoide, limítrofe, 
dependente, narcisista, antisocial, etc.), ao desenvolvemento evolutivo (autismo, atraso mental, déficit 
de atención e hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á vellez), etc. 

– B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de afectos, así como a orixe dalgúns trastornos emocionais, 
co obxecto de espertar o seu interese polo desenvolvemento persoal desta capacidade. 

– PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e paixón), especificando os seus 
determinantes hereditarios e aprendidos, e analizando a relación entre emoción e cognición. 

 – PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, alegría, tristura, ira, sorpresa, etc.) e 
secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das emocións 
autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.). 

– PSB5.4.3. Realiza un cadro comparativo sobre as teorías sobre a emoción, por exemplo como 
experiencia, como comportamento ou como suceso fisiolóxico, valorando a importancia da 
psicoafectividade no equilibrio da persoa. 

– PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns trastornos emocionais (indiferenza emocional, 
dependencia afectiva, trastorno maníaco-depresivo, descontrol emotivo, etc.) e problemas 
emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés, depresión, etc.), exemplificando a través dalgún soporte 
audiovisual, e elabora as súas conclusións. 

– B5.5. Coñecer a importancia que na maduración da persoa teñen as relacións afectivas e 
sexuais, analizando criticamente os seus aspectos fundamentais. 

– PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia que, no desenvolvemento e na maduración da persoa, 
teñen a afectividade e a sexualidade, como dimensións esenciais do ser humano, e describe os 
aspectos fundamentais da psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, conduta sexual, etc. 

– PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe verbal e non verbal como medios de comunicación 
emocional na nosa vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as súas conclusións. 

– B6.1. Comprender e apreciar a dimensión social do ser humano, e entender o proceso de 
socialización como a interiorización das normas e valores sociais, apreciando a súa influencia 
na personalidade e na conduta das persoas. 

– PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais e o seu impacto no comportamento das persoas ao 
exercer a súa influencia nos esquemas cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do ser humano. 

– PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando en grupo e utilizando medios informáticos, sobre o 
proceso de socialización humana e a influencia dos grupos, os papeis e os status sociais no 
desenvolvemento da persoa. 
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– PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das actitudes persoais, valorando a súa utilidade para a 
predición da conduta humana e a súa influencia en condutas de violencia escolar, laboral, doméstica 
e de xénero, entre outras. 

– B6. 2. Coñecer e valorar os procesos psicolóxicos das masas, a súa natureza, as características 
e as pautas de comportamento, co fin de evitar as situacións de vulnerabilidade en que da 
persoa poida perder o control sobre os seus propios actos. 

– PSB6.2.1. Procura e selecciona información en internet acerca das características da conduta do 
individuo inmerso na masa, tales como impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica, entre outras. 

– PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información acerca do estudo psicolóxico das masas, realizado por 
Gustav Le Bon, e elabora conclusións acerca do poder da persuasión, o contaxio de sentimentos e 
emocións que se produce nas masas e os seus efectos na perda temporal da personalidade individual 
e consciente da persoa. 

– PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e destaca algunhas das causas psicolóxicas explicativas que 
sinala acerca dos actos terroristas ou do pensamento radical e irracional que se pon de manifesto en 
seguidores/as de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, relixiosos, etc. 

– PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración grupal, e formula pautas de conduta preventivas co fin 
de evitar que as persoas se convertan en parte da masa, perdendo o control da súa conduta, dos seus 
pensamentos e dos seus sentimentos. 

– B6.3. Entender e describir a importancia da psicoloxía no campo laboral e o desenvolvemento 
das organizacións, reflexionando sobre a importancia do liderado como condición necesaria 
para a xestión das empresas, reflexionando sobre os erros psicolóxicos que se producen na 
súa xestión e procurando os recursos axeitados para afrontar os problemas. 

– PSB6.3.1. Comenta e aprecia a importancia da aplicación da psicoloxía no mundo laboral, en temas 
tales como os aspectos psicolóxicos que inflúen na produtividade e no desenvolvemento empresarial, 
a importancia dos métodos e das técnicas psicolóxicas para a selección de persoal segundo os perfís 
laborais e a resolución de conflitos, etc. 

 – PSB6.3.2. Procura e selecciona información sobre recursos humanos: selección de persoal e 
desenvolvemento de programas profesionais favorecedores da integración do persoal traballador na 
empresa, e a súa evolución persoal e profesional. 

– PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores psicolóxicos que inflúen no desenvolvemento laboral, 
como a adaptación, a innovación, o traballo colaborador, a xestión de coñecementos, a creatividade 
e a autoestima, identificando factores fundamentais, como a proposición de retos, a motivación, o 
fomento da participación, a autonomía e a xeración de ambientes creativos, mediante exemplos de 
casos concretos e reflexionando criticamente sobre a súa aplicación en diversos ámbitos de traballo. 

– PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet, acerca dos principais riscos da saúde laboral, como son o 
estrés, a ansiedade, o mobbing e a síndrome de Burnout. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Valoración de tarefas semanais 
 Valoración do avance individual 

               Traballos individuais  

Instrumentos: 
 Probas escritas 

Cuestionarios 

Ademais dos documentos producidos polo alumno listados arriba teñen 
consideracións de instrumentos de avaliación os rexistros de recorrida de 
datos utilizados polo profesor a través do correo electrónico.  

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 

avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 

o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 

                       95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
N/A 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso de contidos traballados na aula: 
 

o Cuestionarios 
o Comentarios de texto 
o Mapas conceptuais 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 
 Cada semana traballarase un tema da primeira ou segunda avaliación 

centrado nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a 
lectura de diversos textos, visualización de vídeos relacionados cos 
contidos e realización de actividades de reforzo e ampliación. 

 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Fotocopias entregadas ao alumnado nas dúas primeiras avaliacións 
Material de internet  
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
 

 
Correo electrónico 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


