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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

 
 

 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Criterio de avaliación                   Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 4. A xustiza e a política 
 

▪ B4.1.Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos  
contidos na DUDH, como fundamento universal das democracias durante  
os séculos XX e XXI, destacando as súas características e a súa  

                 relación cos conceptos de "Estado de dereito" e "división de poderes". 
 

▪ VEB4.1.1.Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia 
como un sistema que está por riba doutras formas de goberno, polo feito de 
incorporar nos seus principios os valores éticos sinalados na DUDH. 

▪ VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa 
defensa dos valores éticos e cívicos na sociedade democrática. 
 

 

▪ B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e das cidadás 
na vida política do Estado coa finalidade de evitar os riscos dunha democracia 
que viole os dereitos humanos. 

 

▪ VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as 
cidadás de participar activamente no exercicio da democracia, coa finalidade de 
que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado. 

▪ VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos 
democráticos cando non se respectan os valores éticos da DUDH (dexeneración 
en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula 
posibles medidas para evitalos. 

 

▪ B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 1978, 
identificando os valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que 
establece. 

▪ VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se 
fundamenta a  Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa 
finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo. 
 

▪ B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos principios 
éticos definidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva dos 
"dereitos e deberes dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) e dos "principios reitores 
da política social e económica" (artigos do 39 ao 52). 

▪ VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e 
ordénaos segundo a súa importancia, xustificando a orde elixida. 

▪ VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo 
funcionamento da  democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan 
conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un 
deber cívico, xurídico e ético. 
 

 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 
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humanos 

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do 
coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións, e analizar o 
significado dos termos de legalidade e lexitimidade. 

 

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as 
diferenzas, semellanzas e vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a 
legalidade e a lexitimidade, elaborando e presentando conclusións 
fundamentadas. 

▪  

▪ B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, a través da 

análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o 

positivismo xurídico, identificando a súa aplicación no pensamento xurídico de 

determinados/as filósofos/as, coa finalidade de ir conformando unha opinión 

argumentada sobre a fundamentación ética das leis. 

 

▪ VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría 
iusnaturalista do dereito, o seu obxectivo e as súas características, identificando 
na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das leis xurídicas, a 
súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado 

 

▪ B5.3. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da 
DUDH e a creación da ONU, coa finalidade de entendela como unha necesidade 
do seu tempo, cuxo valor continúa vixente como fundamento ético universal da 
lexitimidade do dereito e dos estados. 

▪ VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos 
países integrantes da ONU, coa  finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a 
paz en todo o mundo. 

▪ VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que 
orixinaron a DUDH, entre eles o uso das ideoloxías nacionalistas e racistas que 
defendían a superioridade duns homes sobre outros, chegando ao estremo do 
Holocausto xudeu, así como a discriminación e o exterminio de todas as persoas 
que non pertencesen a unha determinada etnia, a un modelo físico, a unha 
relixión, a unhas ideas políticas, etc. 

▪ VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a 
DUDH, e valora a importancia deste feito para a historia da humanidade. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Criterio de avaliación                        Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. A dignidade da persoa 
▪ 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. 

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

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

▪ 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. 

 Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais 

▪ B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as 
relacións entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu 
cumprimento na sociedade en que viven. 

▪ VEB2.1.1.Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 

ao 17, os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, 

nas relacións existentes entre ambos. 

▪ VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos 

do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que 

este debe protexer e respectar. 

▪ VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e 

audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes tratados no tema, 

e expón as súas conclusións de xeito argumentado. 

 

▪ 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. 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
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▪ 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 cidadás. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

No primeiro e segundo trimestre os contidos foron desenvoltos de xeito presencial.  
Tanto en 3º ESO como en 4º ESO os procedementos empregados para avaliar aos 
alumnos, antes do confinamiento, foron traballos individuales entregados ao profesor 
no caso de 4 ESO e 3 ESO e a exposición por grupos  dun  traballo no caso de 3 ESO. 

 

A avaliación do terceiro trimestre, así como a recuperación dos contidos do primeiro e 
segundo trimestre realizarase fundamentalmente por medio dos traballos realizados na 
casa e enviados polo Google Classroom.  

 

Cualificación final 

 A avaliación final de Xuño será o resultado da media ponderada das dos avaliacións 
máis as notas do traballo no terceiro trimestre có fin de favorecer ao alumno e poda 
promocionar e titular o seguinte curso. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

En setembro o alumno que suspenda, deberá facer actividades e traballos que se 
entregarán al finalizar el curso en xunio. 

 
Alumnado de materia   

pendente 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades e tarefas a desenvolver terán como obxectivo a recuperación, repaso 
e reforzó, para favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte 
curso. 

As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como 
obxectivo a recuperación, repaso,  do traballado na aula ó longo do curso. 
Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este 
obxectivo as actividades non poderán exceder o 80 % do tempo semanal 
asignado no horario do grupo a esta materia. Intentarase respectar no 
posible as indicacións dadas polo centro en relación á organización para o 
envío das actividades ó alumnado e contemplarase sempre un tempo 
mínimo de sete días, para que este as poida facer e proceder o seu envío, 
tendo en conta que teñen moitas materias, podendo deixar, polo tanto, un 
período de tempo superior. 

Non hai alumnos pendentes de esta materia 
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Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial: 
A metodoloxía didáctica empregada durante este tempo de confinamento é 
similar á empregada na aula habitualmente, se ben se prescinde das explicacións 
presenciais. A metodoloxía de ensino fomenta a aprendizaxe comprensiva e 
interdisciplinar dos valores éticos e outros valores que consideramos esenciais 
para a vida, a través de distintas actividades que o alumnado ten que confeccionar 
e ir presentando, neste tempo telemáticamente. 
Intentarase ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o 
alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir o 
alumnado no seu entorno e no seu acceso ou dispoñibilidade de recursos 
tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial. Neste senso, será 
preponderante o traballo realizado nas actividades presenciais desenvolvidas ata 
o 12 de Marzo. 
O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á 
situación e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e tentarase 
en todo momento o emprego de recursos sinxelos. En todos os niveles, 
empregarase fundamentalmente Google Classroom, como medio de 
comunicación. 
 
 
 

Materiais e recursos En canto aos recursos aos de 4ºESO enviaranse películas para facer actividades 
con preguntas. Os de 3ºESO as actividades do tema dado antes do 
confinamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
A información aos alumnos é a través do correo do Google Classroom e as 
familias a través do tutor do curso. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
                                              Criterio de avaliación Estándar de 

aprendizaxe 

                                                       Bloque 2. O saber filosófico 

▪ 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. 

 
▪ B2.3.   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 

▪ 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  

 
▪ 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 rigorconceptos filosóficos como razón, 
sentidos, mito, logos, arché, necesidade, continxencia, causa, existencia, 
metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, 
etc. 

 Bloque 3. O coñecemento 
▪ 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 entre os conceptos clave que manexan 

▪ 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 

 Bloque 4. A realidade 
▪ 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. 

                                                FILOSOFÍA DE 1º BACHARELATO 
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▪ 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. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1ªe2ª AVALIACIÓN 

                          Criterio de avaliación                 Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. A antropoloxía como saber 

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

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

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

▪ ANTB1.2.1. Define e concreta con precisión o obxecto peculiar de estudo das 
ramas da antropoloxía, distinguindo cada unha a través de textos 

▪ B1.3. Distinguir as peculiaridades das escolas antropolóxicas. ▪ ANTB1.3.1. Distingue sinteticamente as características propias das escolas 
antropolóxicas, elaborando un mapa conceptual 

 Bloque 2. Antropoloxía física: hominización e humanización 

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

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

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ ANTB2.5.1. Describe a achega da antropoloxía e da arqueoloxía ao 
coñecemento da evolución humana. 

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

1º DE BACHERALATO ANTROPOLOXÍA 
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elabora mapas conceptuais. 

 
Bloque 4. Antropoloxía social 

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

▪ 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. 

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

▪ 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

No primeiro e segundo trimestre na asignatura de Filosofía de 1ºBAC AB e Antropoloxía    
foron desenvoltos de xeito presencial os contidos previstos na Programación.  

En filosofía distribuidos en tres bloques: Bloque 2. O saber filosófico, Bloque 3. Teoría do 
coñecemento e Bloque 4. A realidade.  
En Antropoloxía os bloques: Bloque 1. A antropoloxía como saber, Bloque 2. Antropoloxía 
física: hominización e humanización e Bloque 4. Antropoloxía social. 
Os instrumentos utilizados para avaliar ao alumno foron, a observación directa na aula: 
participación, interese, espírito crítico e actitude tolerante. As actividades orais e colectivas  
nos permite avaliar o grao de comprensión dos conceptos e a capacidade de usalos en 
contextos diferentes. As probas de exame, que consistirán basicamente na realización de 
exercicios, nos permitá comprobar si o alumno coñece, comprende, usa, relaciona e valora os 
contidos tratados. 
En canto aos procedementos que se empregaron na avaliación de ditos contenidos, foron en 
Filosofía unha proba escrita dos bloques 80% e traballos individuais e/ou  grupo 20%. En 
Antropoloxía  proba escrita dos bloques 70% e as actividades e/ou traballos individuais e en 
grupo un 30%. 
Os instrumentos utilizados para avaliar ao alumno foron, a observación directa na aula: 
participación, interese, espírito crítico e actitude tolerante. As actividades orais e colectivas  
nos permite avaliar o grao de comprensión dos conceptos e a capacidade de usalos en 
contextos diferentes. As probas de exame, que consistirán basicamente na realización de 
exercicios permiten comprobar si o alumno coñece, comprende, usa, relaciona e valora os 
contidos tratados. 
Antes da evaluación fixose as respectivas recuperacións. 
 

 

A avaliación do terceiro trimestre se valorará o traballo realizado na clase de xeito presencial 
así como a recuperación dos contidos do primeiro e segundo trimestre realizarase 
fundamentalmente por medio dos traballos realizados en casa e enviados ao profesor por 
correo electrónico. Os traballos serán obligatorios para a recuperación da materia pendente e 
voluntarios para a subida da nota obtida na segunda avaliación. Os traballos deberán axustarse 
ás indicacións do profesorado, serán revisados polo profesor e se lles adxudicará unha 
valoración de ate 0.5 puntos que se engadirán á nota obtida na segunda avaliación antes do 
redondeo. Os alumnos que teñan a materia superada na segunda avaliación poderán sumar 
por este método un máximo de dous puntos. No caso de que non se puidera realizar ningunha 
proba antes da avaliación final os alumnos que necesiten recuperar porque a nota da segunda 
avaliación fora inferior a 5 poderán sumar os puntos que necesiten hasta acadar a nota de 5 
puntos. 

 

 

 

 

Cualificación 
final 

A cualificación final será a media entre as dous evaluacións á que se añade as puntuacións 
obtidas a través dos traballos e actividades realizadas no terceiro trimestre có fin de 
favorecer ao alumno e poda promocionar e titular o seguinte curso. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Na convocatoria extraordinaria de setembro se realizará unha proba escrita na que  entrarán 
os contidos das dúas primeiras avaliacións, que constará de 5 preguntas a desenvolver, 
nalgunha das cales poderán presentarse dúas opcións para que se poida escoller entre elas. 
Cada pregunta terá unha valoración de dous puntos e a nota será a suma das puntuacións 
obtidas en cada unha das preguntas. 
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Alumnado 
de materia 
pendente 

Neste caso non hai alumnado de materia pendente 

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

Actividades Actividades e tarefas a desenvolver terán como obxectivo a recuperación, repaso e 
reforzó, para favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte 
curso.  

As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a 
recuperación, repaso,  do traballado na aula ó longo do curso. 
Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este 
obxectivo as actividades non poderán exceder o 80 % do tempo semanal asignado 
no horario do grupo a esta materia. Intentarase respectar no posible as indicacións 
dadas polo centro en relación á organización para o envío das actividades ó 
alumnado e contemplarase sempre un tempo mínimo de sete días, para que este 
as poida facer e proceder o seu envío, tendo en conta que teñen moitas materias, 
podendo deixar, polo tanto, un período de tempo superior. 
 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Intentarase ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o 
alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir o 
alumnado no seu entorno e no seu acceso ou dispoñibilidade de recursos 
tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial. Neste senso, será 
preponderante o traballo realizado nas actividades presenciais desenvolvidas ata 
o 12 de Marzo. 
O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación 
e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e tentarase en todo 
momento o emprego de recursos sinxelos. En todos os niveles, empregarase 
fundamentalmente Google Classroom, como medio de comunicación có 
alumnado e o Google meet. 
 

Materiais e recursos Este Departamento non fixa ningún libro de texto como oficial e por esa razón,  os 
recursos e materiais a empregar son os apuntes xa dados antes do confinamiento. 

En canto aos recursos enviaranse aos alumnos películas o videos da materia xa 
dada para poder facer as actividades. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información aos alumnos é a través do correo do Google Classroom e as 
familias a través do tutor do curso. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1ª e 2 ª AVALIACIÓN 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga  

• 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. 

• 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. 

• 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, examinando a súa concepción da metafísica e 
da física, o coñecemento, a ética eudemonística e a política, en comparación coas 
teorías de Platón. 

 Bloque 3. A filosofía medieval 

• 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 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. 

 Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

• 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 

• 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. 

2º DE BACHERALATO: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
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coñecemento de F. Bacon e as implicacións da Revolución Científica, e coñecer 
as teses fundamentais do realismo político de N. Maquiavelo 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 Bloque 5. A filosofía contemporánea 

• B5.1. Entender o materialismo histórico de Marx, en relación co idealismo de 
Hegel e con Feuerbach, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e nos cambios socioculturais da Idade Contemporánea. 

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

• HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Marx, examinando o materialismo histórico e a 
crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do 
individuo. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. A psicoloxía como ciencia 

• 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. 

• 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. 

▪ PSB1.2.3. 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.). 

 Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta 

• 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. 

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

• 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 

• 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. 

• 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. 

• PSB2.4.3. 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. 

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

• B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso construtivo 
eminentemente subxectivo  e limitado, no cal ten a súa orixe o coñecemento 

• PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno da 
percepción (estímulo, sentido, sensación e limiares de percepción), recoñecéndoos 

2º DE BACHERALATO: PSICOLOXÍA 
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sobre a realidade, valorando o ser humano como un procesador de 
información. 

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. 

 

• PSB3.1.4. Procura e selecciona información, utilizando páxinas web, acerca dalgúns 
tipos de ilusións 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. 

 
 

• B3.3. 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. 

• PSB3.3.5. 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. 

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

• 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. 
 

• B4.2. Comprender os procesos cognitivos superiores do ser humano, como a • PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais teorías sobre a 
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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 

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. 
 

• 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. 

•  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

No primeiro e segundo trimestre, os contidos previstos na programación, tanto  

na asignatura de Historia da Filosofía como en Psicoloxía, foron desenvoltos de  

xeito presencial. 

Os procedementos e instrumentos da avaliación foron a  observación directa dos 
alumnos na aula, súa participación, interese, espírito crítico e actitude tolerante. 
As intervencións orais serviron para avaliar o grao de comprensión dos conceptos 
e a capacidade de usalos en contextos diferentes.  
Para superar a materia por avaliacións os alumnos tiveron que ter como mínimo  
un 5 en cada unha delas. 
Os instrumentos de avaliación foron os exames e as actividades e/ou traballos. 
Dada a dificuldade da materia fixose máis dun exame por avaliación; neste caso  
a nota media foi a media das obtidas nas distintas probas. 
A nota do exame ou nota media dos exames tivo un peso dun 90% e as actividades  
e/ou traballos un 10%.  
Antes da evaluación fixose as respectivas recuperacións. 

 

En canto a avaliación do terceiro trimestre se valorará o traballo realizado na 
clase antes do confinamiento. A recuperación dos contidos do primeiro e segundo 
trimestre realizarase fundamentalmente por medio dos traballos realizados en 
casa e enviados ao profesor por correo electrónico. Os traballos serán obligatorios 
para a recuperación da materia pendente e voluntarios para a subida da nota 
obtida na segunda avaliación. Os traballos deberán axustarse ás indicacións do 
profesorado, serán revisados polo profesor e se lles adxudicará unha valoración 
de ate 0.5 puntos que se engadirán á nota obtida na segunda avaliación antes do 
redondeo. Os alumnos que teñan a materia superada na segunda avaliación 
poderán sumar por este método un máximo de dous puntos. No caso de que non 
se puidera realizar ningunha proba antes da avaliación final os alumnos que 
necesiten recuperar porque a nota da segunda avaliación fora inferior a 5 
poderán sumar os puntos que necesiten hasta acadar a nota de 5 puntos  
 

 

 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media entre as dous evaluacións á que se añade as 
puntuacións obtidas a través dos traballos e actividades realizadas no terceiro trimestre 
có fin de favorecer ao alumno e poda promocionar e titular o seguinte curso.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria extraordinaria de setembro se realizará unha proba escrita na que 
entrarán os contidos das dúas primeiras avaliacións.  

 
Alumnado de 

materia pendente 
 
 

 

 

Neste caso non hai alumnado de materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a 
recuperación, repaso, e reforzo  dos temas dados antes do confinamiento. 
No caso de Historia de la Filosofía se repasará a materia facendo comentarios 
de textos  e no cado de Psicoloxía, traballos e actividades para reforzar os 
contidos xa dados.  

Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar 
este obxectivo as actividades non poderán exceder o 80 % do tempo 
semanal asignado no horario do grupo a esta materia. Intentarase 
respectar no posible as indicacións dadas polo centro en relación á 
organización para o envío das actividades ó alumnado e contemplarase 
sempre un tempo mínimo de sete días, para que este as poida facer e 
proceder o seu envío, tendo en conta que teñen moitas materias, 
podendo deixar, polo tanto, un período de tempo superior. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial. 
Lección de repaso e comentario de textos filosóficos, Seguimento 
individualizado a través do traballos enviados por correo e revisión e 
seguimento dos mesmos. Respostas de dúbidas relativas a aspectos 
concretos da materia. 
Intentarase ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o 
alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir o 
alumnado no seu entorno e no seu acceso ou dispoñibilidade de recursos 
tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial. Neste senso, 
será preponderante o traballo realizado nas actividades presenciais 
desenvolvidas ata o 12 de Marzo. 
O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á 
situación e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e 
tentarase en todo momento o emprego de recursos sinxelos. Empregarase 
fundamentalmente Google Classroom, como medio de comunicación có 
alumnado e o Google meet. 
 

Materiais e recursos Este Departamento non fixa ningún libro de texto como oficial e por esa razón,  
os recursos e materiais a empregar son os apuntes xa dados antes do 
confinamiento. 
Textos escritos relativos aos temas contemplados na programación, e 
comentados en conxunto polo alumnos e o profesor e exposición de vídeos 
curtos para ilustrar as ideas expostas. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información aos alumnos é a través do correo do Google Classroom e as 
familias a través do tutor do curso. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 


