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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de

alarma e suspensión das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na

obriga de seguir  co curso de forma telemática. Este anexo que elaboramos

seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020 que elaborou a Dirección xeral

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten como función

fixar  que  imos  a  avaliar  e  como  con  respecto  a  esta  materia  no  terceiro

trimestre de cara a unha boa finalización do curso e que predispoña o mellor

arranque posible do curso que ven, co obxectivo sobre todo de que o alumnado

vaia  conseguindo  aquelas  competencias,  contidos  e  capacidades  que  se

consideran imprescindibles en cada materia.

2 | P á x i n a



Páxina 3 de 6

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■  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.  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).

1.  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS

IMPRESCINDIBLES

Durante  a  terceira  avaliación  imos  a  realizar  actividades  que  nos  permitan

adquirir os contidos e as competencias que consideramos imprescindibles para

a finalización do curso de Valores Éticos e que se centrará nas normas morais

e na resolución de dilemas éticos. Neste sentido imos desenvolver os seguintes

estándares de aprendizaxe e competencias clave.  

Valores éticos. 1º de ESO  Adaptación 3º Avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A dignidade da persoa

 a
 d
 g
 m

 B1.14.
Construción  da
identidade
propia consonte
valores éticos.

 B1.15.  Persoa
como  proxecto
vital.

 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.

 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.

 CSIEE

 VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal
conforme o modelo de persoa que quere ser e
os valores éticos que desexa adquirir, facendo
que a súa propia vida teña un sentido.

 CSIEE

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

 a
 b

 B2.12.  Valores
e  virtudes
éticas  nas

 B2.6.  Xustificar  a
importancia  dos
valores  e  das

 VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes
éticas  como  unha  condición  necesaria  para
lograr unhas boas relacións interpersoais, entre

 CSC

3 | P á x i n a



Páxina 4 de 6

Valores éticos. 1º de ESO  Adaptación 3º Avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 d
 h

relación
interpersoais.

 B2.13.  Deber
moral  e  cívico
do auxilio.

virtudes  éticas  para
conseguir  unhas
relacións
interpersoais xustas,
respectuosas  e
satisfactorias.

elas a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a
xenerosidade, etc.

 VEB2.6.2.  Elabora  unha  lista  con  algúns
valores éticos que deben estar  presentes nas
relacións entre o individuo e a sociedade, tales
como  responsabilidade,  compromiso,
tolerancia,  pacifismo,  lealdade,  solidariedade,
prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc.

 CSC

 VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que
todas  as  persoas  teñen  de  prestar  auxilio  e
socorro  a  outras  cuxa  vida,  liberdade  e
seguridade estean en perigo de xeito inminente,
colaborando na medida das súas posibilidades
a  prestar  primeiros  auxilios,  en  casos  de
emerxencia.

 CSC

Bloque 3. A reflexión ética

 a
 d
 e
 g
 h

 B3.10.  Valores
e  normas
éticas,  e  os
seus  efectos
beneficiosos
para a persoa e
para  a
comunidade.

 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.

 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.

 CSC

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos ordinarios: Actividades sobre dilemas éticos e

sobre as normas morais

Cualificación
final

A nota do alumnado vai a ser como nota base a media das

dúas primeiras avaliacións, e despois,  sempre contando de

forma positiva, a nota que o profesor considere axustada ao

traballo realizado polo alumnado e que non poden exceder os

2  puntos  por  encima  da  nota  base  en  relación  as  dúas
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primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria
de setembro

Será un exame por escrito con preguntas (4 de 2,50 puntos)

sobre  os  contidos  desenvoltos  nas  primeiras  dúas

avaliacións,  en  especial  dereitos  humanos,  dereitos  e

liberdades básicas na constitución,  moral  e  distinción entre

seres humanos e animais a nivel moral.

Alumnado  de
materia
pendente

Criterios  de  avaliación:  Non  hai  alumnado  de  materia
pendente. De habelo os criterios serían os de todo o currículo
os  cales  se  dividirían  por  temas  para  ser  avaliados  por
traballos.

Criterios  de  cualificación:  Non  hai  alumnado  de  materia
pendente. De habelo os criterios serían que a nota final sería
a nota media dos traballos, e que ao menos o 70% terían que
estar aprobados.

Procedemento  e  instrumentos  de  avaliación:   Non  hai
alumnado de materia pendente. De habelo o procedemento
serían as tarefas escritas e os instrumentos as actividades a
desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades sobre dilemas morais e sobre as normas morais.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado realice as tarefas
na casa e llas envíe ao profesor para que comprobe se foron
ben realizadas.

Materiais 

e recursos:

Materiais e actividades a realizar no Edixgal así como na Aula
Virtual
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtua
l2/course/view.php?id=129 )
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4. Información e Publicidade

Información

ao  alumnado

e as familias

O  profesor  informou ao  alumnado  de  cal  ía  ser  o

procedemento,  instrumentos  e  criterios  de  avaliación  da

terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na

programación na correspondente no Edixgal e na Aula Virtual

do curso para que todo poidan acceder a ela.

O  xefe  de  departamento  trasladará  a  adaptación  da

programación didáctica á dirección do centro escolar para súa

publicación na páxina web do instituto.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de alarma e

suspensión das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso

de forma telemática. Este anexo que elaboramos seguindo as instrucións do 27 de abril

do  2020  que  elaborou  a  Dirección  xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e

Innovación Educativa ten como función fixar que imos a avaliar e como con respecto a

esta  materia  no  terceiro  trimestre  de  cara  a  unha  boa  finalización  do  curso  e  que

predispoña o mellor arranque posible do curso que ven, co obxectivo sobre todo de que o

alumnado  vaia  conseguindo  aquelas  competencias,  contidos  e  capacidades  que  se

consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■  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.

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño

2015).
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante a terceira avaliación imos a realizar actividades que nos permitan adquirir  os

contidos e  as  competencias  que  consideramos imprescindibles  para  a  finalización  do

curso de Valores Éticos e que se centrará nas normas morais e na resolución de dilemas

éticos.  Neste  sentido  imos  desenvolver  os  seguintes  estándares  de  aprendizaxe  e

competencias clave:

Bloques 1 e 2. A dignidade da persoa e A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES

Comp 
CLAVE

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRAO
MINIMO
CONSEC.

PESO
CUALIF.

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS

TEMPORALIZ
ACIÓN POR
AVALIACIÓN

Cuestio-
narios  Caderno Lectura 1º 2º 3º

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

▪ CCL
▪ CD

70% 5,5%     x x    x x

BLOQUE 3: A reflexión ética
▪ VEB3.1.2.  Achega  razóns  que  xustifiquen  a

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

▪ CSC

   70% 8,3%        x x x x

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

▪ CCL

  70% 8,3% x x x

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

▪ .CCL

70% 8,3% x x x

Bloque 5 e 6 Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos
humanos + Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

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

▪ CCL
▪ CD

70% 8,3% X x x x

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

▪ CSC
▪ CSIE

E
70% 8,3% x x x x
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos  ordinarios: Actividades  sobre  dilemas  éticos  e  sobre  as

normas morais.

Cualificación final A nota do alumnado vai a ser como nota base a media das dúas primeiras

avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota que o

profesor considere axustada ao traballo realizado polo alumnado e que non

poden exceder os 2 puntos por encima da nota base en relación as dúas

primeiras avaliacións.

Proba

extraordinaria  de

setembro

Será  un  exame por  escrito  con  preguntas  (4  de  2,50  puntos)  sobre  os

contidos desenvoltos nas primeiras dúas avaliacións, en especial dereitos

humanos, dereitos e liberdades básicas na constitución, moral e distinción

entre seres humanos e animais a nivel moral.

Alumnado  de

materia pendente

Criterios  de  avaliación:  Non  hai  alumnado  de  materia  pendente.  De

habelo os criterios serían os de todo o currículo os cales se dividirían por

temas para ser avaliados por traballos.

Criterios de cualificación:  Non hai  alumnado de materia  pendente.  De

habelo os criterios serían que a nota final sería a nota media dos traballos,

e que ao menos o 70% terían que estar aprobados.

Procedemento  e  instrumentos  de  avaliación:   Non  hai  alumnado  de

materia pendente. De habelo o procedemento serían as tarefas escritas e

os instrumentos as actividades a desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades sobre dilemas morais e sobre as normas morais.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado realice as tarefas na casa e llas

envíe ao profesor para que comprobe se foron ben realizadas.

Materiais 

e recursos:

Materiais e actividades a realizar no Edixgal así como na Aula Virtual (https://

www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?

id=129 )
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4. Información e Publicidade

Información  ao

alumnado  e  as

familias

O  profesor  informou ao  alumnado  de  cal  ía  ser  o  procedemento,

instrumentos e criterios de avaliación da terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación

na correspondente no Edixgal  e  na  Aula  Virtual  do curso  para  que todo

poidan acceder a ela.

O xefe de departamento trasladará a adaptación da programación didáctica

á  dirección  do  centro  escolar  para  súa  publicación  na  páxina  web  do

instituto.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de

alarma e suspensión das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na

obriga de seguir  co curso de forma telemática. Este anexo que elaboramos

seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020 que elaborou a Dirección xeral

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten como función

fixar  que  imos  a  avaliar  e  como  con  respecto  a  esta  materia  no  terceiro

trimestre de cara a unha boa finalización do curso e que predispoña o mellor

arranque posible do curso que ven, co obxectivo sobre todo de que o alumnado

vaia  conseguindo  aquelas  competencias,  contidos  e  capacidades  que  se

consideran imprescindibles en cada materia.
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MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■  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.  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).

1.  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS

IMPRESCINDIBLES

Durante  a  terceira  avaliación  imos  a  realizar  actividades  que  nos  permitan

adquirir os contidos e as competencias que consideramos imprescindibles para

a finalización do curso de Valores Éticos e que se centra nas normas morais e

nos dilemas éticos. Neste sentido imos desenvolver os seguintes estándares

de aprendizaxe e competencias clave.

Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

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

a
b
e
h

B5.1.  Relación  entre
ética e dereito.

B5.2.  Relación  entre
legalidade  e  lexiti-
midade.

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 lexitimi-
dade.

VEB5.1.1.  Busca  e  selecciona  información  en
páxinas  web,  para  identificar  as  diferenzas,
semellanzas e vínculos existentes entre a Éti-
ca e o Dereito, e entre a legalidade e a lexiti-
midade,  elaborando  e  presentando  conclu-
sións fundamentadas.

CAA
CD

a
b
e
g
h
l

B5.3.  Xustificación
das normas xurídi-
cas.

B5.4. Convencionalis-
mo dos sofistas

B5.5.  Iusnaturalismo.

B5.2. Explicar o problema
da  xustificación  das
normas xurídicas, a tra-
vés  da  análise  das  te-
orías do dereito natural
ou  iusnaturalismo,  o
convencionalismo  e  o

VEB5.2.1.  Elabora en grupo unha presentación
con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista
do dereito, o seu obxectivo e as súas carac-
terísticas, 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.

CD
CSC
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

Iusnaturalismo  de
Locke.

B5.6.  Iuspositivismo
de Kelsen.

positivismo  xurídico,
identificando a súa apli-
cación  no  pensamento
xurídico  de  determina-
dos/as filósofos/as, coa
finalidade  de  ir  confor-
mando unha opinión ar-
gumentada sobre a fun-
damentación  ética  das
leis.

VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento so-
fista,  a  distinción  entre  "physis"  e  "nomos",
describindo a súa contribución ao convencio-
nalismo xurídico, e elabora conclusións argu-
mentadas arredor deste tema.

CCEC

VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivis-
mo xurídico de Kelsen, nomeadamente no re-
lativo á validez das normas e dos criterios que
utiliza, especialmente o de eficacia, e a rela-
ción que establece entre a ética e o dereito.

CCEC

VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á
iniciativa persoal para elaborar unha presenta-
ción con medios informáticos, en colaboración
co grupo, comparando as tres teorías do de-
reito e explicando as súas conclusións. 

CAA
CD
CSIEE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos ordinarios: Actividades sobre dilemas éticos e

sobre as normas morais

Cualificación

final

A nota do alumnado vai a ser como nota base a media das

dúas primeiras avaliacións, e despois,  sempre contando de

forma positiva, a nota que o profesor considere axustada ao

traballo realizado polo alumnado e que non poden exceder os

2  puntos  por  encima  da  nota  base  en  relación  as  dúas

primeiras avaliacións.

Proba

extraordinaria

de setembro

Será un exame por escrito con preguntas (4 de 2,50 puntos)

sobre  os  contidos  desenvoltos  nas  primeiras  dúas

avaliacións,  en  especial  dereitos  humanos,  dereitos  e

liberdades básicas na constitución,  moral  e  distinción entre

seres humanos e animais a nivel moral.
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Alumnado  de

materia

pendente

Criterios  de  avaliación:  Non  hai  alumnado  de  materia

pendente. De habelo os criterios serían os de todo o currículo

os  cales  se  dividirían  por  temas  para  ser  avaliados  por

traballos.

Criterios  de  cualificación:  Non  hai  alumnado  de  materia

pendente. De habelo os criterios serían que a nota final sería

a nota media dos traballos, e que ao menos o 70% terían que

estar aprobados.

Procedemento  e  instrumentos  de  avaliación:   Non  hai

alumnado de materia pendente. De habelo o procedemento

serían as tarefas escritas e os instrumentos as actividades a

desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades sobre dilemas morais e sobre as normas morais.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado realice as tarefas

na casa e llas envíe ao profesor para que comprobe se foron

ben realizadas.

Materiais 

e recursos:

Materiais e actividades a realizar no Edixgal así como na Aula

Virtual 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/

aulavirtual2/course/view.php?id=146 )

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=146
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=146
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4. Información e Publicidade

Información

ao  alumnado

e as familias

O  profesor  informou ao  alumnado  de  cal  ía  ser  o

procedemento,  instrumentos  e  criterios  de  avaliación  da

terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na

programación na correspondente no Edixgal e na Aula Virtual

do curso para que todo poidan acceder a ela.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de alarma e

suspensión das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso

de forma telemática. Este anexo que elaboramos seguindo as instrucións do 27 de abril

do  2020  que  elaborou  a  Dirección  xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e

Innovación Educativa ten como función fixar que imos a avaliar e como con respecto a

esta  materia  no  terceiro  trimestre  de  cara  a  unha  boa  finalización  do  curso  e  que

predispoña o mellor arranque posible do curso que ven, co obxectivo sobre todo de que o

alumnado  vaia  conseguindo  aquelas  competencias,  contidos  e  capacidades  que  se

consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■  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.

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño

2015).



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante a terceira avaliación imos a realizar actividades que nos permitan adquirir  os

contidos e  as  competencias  que  consideramos imprescindibles  para  a  finalización  do

curso de Valores Éticos e que se centra nas normas morais e nos dilemas éticos. Neste

sentido imos desenvolver os seguintes estándares de aprendizaxe e competencias clave.

BLOQUE 1 E 2: A dignidade da persoa +  A comprensión, o respecto e a igualdade nas
relacións interpersoais

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES

C. 
CLAVE

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRAO
MINIM
O
CONSE
-
CUCIÓ
N

PESO
CUALIF.

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS

TEMPORALI
ZACIÓN

POR
AVALIACIÓN

CUESTIO-
NARIOS

CADERNO
CLASE LECTURA 1º 2º 3º

▪ 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.

▪ CCL

80% 5,5% x x x

BLOQUES 3 E 4: A REFLEXIÓN ÉTICA + A XUSTIZA E A POLÍTICA
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.).

▪ CSC

50% 8,3% x x x

BLOQUE 5: Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos
(DUDH)

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

▪ CCL

50% 8,3% x x x X

Bloque 6 : Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía.
▪ 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.

▪ CMC
CT

▪ CSC
▪ CSIE

E
90% 50% x x x x



2. Avaliación e cualificación

Avaliación
Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos  ordinarios: Actividades  sobre  dilemas  éticos  e  sobre  as
normas morais

Cualificación final A nota do alumnado vai a ser como nota base a media das dúas primeiras
avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota que o
profesor considere axustada ao traballo realizado polo alumnado e que non
poden exceder os 2 puntos por encima da nota base en relación as dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria  de
setembro

Será  un  exame por  escrito  con  preguntas  (4  de  2,50  puntos)  sobre  os
contidos desenvoltos nas primeiras dúas avaliacións, en especial dereitos
humanos, dereitos e liberdades básicas na constitución, moral e distinción
entre seres humanos e animais a nivel moral.

Alumnado  de
materia pendente

Criterios  de  avaliación:  Non  hai  alumnado  de  materia  pendente.  De
habelo os criterios serían os de todo o currículo os cales se dividirían por
temas para ser avaliados por traballos.

Criterios de cualificación:  Non hai  alumnado de materia  pendente.  De
habelo os criterios serían que a nota final sería a nota media dos traballos,
e que ao menos o 70% terían que estar aprobados.

Procedemento  e  instrumentos  de  avaliación:   Non  hai  alumnado  de
materia pendente. De habelo o procedemento serían as tarefas escritas e
os instrumentos as actividades a desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades sobre dilemas morais e sobre as normas morais.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado realice as tarefas na casa e llas
envíe ao profesor para que comprobe se foron ben realizadas.

Materiais 
e recursos:

Materiais  e  actividades  a  realizar  no  Edixgal  así  como  na  Aula  Virtual
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/
view.php?id=146 ).

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=146
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=146


4. Información e Publicidade

Información  ao

alumnado  e  as

familias

O  profesor  informou ao  alumnado  de  cal  ía  ser  o  procedemento,

instrumentos e criterios de avaliación da terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación

na correspondente no Edixgal  e  na  Aula  Virtual  do curso  para  que todo

poidan acceder a ela.

O xefe de departamento trasladará a adaptación da programación didáctica

á  dirección  do  centro  escolar  para  súa  publicación  na  páxina  web  do

instituto.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido  a  pandemia  mundial  provocada  pola  Covid-19  e  o  posterior  estado  de  alarma  e

suspensión das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso de

forma telemática. Este anexo que elaboramos seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020

que elaborou a Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ten como función fixar que imos a avaliar  e como con respecto a esta materia no terceiro

trimestre de cara a unha boa finalización do curso e que predispoña o mellor arranque posible

do curso que ven,  co obxectivo sobre todo de que o alumnado vaia conseguindo aquelas

competencias, contidos e capacidades que se consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■ 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.  obrigatoria  e  do

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante a terceira avaliación imos a realizar actividades que nos permitan adquirir os contidos e

as competencias que consideramos imprescindibles para a finalización do curso de Cultura

Clásica e que se centra en algúns elementos da lingua grega e da cultura romana.  Neste

sentido imos desenvolver os seguintes estándares de aprendizaxe e competencias clave.  

Cultura Clásica. 3º  de ESO       3º Trimestre Adaptado

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave1

Bloque 1. Xeografía

f
o

B1.1.  Marco  xeográfico  das
civilizacións grega e romana.

B1.2.  Describir  os  marcos
xeográficos  en  que  se
desenvolven  as  civilizacións
grega e romana ao longo da súa
historia.

CCB1.2.1.  Enumera  aspectos  do  marco
xeográfico  que  poden  ser  considerados
determinantes  no  desenvolvemento  das
civilizacións  grega  e  latina,  e  achega
exemplos  para  ilustrar  e  xustificar  as  súas
formulacións.

CSC
CD
CAA

Bloque 2. Historia

e
ñ
o

B2.2.  Marco  histórico  da
civilización romana: Monarquía,
República e Imperio.

B2.1. Identificar, describir e explicar
o  marco  histórico  en  que  se
desenvolven  as  civilizacións
grega e romana.

CCB2.1.1.  Sabe enmarcar  determinados  feitos
históricos nas civilizacións grega e romana e
no  período  histórico  correspondente,
póndoos  en  contexto  e  relacionándoos  con
outras circunstancias contemporáneas.

CAA
CMCCT
CD
CSC

B2.3.  Coñecer  as  características
fundamentais  da  romanización
de Hispania e Gallaecia.

CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania
e  Gallaecia,  describindo  as  súas  causas  e
delimitando as súas fases.

CCEC
CAA
CSC
CCL

Bloque 3. Mitoloxía

b B3.1. O panteón grego e romano. B3.1. Coñecer os principais deuses
da mitoloxía grecolatina.

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación
grega e latina os principais deuses e heroes
da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos
que  os  caracterizan,  os  seus  atributos  e  o
seu  ámbito  de  influencia,  explicando  a  súa
xenealoxía e establecendo as relacións entre
os diferentes deuses.

CD
CCEC
CCL

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

a B5.1.  Organización  política  en
Grecia e en Roma.

B5.1.  Coñecer  as  características
das  principais  formas  de
organización  política  presentes
no  mundo  clásico,  e  establecer
semellanzas  e  diferenzas  entre
elas.

CCB5.1.1.  Nomea  os  principais  sistemas
políticos  da  antigüidade  clásica  e  describe,
dentro de cada un, a forma de distribución e
o exercicio do poder, as institucións, o papel
que estas desempeñan e os mecanismos de
participación política.

CSC
CCL

g
h
ñ

B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e
Roma: clases sociais.

B5.2.  Coñecer as características e
a evolución das clases sociais en
Grecia e Roma.

CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das
sociedades  grega e  romana,  explicando  as
características das clases sociais e os papeis
asignados  a cada unha,  relacionando estes
aspectos  cos  valores  cívicos  da  época  e

CSIEE
CSC
CCL
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comparándoos cos actuais.

CCB5.2.2. Describe as principais características
e a evolución dos grupos que compoñen as
sociedades grega e romana.

CCL
CSC
CCL

Bloque 6. Lingua e literatura

e B6.2.  Orixe  do  alfabeto.  O
alfabeto  grego  e  o  alfabeto
romano.

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e
distinguir  os  tipos  de  alfabetos
usados na actualidade.

CCB6.2.1.  Nomea  e  describe  os  trazos
principais  dos  alfabetos  máis  utilizados  no
mundo  occidental,  diferenciándoos  doutros
tipos de escrituras, e explica a súa orixe.

CAA
CCEC
CCL

f
ñ
o

B6.3.  As  linguas  do  mundo.  O
indoeuropeo e as súas familias
lingüísticas.

B6.4.  Coñecer  a  orixe  común  das
linguas indoeuropeas.

CCB6.4.2.Describe   a  evolución  das  linguas
romances a partir do latín como un proceso
histórico,  explicando  e  ilustrando  con
exemplos  os  elementos  que  evidencian  do
xeito  máis  visible  a  súa  orixe  común  e  o
parentesco existente entre elas.

CCL
CCEC

l
ñ
o

B6.4. As linguas romances. B6.5.  Identificar  as  linguas
europeas  romances  e  non
romances,  e  localizalas  nun
mapa.

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en
Europa e en España, diferenciando pola súa
orixe  as  romances  e  as  non  romances,  e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

CSC
CD
CCL
CCA

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos ordinarios: Actividades sobre a lingua grega e sobre a cultura
romana as cales serán de definir,  de completar ocos, de traducir e relacionar
nomes e de desenvolver algunha cuestión.

Instrumentos extraordinarios:  No caso do alumnado que suspendeu algunha
avaliación terá un traballo a maiores que consistirá na realización  dun traballo
especial sobre os contidos desa avaliación co que poden subir a nota.

Cualificaci
ón final

A nota  do alumnado vai  a  ser  como nota  base a  media  das dúas primeiras
avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota que o profesor
considere axustada ao traballo realizado polo alumnado (cuestionarios) e que
non poden exceder os 2 puntos por encima da nota base en relación as dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordin
aria  de
setembro

Será un exame por escrito con preguntas (4 de 2,50 puntos) sobre os contidos
desenvoltos nas primeiras dúas avaliacións, en especial mitoloxía grega.
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Alumnado
de  materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente. De habelo os
criterios serían os de todo o currículo os cales se dividirían por temas para ser
avaliados por traballos.

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. De habelo
os criterios serían que a nota final sería a nota media dos traballos, e que ao
menos o 70% terían que estar aprobados.

Procedemento e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de materia
pendente.  De  habelo  o  procedemento  serían  as  tarefas  escritas  e  os
instrumentos as actividades a desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades  sobre  a  lingua  grega  e  sobre  a  cultura  romana.  Consisten  en
definir conceptos, traducir e relacionar nomes, completar ocos e desenvolver
cuestións.

Actividades de recuperación para o alumnado que suspendeu algún trimestre
que versará sobre os contidos suspensos: Cultura Grega.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado realice as tarefas na casa e llas
envíe ao profesor a través da Aula Virtual.

Materiais 

e recursos:

Materiais  e  actividades  a  realizar  na  Aula  Virtual
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/
view.php?id=327 )

4. Información e Publicidade

Información
ao  alumnado
e as familias

O  profesor  informou ao  alumnado  de  cal  ía  ser  o  procedemento  e
instrumentos de avaliación da terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación
na correspondente Aula Virtual do curso para que todo poidan acceder a ela.
O xefe de departamento trasladará a adaptación da programación didáctica á
dirección do centro escolar para súa publicación na páxina web do instituto.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=327
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=327


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA

FILOSOFÍA DE 4º DA ESO

ANEXO: ADAPTACIÓNS COVID-19

PROFESOR: GARRIDO LÓPEZ, DANIEL 

IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

CURSO: 2019/2020

1



ÍNDICE XERAL

0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL................................................................................................2

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES............................3

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN...................................................................................................5

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE..................................................................6

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE...................................................................................................6

0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de alarma e suspensión

das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso de forma telemática.

Este  anexo  que  elaboramos seguindo  as  instrucións  do  27  de  abril  do  2020  que  elaborou  a

Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten como función fixar

que imos a avaliar e como con respecto a esta materia no terceiro trimestre de cara a unha boa

finalización do curso e que predispoña o mellor arranque posible do curso que ven, co obxectivo

sobre todo de que o alumnado vaia conseguindo aquelas competencias, contidos e capacidades

que se consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■ 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.  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).
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2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante  a  terceira  avaliación  imos  a  desenvolver  os  seguintes  criterios,  estándares  e

competencias:

-Unidade 7: Éticas aplicadas

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

-B6.1. Coñecer os dous significados do concepto

de liberdade de acción (liberdade negativa e  

liberdade positiva), e aplicalos tanto no ámbito 

da sociedade política como no terreo da vida 

privada ou a liberdade interior.

-B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a 

liberdade interior, en relación coa posibilidade de

autodeterminación dun mesmo e coa facultade 

da vontade.

-FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como 

vontade, liberdade negativa, liberdade positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo,

indeterminismo e condicionamento. (CSC)

-FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema 

da liberdade, e argumenta a propia opinión. 

(CSC)

-FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a 

facultade humana da vontade. (CCL)

-Unidade 8: Cando é xusto un reparto?

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

-B6.1. Coñecer os dous significados do 

concepto de liberdade de acción (liberdade 

negativa e  liberdade positiva), e aplicalos tanto 

no ámbito da sociedade política como no terreo 

da vida privada ou a liberdade interior.

-B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a

liberdade interior, en relación coa posibilidade 

de autodeterminación dun mesmo e coa 

facultade da vontade.

-FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como 

vontade, liberdade negativa, liberdade positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo e condicionamento. (CSC)

-FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da 

liberdade, e argumenta a propia opinión. (CSC)

-FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a 

facultade humana da vontade. (CCL)
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Unidade 10: cal é o sentido da vida?

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C.
CLAVE

-B5.4.  Reflexionar  sobre  a  interrogación  polo  sentido  da

existencia,  explicando  as  teses  centrais  dalgunhas  teorías

filosóficas da vida, e disertar razoadamente sobre a vida ou a

morte, ou o devir histórico, ou o lugar do individuo na realidade,

entre outras cuestións metafísicas.

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.

B6.23. Coñecer e valorar a importancia da razón crítica para o 

avance dun proxecto persoal e colectivo.

-FIB5.4.1. Coñece as teses 

centrais do vitalismo de filósofos/

as que reflexionan sobre a vida. 

(CCEC)

-FIB5.4.2. Analiza textos 

literarios, filosóficos e científicos 

que versan sobre temas 

metafísicos como a existencia, a 

morte, o devir histórico ou o lugar

do individuo na realidade, e 

expón as súas propias reflexións 

ao respecto. (CCL)

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos  ordinarios: Cuestionarios  sobre  as  unidades  que  teñen  que

desenvolver por escrito as preguntas máis relevantes en relación a cada tema.

Instrumentos extraordinarios:  No caso do alumnado que suspendeu algunha

avaliación terá un traballo a maiores que consistirá na realización na súa casa

dun modelo análogo ao exame (comentario de texto, cuestión a desenvolver e

definición de conceptos) mediante o cal poderá subir a súa nota na avaliación

suspensa.

Cualificación

final

A nota  do  alumnado  vai  a  ser  como nota  base  a  media  das  dúas  primeiras

avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota que o profesor

considere axustada ao traballo realizado polo alumnado (cuestionarios) e que non

poden  exceder  os  2  puntos  por  encima  da  nota  base  en  relación  as  dúas

primeiras avaliacións.
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Proba

extraordinaria

de setembro

Será  un  exame  por  escrito  cun  comentario  (6  puntos)  e  algunha  pregunta  a

desenvolver  (3  puntos)  a  elixir  entre  dúas  correspondentes  as  6  unidades

desenvoltas na primeira e segunda avaliación do curso. Así como unha serie de

conceptos a definir correspondentes as mesmas unidades (1 punto).

Alumnado  de

materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado de materia pendente. De habelo os criterios serían os de todo

o currículo os cales se dividirían por temas para ser avaliados por traballos.

Criterios de cualificación: 

Non hai alumnado de materia pendente. De habelo os criterios serían que a nota

final sería a nota media dos traballos, e que ao menos o 70% terían que estar

aprobados.

Procedemento e instrumentos de avaliación: 

Non hai alumnado de materia pendente. De habelo o procedemento serían as

tarefas escritas e os instrumentos os cuestionarios con preguntas a desenvolver

sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Cuestionarios das novas unidades (U7, U8 e U10).

Actividades de recuperación para o alumnado que suspendeu algún trimestre.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado dende as súas casas poida ver as

clases as veces que o necesiten e que desenvolvan sobre todo a súa capacidade

lingüística e argumentativa a través da realización de comentarios de texto e de

cuestionarios no que teñen que desenvolver as cuestións máis importantes de

cada  tema.  O  profesor  revisa  cada  comentario  ou  cuestionario  indicando

5



pormenorizadamente que elementos eran mellorables e envíallos por correo o

alumnado para que teñan ese feed-back sobre o seu traballo e así poidan ilo

mellorando e desenvolvendo máis plenamente as súas capacidades aínda nos

seus fogares.

Materiais 
e recursos:

Os  temas  por  escrito  e  os  cuestionarios  a  realizar  na  Aula  Virtual
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/
view.php?id=326 )

As presentacións dos temas subidas a YouTube e que tamén poden atopar na
Aula Virtual (https://www.youtube.com/watch?v=PQunltuIDY4&t=11s ) 

Videoconferencias co alumnado a través da plataforma habilitada pola consellería

(Webex).

4. Información e Publicidade

Información  ao

alumnado  e  as

familias

O profesor informou ao alumnado de cal ía ser o procedemento, instrumentos e

criterios de avaliación da terceira avaliación.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación

na correspondente Aula Virtual do curso para que todo poidan acceder a ela.

O xefe de departamento trasladará a adaptación da programación didáctica á

dirección do centro escolar para súa publicación na páxina web do instituto.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de alarma e suspensión

das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso de forma telemática.

Este  anexo  que  elaboramos seguindo  as  instrucións  do  27  de  abril  do  2020  que  elaborou  a

Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten como función fixar

que imos a avaliar e como con respecto a esta materia no terceiro trimestre de cara a unha boa

finalización do curso e que predispoña o mellor arranque posible do curso que ven, co obxectivo

sobre todo de que o alumnado vaia conseguindo aquelas competencias, contidos e capacidades

que se consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■ 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.  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).
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2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante  a  terceira  avaliación  imos  a  realizar  cuestionarios  en  torno  aos  seguintes  criterios,

estándares e competencias.

-En relación aos contidos transversais:

C. DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

B1.1. Ler comprensivamente e 

analizar de forma crítica textos 

significativos e breves, 

pertencentes a pensadores/as 

destacados/as.

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.

B1.3. Seleccionar e sistematizar

información obtida de distintas 

fontes.

B1.4. Analizar e argumentar 

sobre formulacións filosóficas, 

elaborando de xeito 

colaborativo esquermas, mapas

conceptuais, táboas 

cronolóxicas e outros 

procedementos útiles, mediante

§ HFB1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes e 

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 

filosófos/as ou correntes, e/ou con saberes distintos da filosofía. 

(CAA)

§ HFB1.2.1. 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 (CCL, CSC)

§ HFB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de

libros específicos como de internet, usando as posibilidades das 

novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a información (CD, 

CSC)

§ HFB1.3.2. 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 (CAA)

§ HFB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, 
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o uso de medios e plataformas 

dixitais.

táboas cronolóxicas etc, amosando a comprensión dos eixes 

conceptuais estudados (CAA)

-En relación a unidade 1: O saber filosófico

C. DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
E C. CLAVE

B2.1. Coñecer e comprender a especialidade 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.

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.

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.

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.

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e 

distingue as vertentes práctica e 

teórica do labor filosófico, así como 

as disciplinas que conforman a 

filosofía (CAA, CSC)

FIB2.3.1. Recoñece as principais 

problemáticas filosóficas 

características de cada etapa cultural

europea (CCEC)

FIB2.3.2. Expresa por escrito as 

teses fundamentais dalgunhas das 

correntes filosóficas máis 

importantes do pensamento 

occidental (CCL)

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 (CCL)
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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 

(CCL)

-En relación a unidade 2: o obxecto da filosofía

C. DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
E C. CLAVE

B2.1. Coñecer e comprender a especialidade 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.

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.

B2.3. Contextualizar histórica e culturalmente as 

problemáticas analizadas e expresar por escrito as achegas

máis importantes do pensamento filosófico desde a súa 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e 

distingue as vertentes práctica e 

teórica do labor filosófico, así como 

as disciplinas que conforman a 

filosofía (CAA, CSC)

FIB2.3.1. Recoñece as principais 

problemáticas filosóficas 

características de cada etapa cultural

europea (CCEC)

FIB2.3.2. Expresa por escrito as 

teses fundamentais dalgunhas das 

correntes filosóficas máis 

importantes do pensamento 

occidental (CCL)
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orixe, identificando os principais problemas formulados e as

solucións achegadas, e argumentando as propias opinións 

ao respecto.

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.

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.

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor

conceptos filosóficos como razón, 

sentidos, mito, logos, arché, 

necesidade, continxencia, causa, 

existencia, metafísica, lóxica, 

gnoseoloxía, obxectividade, 

dogmatismo, criticismo, etc (CCL)

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 

(CCL)

-En relación a unidade 3: A lóxica e a argumentación

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

B6.13. Entender a 

importancia da comunicación 

para o

desenvolvemento do ser 

humano e as sociedades.

B6.14. Coñecer en que 

consiste a lóxica 

proposicional e apreciar o seu

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 (CD, CSC)

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, 
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valor para amosar o 

razoamento correcto e a 

expresión do pensamento 

como condición fundamental 

para as relacións humanas.

B6.15. Coñecer as 

dimensións que forman parte 

da composición do discurso 

retórico, e aplicalas na 

composición de discursos.

B6.16. Coñecer e utilizar as 

regras e as ferramentas 

básicas do discurso baseado 

na argumentación 

demostrativa.

entre outros.

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

lóxica de enunciados.

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.

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.

En relación a unidade 4: A realidade

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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.

B4.2. Coñecer e explicar, 

desde un enfoque 

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 (CAA)

FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións metafísicas e os

problemas que suscita o coñecemento metafísico da realidade 

(CCEC)

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, 
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metafísico, os principais 

problemas que presenta a 

realidade.

B4.3. Coñecer e comparar 

as explicacións dadas 

desde as grandes 

cosmovisións sobre o

universo.

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.

B4.5. Ler e analizar de xeito

crítico textos filosóficos, 

epistemolóxicos e 

científicos sobre a 

comprensión da realidade, 

tanto desde o plano

transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre outros (CCL)

FIB4.2.3. Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas

diverxentes de interpretación da realidade (CAA)

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 sobre as posturas históricas (CAA)

FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do 

Universo: o paradigma organicista aristotélico e o modelo 

mecanicista newtoniano (CMCCT)

FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das interpretacións 

relativista e cuántica contemporáneas da realidade, explicando as 

implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres (CMCCT)

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 (CMCCT)

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
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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.

información mediante internet e/ou fontes bibliográficas (CD)

FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e

contemporáneos, que aborden as mesmas problemáticas, e

investigar a vixencia das ideas expostas (CMCCT)

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 (CAA)

-En relación a unidade 5: O coñecemento

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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.

B3.2. Explicar e reflexionar 

sobre o problema do 

acceso á verdade, 

identificando as 

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 (CCL)

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 (CCEC)

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  (CD, CSC)
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problemáticas e as posturas

filosóficas que xurdiron en 

torno ao seu estudo.

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, 

Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn ou 

Michel Serres, entre outros (CCL)

-En relación a Unidade 7: Antropoloxía

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

B5.1. Recoñecer en que 

consiste a antropoloxía 

filosófica.

B5.2. Coñecer e explicar as

implicacións filosóficas da

evolución, en relación cos

contidos metafísicos e cos/coas

pensadores/as xa 

estudados/as.

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. 

B5.4. Valorar os coñecementos

adquiridos nesta unidade, 

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 

(CCL)

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 

(CMCCT)

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 (CCEC)

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. 

(CCEC, CSC)

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 (CSIEE, 
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rexeitando os prexuízos tanto

etnocéntricoscomo por motivos 

físicos, e tamén as actitudes de

intolerancia, inxustiza e 

exclusión.

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.

CCEC) 

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 

(CD, CSC)

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 (CSC)

FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións 

filosóficas que se viñeron dando historicamente sobre o ser 

humano (CCEC)

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

grandes pensadores (CCL)

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, existencia, inconsciente, morte, historia ou 

transcendencia, entre outros (CCL)
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En relación a unidade 9: Ética

B6.1. Identificar 

a especificidade

das ideas e os 

cambios 

socioculturais 

da Idade 

Moderna.

da razón na súa

dimensión 

práctica, en 

tanto que 

orientadora

da acción 

humana.

B6.2. 

Recoñecer o 

obxecto e

función da ética.

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 (CSC)

FIB6.1.2. Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego,

contrastando, de forma razoada, a concepción socrática coa dos sofistas 

(CCEC)

FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética (CSC)

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 (CSIEE, CSC)

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 (CSIEE)

FIB6.3.3. Analiza textos breves dalgúns dos filósofos representantes das 

principais teorizacións éticas e sobre o desenvolvemento psicolóxico

moral do individuo (CSC)

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. Sofistas (CCL)

En relación a Unidade 10: Política

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAJE

B6.4. Explicar a función, as FIB6.4.1. Identifica a función, as características e os principais
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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.

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.

B6.6. Disertar de xeito oral e 

escrito sobre a utilidade do

pensamento utópico, 

analizando e valorando a súa 

función, para propor 

posibilidades alternativas,

proxectar ideas innovadoras e

avaliar o xa experimentado.

B6.7. Distinguir os conceptos 

de legalidade e lexitimidade.

interrogantes da filosofía política. (CSC)

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 (CCL)

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 (CCEC, CSC)

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 (CSC)

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 

(CSC)

FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma 

oral e escrita, contra a arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia 

(CSC) 

FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do 

pensamento utópico, e argumenta as súas propias ideas (CSC)

FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de legalidade e 

lexitimidade (CCL, CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos ordinarios: Cuestionarios sobre as unidades nos que teñen que

desenvolver por escrito as preguntas máis relevantes en relación a cada tema, así

como  comentarios  sobre  os  textos  máis  importantes  que vimos ao longo das

cinco unidades. 

Instrumentos extraordinarios:  No caso do alumnado que suspendeu algunha

avaliación será avaliado mediante un exame con dúas opcións a escoller entre as

unidades  didácticas  impartidas  durante  os  dous  primeiros  trimestres  do  curso

académico, que se realizará presencialmente se é posible ou telematicamente por

videoconferencia enviando o alumnado un arquivo de imaxe do exame manuscrito

á Aula Virtual. Tamén poderán presentarse a subir nota o alumnado que así o

desexe. No caso de problemas de conectividade, a avaliación farase por medio

dun traballo que consistirá na realización dun exame con dúas opcións de entre a

materia  dos  dous  primeiros  trimestres  (comentario  de  texto,  cuestión  a

desenvolver e/ou definición de conceptos) que o alumnado poderá enviar a Aula

Virtual cando se restablezan as condicións de conectividade.

Cualificación

final

A nota  do  alumnado  vai  a  ser  como nota  base  a  media  das  dúas  primeiras

avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota que o profesor

considere  axustada  ao  traballo  realizado  polo  alumnado  (cuestionarios  e

comentarios) e que non poden exceder os 2 puntos por encima da nota base en

relación as dúas primeiras avaliacións.

Proba

extraordinaria

de setembro

Será  un  exame  por  escrito  cun  comentario  (6  p.)  e  algunha  pregunta  a

desenvolver (4 p.) na cal terá dúas opcións e cuxos contidos serán os vistos nas

dúas primeiras avaliacións.

Alumnado  de

materia

Criterios de avaliación:

Hai unha alumna coa materia pendiente que antes da suspensión das clases xa
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pendente fixera dous exames correspondentes a maioría das unidades. Queda polo tanto

que se avalíe  dos seguintes criterios de avaliación:  B5.5.,  B5.7.,  B6.1.,  B6.2.,

B6.4., B6.5., B6.6., B6.7.

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.

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.

B6.1. Identificar a especificidade das ideas e os cambios socioculturais da Idade

Moderna da razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora da acción

humana.

B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética.

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.

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.

B6.6. Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento utópico,

analizando  e  valorando  a  súa  función,  para  propor  posibilidades  alternativas,

proxectar ideas innovadoras e avaliar o xa experimentado.

B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade.
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Criterios de cualificación: 

A nota  da alumna de pendentes  vai  a  ser  a  media  entre  os  exames que xa

realizou,e  terase  en  conta,  sempre  con  carácter  positivo,  os  cuestionarios  e

comentarios que faga con relación aos temas que lle faltan por examinarse (8, 9 e

10).

Procedemento e instrumentos de avaliación: 

Anteriormente  ao  período  actual  empregouse  como  procedemento  a  proba  e

como instrumento o exame escrito  con comentario,  pregunta a  desenvolver  e

definición  de  conceptos.  No  período  actual  emprégase  para  acabar  a  súa

valoración como apta e fixar a súa nota final como procedemento a tarefa por

escrito e como instrumento os cuestionarios con preguntas a desenvolver.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Cuestionarios sobre as unidades nos que teñen que desenvolver por escrito as

preguntas máis relevantes en relación a cada tema, así como comentarios sobre os

textos máis importantes que vimos ao longo das cinco unidades. 

Actividades de recuperación para o alumnado que suspendeu algún trimestre e que

non ten unha conexión a internet que permita realizar un exame telemático.

Metodoloxía A metodoloxía céntrase en que o alumnado dende as súas casas poida ver as

clases as veces que o necesiten e que desenvolvan sobre todo a súa capacidade

lingüística e argumentativa a través da realización de cuestionarios e comentarios

de texto nos que teñen que desenvolver as cuestións máis importantes de cada

tema.  O  profesor  revisa  cada  comentario  ou  cuestionario  indicando

pormenorizadamente  que  elementos  eran  mellorables  e  envíallos  por  correo  o

alumnado para  que  teñan ese feed-back  sobre  o  seu traballo  e  así  poidan ilo

mellorando  e  desenvolvendo  máis  plenamente  as  súas  capacidades  aínda  nos

seus fogares.
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Materiais 

e recursos:

Os temas por escrito e os cuestionarios a realizar na Aula Virtual:

Presencial Vernáculo: 

-  https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?

id=302

Semi-Presencial Vernáculo:

-  https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?

id=112 

Sección CLIL:

-  https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?

id=118 

Actualización  e  mellora  da  Aula  Virtual  mediante  arquivos  de  audio  para  a

presentación  dos  cuestionarios  das  tarefas  online,  explicación  de  mapas

conceptuais  e  introducción  e  resume  das  unidades  didácticas.  Así  como

presentacións dos temas subidas a YouTube e que tamén poden atopar na Aula

Virtual (https://www.youtube.com/watch?v=PQunltuIDY4&t=11s ) 

Videoconferencias co alumnado a través da plataforma habilitada pola consellería

(Webex).

4. Información e Publicidade

Información

ao alumnado

e as familias

O profesor  informou ao alumnado de cal ía ser o procedemento, instrumentos e

criterios de avaliación da terceira avaliación a través da Aula Virtual, a páxina web

do centro e por videoconferencia ou correo electrónico.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación na

correspondente Aula Virtual do curso para que todo poidan acceder a ela.

O  xefe  de  departamento  trasladará  a  adaptación  da  programación  didáctica  á

dirección do centro escolar para súa publicación na páxina web do instituto.
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0. INTRODUCIÓN E MARCO LEGAL

Debido a pandemia mundial provocada pola Covid-19 e o posterior estado de alarma e suspensión

das clases dende o venres 13 de marzo vímonos na obriga de seguir co curso de forma telemática.

Este  anexo  que  elaboramos seguindo  as  instrucións  do  27  de  abril  do  2020  que  elaborou  a

Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten como función fixar

que imos a avaliar e como con respecto a esta materia no terceiro trimestre de cara a unha boa

finalización do curso e que predispoña o mellor arranque posible do curso que ven, co obxectivo

sobre todo de que o alumnado vaia conseguindo aquelas competencias, contidos e capacidades

que se consideran imprescindibles en cada materia.

MARCO NORMATIVO E LEXISLACIÓN APLICABLE

■ 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.  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño 2015).
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1.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Durante a terceira  avaliación imos a realizar  as actividades vinculadas aos seguintes criterios,

estándares e competencias.

-En relación aos contidos transversais:

C. DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

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.

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.

B1.3. Aplicar 

adecuadamente as 

ferramentas e os 

procedementos do 

traballo intelectual á 

aprendizaxe da 

filosofía, realizando 

traballos de 

organización e 

§ HFB1.1. 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.  (CCL)

§ HFB1.2. 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. (CAA, CCL)

§ HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con claridade e 

coherencia, tanto oralmente como por escrito (CCL, CSIEE)

§ 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.

(CSC)

§ HFB1.3. Explica as ideas do texto, relacionándoas coa filosofía dos 

autores e os contidos estudados (CAA, CCL)

§ 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. (CAA)

§ 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.  (CAA. CCL)

§ HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes, bibliográficas e 

de internet, e recoñece as fontes fiables. (CD)

§ 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. (CSIEE)

§ HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, 
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investigación dos 

contidos.

B1.4. Utilizar as TICS 

na realización e na 

exposición dos 

traballos de 

investigación filosófica.

blogs, redes sociais, procesador de textos, presentación de diapositivas 

ou recursos multimedia, etc.) para o desenvolvemento dos traballos. (CD)

§ HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da

investigación, e decide os conceptos adecuados. (CD)

§ HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os 

contidos estudados utilizando as TICS. (CD)

-En relación a unidade 7: Descartes

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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. (CCL)

§ HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, 

analizando o método e a relación entre coñecemento e realidade a partir 

do "cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación coas teorías da 

filosofía antiga e da medieval. (CCL)

§ HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos 

coas solucións aportadas por Descartes. (CCEC)

§ 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. (CSC)

En realidade a unidade 8: O empirismo de Locke e Hume

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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 

§ 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. (CCL)

§ 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 
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socioculturais da 

Idade Moderna.

antiga e da medieval, e co racionalismo moderno. (CMCCT)

§ 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. (CSC)

§ HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna,

xulgando positivamente a procura da felicidade colectiva. (CSC)

En relación a unidade 9: Rousseau e a Ilustración Francesa

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. (CSC)

En relación a unidade 10: Kant

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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, idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, 

deber, imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, 

persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. (CAA)

§ 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. (CCL)

§ HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, identificando os 

problemas da filosofía moderna e relacionándoa coas solucións achegadas 

por Kant. (CCL)

§ 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. (CSC)
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En relación a Unidade 11: Marx

C. DE AVALIACIÓN E. DE APRENDIZAXE E C. CLAVE

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. (CSC)

§ 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. (CCL)

§ HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación 

coas solucións achegadas por Marx. (CSC)

§ HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade 

Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da igualdade social. 

(CSC)

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Tarefas por escrito

Instrumentos  ordinarios:  Actividades  da  AV  sobre  os  cuestionarios  e  os

comentarios de texto das U7, U8, U9, U10 e U11.

Instrumentos extraordinarios: No caso do alumnado que suspendeu algunha

avaliación  será  avaliado  mediante  un  exame  tipo  ABAU con  dúas  opcións  a

escoller  entre  as  unidades  didácticas  impartidas  durante  os  dous  primeiros

trimestres do curso académico, que se realizará presencialmente se é posible ou

telematicamente por videoconferencia enviando o alumnado un arquivo de imaxe

do exame manuscrito á Aula Virtual. O alumnado que queira subir nota tamén

pode presentarse  ao exame final.  No caso de problemas de conectividade,  a

avaliación de trimestes suspensos farase por medio dun traballo que consistirá na

realización dun modelo análogo ao exame das ABAU con dúas opcións de entre a

materia  dos  dous  primeiros  trimestres  (comentario  de  texto,  cuestión  a

desenvolver e/ou definición de conceptos) que o alumnado poderá enviar a Aula

Virtual cando se restablezan as condicións de conectividade.
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Cualificación

final

A nota  do  alumnado  vai  a  ser  como  nota  base  a  media  das  dúas  primeiras

avaliacións, e despois, sempre contando de forma positiva, a nota correspondente

a cada tarefa do traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre e

que non pode exceder os 2 puntos por encima da nota base en relación as dúas

primeiras avaliacións.

Proba

extraordinaria

de setembro

Será  un  exame  por  escrito  cun  comentario  con  cuestión  (6  puntos)  e  unha

cuestión  ou  estándar  a  desenvolver  (4  puntos)  a  elixir  entre  dúas  opcións

correspondentes as unidades desenvoltas na primeira e segunda avaliación do

curso. 

Alumnado  de

materia

pendente

Criterios de avaliación:  Non hai alumnado de materia pendente. De habelo os

criterios serían os de todo o currículo os cales se dividirían por temas para ser

avaliados por traballos.

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. De habelo

os criterios serían que a nota final sería a nota media dos traballos, e que ao

menos o 70% terían que estar aprobados.

Procedemento e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de materia

pendente. De habelo o procedemento serían as tarefas escritas e os instrumentos

os cuestionarios con preguntas a desenvolver sobre o temario.

3. Metodoloxía e actividades do 3º Trimestre

Actividades Actividades de ampliación (U7, U8, U9, U10 e U11).

Actividades de recuperación para o alumnado que suspendeu algún trimestre

e  que  non  ten  unha  conexión  a  internet  que  permita  realizar  un  exame

telemático.

Metodoloxía: A metodoloxía céntrase en que o alumnado dende as súas casas poida seguir

as clases telemáticamente.  Que desenvolvan sobre todo a súa capacidade

lingüística e argumentativa a través da realización das actividades sobre os

textos filosóficos explicando as cuestións máis importantes de cada tema. O

profesor  revisa  cada  comentario  ou  cuestionario  indicando

pormenorizadamente que elementos eran mellorables e envíallos ao alumnado

para que teñan ese feed-back sobre o seu traballo e así poidan ilo mellorando

e  desenvolvendo  máis  plenamente  as  súas  capacidades  aínda  nos  seus
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fogares.

Materiais 

e recursos:

As  actividades  e  os  temas  estarán  na  Aula  Virtual

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/

view.php?id=117 )

Actualización e mellora da Aula Virtual  mediante arquivos de audio para a

presentación  dos  cuestionarios  das  tarefas  online,  explicación  de  mapas

conceptuais  e  introducción  e  resume  das  unidades  didácticas.  Así  como

presentacións dos temas subidas a YouTube e que tamén poden atopar na

Aula Virtual (https://www.youtube.com/watch?v=PQunltuIDY4&t=11s ) 

Videoconferencias  co  alumnado  a  través  da  plataforma  habilitada  pola

consellería (Webex).

4. Información e Publicidade

Información  ao

alumnado  e  as

familias

O profesor informou ao alumnado e as familias de cal ía ser o procedemento e

instrumentos de avaliación da terceira avaliación a través da Aula Virtual,  a

páxina web do centro e por videoconferencia ou correo electrónico.

Publicidade O profesor colgará este anexo sobre os cambios realizados na programación

na correspondente Aula Virtual do curso para que todo poidan acceder a ela.

O xefe de departamento trasladará a adaptación da programación didáctica á

dirección do centro escolar para súa publicación na páxina web do instituto.
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