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Contextualización xeral 

 
Situado no centro da cidade, pero cunha importante recepción de alumnos do entorno rural máis próximo e dos concellos 

limítrofes. 

O centro conta con preto de 800 estudantes, partillados este curso por mor das condicións sanitarias derivadas da Covid-19 

en tandas separadas de ESO polas mañás e Bacharelato polas tardes. 

 

Con respecto á procedencia do alumnado, temos como centros de educación infantil e primaria adscritos os sitos na cidade, 

o CEIP Rosalía de Castro e o CEIP A Ponte, polo que os alumnos matriculados en 1º da ESO proceden na súa maioría deses 

centros. Complétase a matrícula con alumnos procedentes maioritariamente dos restantes colexios da cidade. 

 

En BAC recibimos alumnos de distintos centros da provincia de Lugo, próximos á capital, como os de Friol, Castroverde, 

etc., debido a que neses centros non hai bacharelato. 

 

A composición social dos alumnos do IES "Lucus Augusti" é variada, predominando a clase media entendida en sentido 

amplo. 

 

 

 



ESTRUCTURA  DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 

1. Compoñentes                   Situación administrativa 
 
 
 

Fernández Naveiro, Juan Carlos                    CES   (XD) 
 
Carballo Cela, Mar                                          PES 
 
Legaspi Díaz, Francisco                                  PES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.- Materias asignadas ao Departamento  

                           
                          FILOSOFIA I                                           1º Bacharelato   (6 grupos)                 18 horas 
                   
       HISTORIA DA FILOSOFÍA                     2º Bacharelato  (3 grupos)             12 horas 
 
       PSICOLOXÍA                                          2º BAC  (3 grupos)                               9  horas   
 
    ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO         2º BAC (1 grupo)                                  2 horas 
 
   COEDUCACIÓN PARA SÉCULO XXI       1º BAC (1 grupo)                                  2 horas 
 
                          VALORES ÉTICOS                                1º ESO  (3 grupos)                               3  horas 
 
   “    “                                           2º ESO  (2 grupos)                               2 horas 
 
            “             “                                           3º ESO  (2 grupos)                               2 horas 
 
            “             “                  4º ESO (2 grupos)                                2 horas 
 
  IGUALDADE DE XÉNERO                         1º ESO ( 1grupo)                                  1 hora 
 
         “                “                                          2º ESO (1 grupo)                                  1 hora 
 
 
 
         TOTAL docencia........................    54 horas 
 



                                        

3.- Distribución de materias por profesor 

 
Fernández Naveiro, Juan Carlos (XD) 
 

Historia da Filosofía       2º BAC     2 grupos –   8 h 
Ética e Fil.Der.        2º BAC     1 grupo   –   2 h    
Psicoloxía                      2º BAC     1 grupo    -   3 h   
Valores éticos                3º ESO     2 grupos  -   2 h 
Valores éticos                4º ESO     2 grupos  –  2 h           
        TOTAL: 17 horas 

 
Carballo Cela, Mar 
 
         Hª da Filosofía        2º BAC       1 grupo –   4 h 
         Filosofía 1               1º  BAC      3 grupos  - 9 h 
         Coed. Séc.XXI        1º BAC       1 grupo --  2 h 
         Valores éticos         2º ESO       1 grupo --  1 h  
         Igualdade xénero    1º ESO       1 grupo –  1 h 
         Igualdade xénero    2º ESO       1 grupo –  1 h              

    TOTAL: 18 horas  
 
Legaspi Díaz, Francisco   
 
          Filosofía          1º BAC          3 grupos  - 9 h 
          Psicoloxía        2º BAC         2 grupos -  6 h 
          Valores éticos 1º ESO          3 grupos -  3 h 
          Valores éticos 2º ESO          1 grupo -    1 h        
         TOTAL: 19 horas 
 



4.- Reunión de departamento  
 
As reunións de Departamento realizaranse os luns ás 16:30. Impulsaranse as reunións telemáticas, en función das 
circunstancias sanitarias.  
 
 
 

5.- Actividades    
 

 - Convocarase o 3º Premio de Ensaio Filosófico para alumnado de Bacharelato.    

 - Obradoiro de Poesía no Camiño de Santiago para 1º BAC.  

 - Visitas a exposicións locais.  

 - Charlas: 

 Sobre problemáticas sociais (alumnado de Valores éticos na ESO).  

 Sobre Igualdade de xénero (alumnado de Coeducación e Igualdade). 

 Asistencia a xuizo penal (alumnado de Ética e Filosofía do Dereito).  

 Sobre problemáticas xuvenís (para alumnado de Psicoloxía).  

 

As actividades realizaranse preferentemente no propio Instituto en horario lectivo.  

En calquera caso axustaranse ós protocolos sanitarios en vigor.  



6.- Atención  aos alumnos con materias pendentes 
  

O Departamento de Filosofía establece o seguinte Plan de Recuperación de Pendentes da materia de Filosofía de 1º de 

BAC:  

 A asignatura dividirase en 2 partes, según a estructura que se detalla a continuación.  

 Dentro de cada parte haberá que facer un traballo sobre algunha das temáticas correspondentes a esa parte, e un exame 

sobre as mesmas.  

 O exame computará un 70% da nota, e o traballo un 30%.  

 As partes para traballar e examinarse son:  

 1ª parte: 

 - Cuestións xerais sobre o significado da filosofía en relación coa ciencia, e cuestións históricas sobre a orixe da filosofía.  

 - A constitución do coñecemento (sensible e intelectual) e teorías da verdade.  

 - Natureza e Cultura (evolucionismo biolóxico e diversidade cultural).  

 1º exame: en xaneiro 

 Entrega do traballo: o día do exame. 

 2ª parte: 

 - Reflexións filosóficas sobre o ser humano (dualismos e monismos). 

 - Teorías éticas antigas e modernas. Significados da libertade.  

 - Teorías políticas. O contrato social.  

  2º exame: en abril 

  Entrega do traballo: o día do exame 



7.- Sistema de cualificación 

A cualificación farase en función das probas escritas que se realizarán periódicamente, alomenos unha en cada avaliación, 
e do traballo cotiá na aula. 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos:  

 Adecuación pregunta/resposta.  

 Corrección formal e ortográfica.  

 Capacidade de síntese.  

 Capacidade de definición.  

 Capacidade de argumentación e razoamento.  

 Coñecemento axeitado de correntes, épocas e autores. 

Ademáis terase en conta a actitude constructiva e a participación no desenvolvemento cotiá da clase, así como a realización 
de traballos sobre temas relacionados cos contidos da asignatura.  

 

Filosofía 1º Bac. / Historia da Filosofía 2º Bac.: 

A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo un 80 % da nota a probas escritas que valoren a adquisición de contidos; 
e un 20 % da nota ó traballo diario na aula: caderno da clase, traballos e observación directa do profesor para valorar o emprego 
dos procedementos así como as actitudes. 

A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. Para facer media entre elas hai 
que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de recuperación no que será preciso obter 
unha nota mínima de 5.  



En 2º BAC  os exames principais deberán aterse ao modelo da ABAU  e os seus criterios. 
 
 
Psicoloxía 2º Bac, Ética e Fª do Dereito 2º Bac:  
 
 A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo un 60% da nota a probas escritas que valoren a adquisición de contidos; 
un 30% da nota ó traballo diario na aula cos procedementos axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 10% da nota 
á observación directa do profesor para valorar as actitudes.  

A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. Para facer media entre elas hai 
que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de recuperación no que será preciso obter 
unha nota mínima de 5.  

 
Valores Éticos en 1º, 2º, 3º e 4º ESO / Coeducación 1º Bac / Igualdade de xénero 1º e 2º ESO:  
 
 

A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo ata un 60% da nota a probas escritas que valoren a adquisición de 
contidos; un 20% da nota ó traballo diario na aula cos procedementos axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 
20% da nota á observación directa do profesor para valorar as actitudes.  

A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. Para facer media entre elas hai 
que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de recuperación no que será preciso obter 
unha nota mínima de 5.  

  



OBSERVACIÓNS XERAIS 
 
 - O alumno/a que copie en exames e probas escritas será cualificado cun 0 nesa proba.  
 
 - A incomparecencia non xustificada a un exame final será cualificada cun 0.  
 
 - En exame de recuperación final da asignatura a nota máxima que se pode obter en dita proba será un 6.   
  

- As faltas sen xustificar en número superior a un tercio das sesións dun período lectivo (avaliación) poden determinar a 

perda do dereito á avaliación continua en Bacharelato.   

 

 
 
8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

  

 Ademáis das actividades que xa están pautadas en cada asignatura, o cambio no calendario de fin de curso (con adianto a 

xuño da convocatoria extraordinaria) determina que, desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado 

aprobado disporá dun Plan específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario menos traballados durante o 

curso, mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da asignatura 

correspondente, con vistas á avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  

  

 

 



9.- PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA 

  

 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2021/2022, en relación cos protocolos sanitarios, é preciso 

especificar as metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino presencial, semipresencial ou on 

line, segundo determinen as diferentes circunstancias do alumnado, para proveer o dereito á educación.  

 

 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro nas distintas asignaturas impartidas polo Departamento, ou 

outros medios sempre vinculados á Aula Virtual.  

 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na Aula Virtual, para ser empregados 

indistintamente na propia aula de referencia ou a distancia.  

 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería complementada coa difusión das clases a través 

da ferramenta WEBEX. Esta combinación faríase coa impartición simultánea das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se 

establecese por parte do centro un sistema de semipresencialidade rotatoria, coa impartición alterna de sesións presenciais e a 

distancia.  

 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa casa para cumprir cos protocolos 

sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo no caso de ausencias superiores a 2 semanas.  

 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta WEBEX serán os medios empregados 

para impartir a asignatura, podéndose proceder á grabación das clases para adaptalas aos horarios que esixan as circunstancias 

do alumnado, a fin de garantir o seu dereito á educación.   



 
 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
IES LUCUS AUGUSTI 
CURSO 2021-2022 

 
 

PROGRAMACIÓN  
Materia: FILOSOFÍA I 

Nivel: 1ºBACHARELATO  



 
 
 
1.  Marco legal. 
 
2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 
materia que forman parte dos perfís competenciais. 
 
3. Concreción dos obxectivos para o curso. 
 
4. Concrecións dos estándares de aprendizaxe. Obxectivos, contidos, criterios, estándares e competencias: 
 

4.1 Temporalización. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 
5. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 
6. Concrecións metodolóxicas. Materiais e recursos didácticos. 
 
7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 
 
9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 



11. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios. 
 
12. Medidas de atención á diversidade. 
 
13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 
 
14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora. 

 
15.  Anexo 
 
  



 

Marco legal 
 

 

 

Esta Programación Didáctica ten en conta os seguintes textos legais. 

- “Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad educativa”, publicada no BOE o 10 de decembro 

de 2013. 

- “Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato”, publicado no BOE o sábado 3 de xaneiro de 2015. 

- “Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia”, publicado no DOG o luns 29 de xuño de 2015. 

- “Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se establecen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato”, publicada no BOE 

do 29 de xaneiro de 2015. 

- Instruccións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVES.    
RELACIÓN DE ESTÁNDARES AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

As diferentes competencias clave que especificaremos son as seguintes: 
 

Comunicación lingüística (CCL). 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 

Competencia dixital (CD). 
 

Aprender a aprender (CAA). 
 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 
 

 

A Filosofía como materia potencia o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, por estar estreitamente vinculadas coa 
finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa consecución precisa acudir á competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao 
alumnado tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro como o diálogo frutífero coas demais persoas. A competencia de aprender a 
aprender maniféstase na obriga intrínseca do facer filosófico de xerar marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores 
que nos permitan tratar cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que provoca en nós a moi humana sensación de 



admiración. E nesa sensación, a Filosofía non está soa, xa que a matemática e a ciencia se nutren da mesma fonte, e a competencia neses 
saberes cobra máis luz cando se examinan desde o saber que na orixe foi un con eles. Pero non chega a admiración. Con ela aparece a 
curiosidade que só se satisfai cando polo sentido de iniciativa e o espírito emprendedor nos animamos á acción, á creación e á innovación. O 
mesmo saber require atrevemento, ousadía, iniciativa, como nos lembra Kant. A competencia dixital capacita os alumnos e as alumnas para o 
uso das novas tecnoloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón, o sentido, que se presenta baixo as dúas facetas da 
información e a comunicación. O percorrido da filosofía polos seus temas e pola súa historia brinda acceso, ao cabo, a un panorama de teorías, 
pensadores/as, correntes, ideas, argumentos, críticas e preguntas que conforman a trama onde se viñeron tecendo as expresións culturais que 
nos fan ser o que somos. 
 

Tamén se abordan no currículo de Filosofía varios dos elementos transversais de etapa, os que atinxen basicamente ao espírito 
emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das ramas da filosofía. 
 
Na materia de Filosofía, todas estas esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a especificidade do saber filosófico, o 
coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a condición humana e a racionalidade práctica. A través destes bloques o alumnado 
coñecerá os interrogantes, os conceptos, as formulacións e as respostas da filosofía aos grandes problemas do saber, o coñecemento, a ciencia, 
a realidade, a natureza, o ser humano, a acción, a arte, o discurso e a innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a filosofía da 
ciencia e da natureza, e a metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno e da súa relación con el. O 
alumnado desenvolve a competencia para interpretar sucesos, avaliar o seu impacto, localizar as súas causas, anticipar e prever as 
consecuencias, analizar os factores capaces de transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o pensamento metódico (na 
ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión. Os contidos de antropoloxía, ética e filosofía política dan luz sobre a realidade 
individual, social e cultural; estimulan a autocomprensión e o autocoñecemento, espertan a capacidade de argumentación moral e política, 
desenvolven a conciencia normativa e a empatía moral, fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á participación activa na vida 
democrática. Os contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e argumentación serven para educar a interpretación, a expresión, a 
formulación e a exposición do propio pensamento e do alleo en contextos comunicativos variados (deliberación, negociación, investigación, 
diálogo, controversia, discusión crítica e conversa informal), empregando con eficacia o razoamento lóxico e respectando as máximas que 
rexen a conduta racional comunicativa. Os contidos de estética proxectan o alumnado a comprender, apreciar e valorar con espírito crítico 
reflexivo, actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas. A finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto 
de criterios estéticos para estimar o valor da produción cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas innovadoras con contido 
filosófico. 
 

 



Tanto estes contidos curriculares coma o tratamento das competencias clave e dos elementos transversais invitan o profesorado da 
materia a emprender unha renovación metodolóxica na que os alumnos e as alumnas sexan quen de ocupar o papel activo fundamental que 
lles corresponde nos procesos de ensino e aprendizaxe: o de persoas autónomas e críticas, sociais e racionais, creativas e prudentes, donas de 
si e respectuosas coas demais persoas, sabias e felices. O tipo de persoa que a mellor filosofía nos presenta, desde sempre, como ideal 
humano. 
 
 
 
 
 

 

 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS. 
 

O bacharelato desenvolverá no alumnado as capacidades e competencias clave que lles permita realizar os seguintes obxectivos: 

 
Ref OBXECTIVOS DO BACHARELATO  

 
 

 
a
 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

 

 
 

b 
 

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
 

 

 
 

 
 

   
 

   desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais,  
 

   familiares e sociais.  
 

     
 

 

c 
 

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
 

 

   
 

    
 

   criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller,  
 

   e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia  
 

   persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  
 

     
 

     
 

 d  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz  
 

    
 

   aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
 

     
 

     
 

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



    
 

 

f 
 

Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 
 

   
 

    
 

 

g 
 

Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 

 

   
 

    
 

      



 
 

h 
 

Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus  antecedentes 
 

 
  

  
 

   históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 
 

   na mellora do seu contorno social. 
 

    
 

    
 

 i  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas  

   
 

   propias da modalidade elixida. 
 

 

l 
 

Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos 
 

  
 

   
 

   científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
 

   condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
 

   ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
 

    
 

 m  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en  

   
 

   equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 

    
 

 n  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación  

   
 

   e enriquecemento cultural. 
 

 

ñ 
 

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

 

   

  
 

   
 

   condutas e hábitos saudables. 
 

    
 

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

   
 

    
 

 p  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e  contribuír  á  súa  

   
 

   conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 

    
 

     



CONCRECIÓNS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: OBXECTIVOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS. 
 
     

Filosofía. 1º de bacharelato 

         
 

              
 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

     Bloque 1. Contidos transversais          
 

 b  B1.1. Textos filosóficos e pertencentes a  B1.1. Ler comprensivamente e analizar de  FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos  CAA 
 

 d  outras ramas do saber relacionados coas  forma  crítica  textos  significativos  e  pertencentes a pensadores/as   
 

 e  temáticas filosóficas estudadas.  breves, pertencentes a pensadores/as  destacados/as, identifica a problemática   
 

    

destacados/as. 
   

e as solucións expostas (distinguindo as 
  

 

 
h 

        
 

         teses    principais e a orde da   
 

 

m 
          

 

         argumentación) e relaciona os   
 

            
 

          problemas  propostos  nos  textos  co   
 

          estudado na unidade, e/ou co achegado   
 

          por outros/as filósofos/as ou correntes,   
 

          e/ou con saberes distintos da filosofía.   
 

 

b 

 

B1.2. Composición escrita de argumentos 

 

B1.2.  Argumentar  e  razoar  os  propios 

 

FIB1.2.1.  Argumenta  e  razoa  as  súas 

 

CCL 
 

     
 

 d  de  reflexión  filosófica  e  de  discursos  puntos  de  vista  sobre  as  temáticas  opinións de forma oral e escrita, con  CSC 
 

 e  orais, manexando as regras básicas da  estudadas na unidade, de forma oral e  claridade e coherencia, e demostrando   
 

  

retórica e a argumentación. 
 

escrita, con claridade e coherencia. 
 

un  esforzo  creativo  e  educativo  na 
  

 

       
 

          valoración persoal dos problemas   
 

          filosóficos analizados.      
 

 

b 
 

B1.3. Uso dos procedementos de traballo 
 

B1.3. Seleccionar e sistematizar 
 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza 
 

CD 
 

     
 

 d  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías  información obtida de distintas fontes.  información  obtida  tanto  de  libros  CSC 
 

   da  información  e  da  comunicación)       específicos como de internet, usando as   
 

                   



 
         

Filosofía. 1º de bacharelato 

           
 

                    
 

 Obxectivos    Contidos    Criterios de avaliación    Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

 e  adecuados  á  filosofía,  en  especial  a           posibilidades das novas tecnoloxías   
 

 g  asimilación e o uso rigoroso do léxico           para consolidar  e ampliar a   
 

   relacionado cos temas filosóficos           información.        
 

   

estudados.              

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de 

 

CAA 

 

                 
 

                 
 

                   
 

                  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.     
 

 

d 
 

B1.3. Uso dos procedementos de traballo 
 

B1.4.   Analizar   e   argumentar   sobre 
 

FIB1.4.1.  Elabora  con  rigor  esquemas, 
 

CAA 
 

     
 

 e  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías  formulacións filosóficas, elaborando de  mapas conceptuais, táboas   
 

 g  da información e  da  comunicación)  xeito colaborativo esquemas,  mapas  cronolóxicas, etc., amosando a   
 

  

adecuados  á  filosofía,  en  especial  a 
 

conceptuais, táboas cronolóxicas e 
 

comprensión dos eixes conceptuais 
  

 

       
 

   asimilación e o uso rigoroso do léxico  outros procedementos útiles, mediante  estudados.        
 

   relacionado cos temas filosóficos  o uso de medios e plataformas dixitais.           
 

   estudados.                       
 

         Bloque 2. O saber filosófico            
 

 b  B2.1.  Filosofía:  sentido,  necesidade  e  B2.1. Coñecer e  comprender a  FIB2.1.1.  Recoñece  as  preguntas  e  os  CAA 
 

 d  historia.     especificidade e a importancia do saber  problemas que veñen caracterizando a   
 

 e  B2.2. Saber racional. Explicación  racional  en  xeral  e  do  filosófico  en  filosofía desde a súa orixe, comparando   
 

   

particular, en tanto que saber de 
 

coa formulación doutros saberes, como 
  

 

 
h 

 prerracional: mito e maxia. Explicación     
 

  

racional: razón e sentidos. 
  

comprensión e interpretación da 
 

o científico ou o teolóxico. 
    

 

          
 

   

B2.3. Funcións e vixencia da filosofía. 
 realidade, valorando que a filosofía é, á  

FIB2.1.2.  Explica  a  orixe  do  saber 

 

CCEC 

 

      
 

    

vez,  un  saber  e  unha  actitude  que 
  

 

           
 

         estimula  a  crítica,  a  autonomía,  a  filosófico  diferenciándoo dos  saberes  CSC 
 

         creatividade e a innovación.    prerracionais, como o mito ou a maxia.   
 

 

d 

 

B2.4. Disciplinas teórico-prácticas  do 

 

B2.2. Identificar as dimensións teórica e 

 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue 

 

CAA 
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 Obxectivos   Contidos     Criterios de avaliación    Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

 e  saber filosófico.    práctica da  filosofía, os seus  as vertentes práctica e teórica do labor  CSC 
 

   B2.5. Racionalidade teórica e práctica.  obxectivos,  as características,  as  filosófico, así como as disciplinas que   
 

        disciplinas, os métodos e as funcións,  conforman a filosofía.       
 

        relacionándoa paralelamente con outros            
 

        saberes de comprensión da realidade.             
 

                 
 

 b  B2.6. O saber filosófico a través da súa  B2.3. Contextualizar histórica  e  FIB2.3.1. Recoñece as principais  CCEC 
 

 d  historia. Características da filosofía.  culturalmente  as problemáticas  problemáticas filosóficas características   
 

 
e 

      analizadas e expresar por escrito as  de cada etapa cultural europea.    
 

       
achegas máis importantes 

 
do 

           
 

 

h 
        

FIB2.3.2.  Expresa  por  escrito  as  teses 

 

CCL 

 

          
 

       pensamento  filosófico  desde  a  súa   
 

          
 

        orixe, identificando os principais  fundamentais dalgunhas das correntes   
 

        problemas  formulados  e  as  solucións  filosóficas   máis importantes do   
 

        achegadas, e argumentando as propias  pensamento occidental.      
 

        opinións ao respecto.                
 

 

b 

 

B1.3. Uso dos procedementos de traballo 

 

B2.4. Comprender e utilizar con precisión 

 

FIB2.4.1.  Comprende  e  usa  con  rigor 

 

CCL 
 

     
 

 e  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías  o vocabulario filosófico  fundamental,  conceptos  filosóficos como   razón,   
 

 g  da  información  e da  comunicación)  realizando un glosario de termos de  sentidos,   mito, logos, arché,   
 

  

adecuados  á  filosofía,  en  especial  a 
 

xeito colaborativo mediante 
 

as 
 

necesidade, 
 

continxencia, causa, 
  

 

         
 

   asimilación e o uso rigoroso do léxico  posibilidades  que  ofrecen  as  novas  existencia,   metafísica, lóxica,   
 

   relacionado cos temas filosóficos  tecnoloxías.        gnoseoloxía,   obxectividade,   
 

   estudados.                dogmatismo, criticismo, etc.     
 

 

b 
 

B1.1.   Textos   filosóficos   e   textos 
 

B2.5.   Analizar   de   maneira   crítica 
 

FIB2.5.1.  Le  e  analiza  de  xeito  crítico 
 

CCL 
 

     
 

 e  pertencentes  a  outras  ramas  do  saber  fragmentos  de  textos  significativos  e  fragmentos   de   textos   breves   e   
 

 l  relacionados coa temática filosófica  breves sobre a orixe, a caracterización e  significativos sobre  a   orixe da   
 

  

estudada. 
    

a vixencia da filosofía, identificando as 
 

explicación   racional   e   acerca   das 
  

 

          
 

        problemáticas e solucións expostas,  funcións   e   as   características   do   
 

        distinguindo as teses principais e a orde  pensamento filosófico, pertencentes a   
 

        de argumentación,   relacionando  os  pensadores/as,   que identifiquen as   
 

        problemas formulados nos textos co  problemáticas filosóficas formuladas.    
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 Obxectivos   Contidos   Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

        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.             
 

        Bloque 3. O coñecemento             
 

 d  B3.1. Teoría do coñecemento.   B3.1. Coñecer de modo claro e ordenado  FIB3.1.1.  Identifica  e  expresa  de  xeito  CCL 
 

 e  B3.2.  Graos  e  ferramentas  do  coñecer:  as problemáticas implicadas no proceso  claro  e  razoado  os  elementos  e  as   
 

 h  razón, entendemento e sensibilidade.   do  coñecemento  humano,  analizadas  problemáticas que implica o proceso do   
 

    

desde o campo filosófico, os seus graos, 
 

coñecemento  da realidade,  como  é o 
  

 

   B3.3. Abstracción.       
 

      

as ferramentas e as fontes, e expor por 
 

dos seus graos, as súas posibilidades e 
  

 

   
B3.4. Problemas implicados no coñecer: 

    
 

    escrito  os  modelos  explicativos do  os seus límites.        
 

   
posibilidades,  límites  e  intereses; o 

         
 

    coñecemento máis significativos.             
 

   

irracional. 
               

 

                   
 

                     
 

 d  B3.5. Problema filosófico do  B3.2.  Explicar  e  reflexionar  sobre  o  FIB3.2.1. Coñece e explica teorías acerca  CCEC 
 

 e  coñecemento.    problema   do   acceso   á   verdade,  do coñecemento e a verdade, como son   
 

 h  B3.6.  A  verdade  como  propiedade  das  identificando  as  problemáticas  e  as  o idealismo, o realismo, o racionalismo,   
 

   

posturas  filosóficas  que  xurdiron en 
 

o   empirismo, o perspectivismo, o 
  

 

 
g 

 cousas. A verdade como propiedade do     
 

  
entendemento: coherencia e 

 
torno ao seu estudo. 

  
consenso ou o escepticismo, e contrasta 

  
 

        
 

   adecuación.       semellanzas   e   diferenzas   entre   os   
 

   
B3.7.  Algúns  modelos  filosóficos  de 

    conceptos clave que manexan.     
 

                 
 

   

explicación do coñecemento e o acceso 
    

FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e 

 

CD 

 

         

        
 

   á verdade.        
 

         

teorías sobre a verdade, tanto no plano 
 

CSC  

            
 

           metafísico  como no gnoseolóxico,   
 

           usando   con   rigor   termos   como   
 

           gnoseoloxía,   razón,  sentidos,   
 

           abstracción, obxectividade, certeza,   
 

           dúbida, evidencia, escepticismo,   
 

           autoridade,  probabilidade, prexuízo,   
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 Obxectivos    Contidos      Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 
 

                        coherencia, adecuación, consenso,   
 

                        incerteza,  interese,  irracional,  etc.,  e   
 

                        construír un glosario de conceptos de   
 

                        xeito colaborativo, usando internet.   
 

 

b 
 

B1.1. Textos filosóficos e textos 
 

B3.3. Analizar 
 

de forma crítica 
 

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos 
 

CCL 
 

      
 

 d  pertencentes  a  outras  ramas  do saber  fragmentos de textos  significativos  breves  de  Descartes,  Hume,  Kant,   
 

 e  relacionadas coas temáticas filosóficas  sobre a análise filosófica do  Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas,   
 

  

estudadas. 
       

coñecemento humano, os seus 
 

Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre 
  

 

             
 

             elementos,  as  súas  posibilidades  e  os  outros.        
 

             seus límites, valorando os esforzos por          
 

             alcanzar unha aproximación á verdade          
 

             arredándose do  dogmatismo, da          
 

             arbitrariedade e dos prexuízos.            
 

              
 

 d  B3.8. Filosofía, ciencia  e tecnoloxía.  B3.4.  Coñecer  e explicar a  función  da  FIB3.4.1.   Explica   os   obxectivos,   as  CMCCT 
 

 e  Filosofía da ciencia.      ciencia, os seus modelos de  funcións e os principais elementos da   
 

 h  B3.9. Obxectivos e instrumentos da  explicación, as súas características, os  ciencia, manexando termos como feito,   
 

   

seus métodos e a tipoloxía do saber 

 

hipótese, lei, teoría ou modelo. 

  
 

 i  ciencia.            
 

 

l 

 

B3.10. Método hipotético-dedutivo. 
   científico, expondo as diferenzas e as  

FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese 

 

CMCCT 
 

       
 

     

coincidencias do ideal e a investigación 
  

 

  
B3.11. 

 
Investigación científica na 

   
 

     científica  co  saber  filosófico,  como  científica, identifica os seus elementos   
 

   

modernidade 
 

e na 
 

época 
    

 

      pode ser a  problemática da  e  razoa a  orde lóxica  do  proceso  de   
 

   

contemporánea:  das matemáticas e  a 
     

 

    

obxectividade ou a adecuación teoría- 
 

coñecemento. 
      

 

   técnica como  ferramentas  de         
 

   

coñecemento 
 

e interpretación 
 

realidade, argumentando as propias  

FIB3.4.3. Usa con rigor termos 

 

CMCCT 

 

        

       
 

     opinións de xeito razoado e coherente.   
 

   

fundamentais á reformulación 
 

dos 
   

 

      

epistemolóxicos como indución, 
  

 

                  
 

   

conceptos clásicos. 
                  

 

                   hipotético-dedutivo,  método,   
 

                           
 

                        verificación,  predición, realismo,   
 

                        causalidade,   obxectividade,   
 

                        relatividade, caos  e indeterminismo,   
 

                        entre outros.       
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 Obxectivos  Contidos    Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe    Competencias clave 
 

 d  B3.12.  Técnica  e  tecnoloxía:  saber  e  B3.5.   Relacionar   e   identificar   as  FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas  CMCCT 
 

 e  praxe.    implicacións  da  tecnoloxía,  en  tanto  sobre   a   inquedanza   humana   por  CSC 
 

 h      que saber práctico  transformador da  transformar  e dominar  a natureza,   
 

      

natureza e da realidade   humana, 
 

póndoa ao servizo do ser humano, así 
  

 

 
i 

        
 

      reflexionando, desde a  filosofía da  como das consecuencias desta   
 

 

l 
        

 

      tecnoloxía,   sobre   as   relacións   coa  actuación, e participa de debates acerca   
 

          
 

       ciencia e cos seres humanos.   das  implicacións  da   tecnoloxía   na   
 

               realidade social.         
 

          
 

 b  B3.13.  Reflexións  filosóficas  sobre  o  B3.6. Analizar de xeito crítico fragmentos  FIB3.6.1.  Analiza  fragmentos  de  textos  CMCCT 
 

 d  desenvolvemento científico e  de textos filosóficos sobre a reflexión  breves  e  significativos  de  pensadores   
 

 l  tecnolóxico: o problema da indución   filosófica acerca da ciencia, a técnica e  como  Aristóteles,  Popper, Kuhn, B.   
 

  

B3.14.  Visión  aristotélica  do  quefacer 
 

a filosofía, identificando as 
 

Russell,  A.  F.  Chalmers  ou  J.  C. 
  

 

       
 

   científico.    problemáticas e as solucións propostas,  Borrón, entre outros.        
 

       distinguindo as teses principais e a orde             
 

       da argumentación, relacionar os             
 

       problemas  formulados  nos  textos  co             
 

       estudado na unidade e razoar a postura             
 

       propia.                  
 

                          
 

 d  B3.15. Relación entre filosofía e ciencia.   B3.7. Entender e valorar a relación entre a  FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de forma  CMCCT 
 

 e      filosofía e a ciencia.    argumentada acerca  de problemas   
 

 h              comúns aos campos filosófico e   
 

              

científico,  como son o problema dos 
  

 

 
i 

               
 

              límites e as posibilidades  do   
 

 

g 
                

 

              coñecemento,  a  cuestión  da   
 

                    
 

 l              obxectividade  e a verdade, a   
 

               racionalidade tecnolóxica, etc.     
 

               

FIB3.7.2. Investiga 
 

e selecciona 
 

CD 
 

                 
 

               información en internet, procedente de  CSC 
 

               fontes solventes, sobre as problemáticas   
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 Obxectivos    Contidos     Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

             citadas, e realiza un proxecto de grupo   
 

             sobre algunha temática que afonde na   
 

             interrelación  entre  a  filosofía  e  a   
 

             ciencia.          
 

           Bloque 4. A realidade            
 

 d  B4.1. A  metafísica como explicación  B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica,  FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e  CAA 
 

 e  teórica da realidade.      disciplina  que  estuda  a  realidade  en  usa a abstracción para comprender os   
 

 h          tanto que totalidade, distinguíndoa das  seus  contidos e a súa actividade,   
 

          

ciencias,  que  versan  sobre  aspectos 
 

razoando sobre eles. 
      

 

                  
 

           particulares desta.            
 

 

d 
 

B4.2. Pregunta polo ser como punto de 
 

B4.2.  Coñecer  e  explicar,  desde  un 
 

FIB4.2.1. Describe as principais 
 

CCEC 
 

     
 

 e  partida  da  Filosofía.  Platón  fronte a  enfoque   metafísico,   os   principais  interpretacións metafísicas e os   
 

 h  Aristóteles.       problemas que presenta a realidade.  problemas que suscita o coñecemento   
 

  

B4.3.  Interrogación  metafísica  sobre  a 

   

metafísico da realidade. 

     
 

           
 

   

verdadeira realidade: problema da 
   

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor 

 

CCL 

 

       
 

       
 

   aparencia e a realidade.        
 

         

conceptos metafísicos como ser, 
  

 

   B4.4. Pregunta pola orixe e a estrutura do      
 

      

sistema metafísico, realidade, 
  

 

   
real. 

           
 

            
aparencia, materia e espírito, unidade, 

  
 

   

B4.5. Caracterización da realidade: 
     

 

      dualidade, multiplicidade,  devir,   
 

   

cambio ou 
 

permanencia, 
      

 

       necesidade,   continxencia,   
 

   

substancialismo   estático fronte ao 
       

 

      transcendencia, categoría e abstracción,   
 

   

devir. Esencialismo e existencialismo. 
     

 

      materialismo,   espiritualismo,   
 

   

B4.6. Necesidade de categorizar 
       

 

      existencialismo ou esencialismo, entre   
 

   racionalmente o real.        outros.          
 

             

FIB4.2.3.  Realiza  unha  análise  crítica 
 

CAA 
 

              
 

             ante teorías metafísicas diverxentes de   
 

             interpretación da realidade.      
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 Obxectivos   Contidos     Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe    Competencias clave 
 

            FIB4.2.4.  Analiza  e comprende  CAA 
 

            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.            
 

 

d 

 

B4.7.  Cosmovisións  científicas sobre  o 

 

B4.3. Coñecer e comparar as explicacións 

 

FIB4.3.1.  Explica e compara dúas das 

 

CMCCT 

 

      

     
 

 e  universo. A filosofía da natureza como  dadas  desde  as  grandes  cosmovisións  grandes cosmovisións do  Universo:  o   
 

 h  admiración filosófica pola natureza.  sobre o universo.  paradigma organicista aristotélico e  o   
 

  

B4.8.  Paradigma  cualitativo organicista: 

   

modelo mecanicista newtoniano. 

    
 

 i         
 

 

g 

 

universo aristotélico.       

FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais 

 

CMCCT 
 

         
 

  
B4.9. Universo máquina: 

 
visión 

    
 

 
l 

     
das interpretacións relativista e cuántica 

  
 

  mecanicista na Modernidade. Supostos      
 

      
contemporáneas 

 
da 

 
realidade, 

  
 

   epistemolóxicos do  modelo        
 

       
explicando as implicacións filosóficas 

  
 

   heliocéntrico: procura das leis      
 

      

asociadas a eses caracteres. 
     

 

   universais   dun universo infinito.         
 

   

Determinismo, regularidade, 
   

FIB4.3.3. Usa con 

 

rigor termos 

 

CMCCT 

 

         

        
 

   

conservación, economía e continuidade. 
     

 

      epistemolóxicos e científicos como   
 

   

B4.10. Visión contemporánea do 
     

 

      cosmovisión, paradigma, Universo,   
 

   

Universo. 
         

 

          natureza,  finalismo,  organicismo,   
 

                
 

   B4.11. Reencontro da filosofía e a física    determinismo,  orde,  causalidade,   
 

   na teoría do caos.        conservación, principio, mecanicismo,   
 

            materia, relatividade, cuántica, espazo,   
 

            tempo,  azar,   determinismo,   
 

            indeterminismo, probabilidade, gaia  e   
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 Obxectivos  Contidos   Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

              caos, entre outros.      
 

 

d 
 

B1.3. Uso dos procedementos de traballo 
 

B4.4.   Elaborar   táboas   e/ou   mapas 
 

FIB4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou 
 

CD 
 

     
 

 e  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías  conceptuais comparando  os caracteres  mapas  conceptuais  que  comparen  os   
 

 g  da  información e  da comunicación)  adxudicados historicamente ao  caracteres adxudicados historicamente   
 

  

adecuados  á  filosofía, en  especial  a 
 

Universo, entendido como totalidade do 
 

ao Universo, entendido como totalidade 
  

 

 
h 

     
 

  asimilación e o uso rigoroso do léxico  real, contextualizando historicamente e  do real,  contextualizando   
 

 

i 
      

 

  relacionado  coas temáticas  filosóficas  culturalmente   cada cosmovisión e  historicamente e culturalmente cada   
 

       
 

   estudadas.    ampliando información mediante  cosmovisión e ampliando información   
 

       internet e/ou fontes bibliográficas.   mediante internet e/ou fontes   
 

              bibliográficas.       
 

          
 

 d  B1.1.   Textos   filosóficos   e   textos  B4.5. Ler e analizar de xeito crítico textos  FIB4.5.1.  Analiza  textos  filosóficos  e  CMCCT 
 

 e  pertencentes  a  outras  ramas  do  saber  filosóficos, epistemolóxicos e  científicos, clásicos e contemporáneos,   
 

 h  relacionados coas temáticas filosóficas  científicos  sobre a comprensión da  que aborden as mesmas problemáticas,   
 

  

estudadas. 
   

realidade, tanto desde o   plano 
 

e  investigar a   vixencia   das ideas 
  

 

 
i 

       
 

      

metafísico como desde o físico, usando 
 

expostas. 
       

 

 m              
 

      con   precisión   os   termos   técnicos  

FIB4.5.2. Reflexiona sobre as 

 

CAA 

 

          

          

       estudados, relacionar os problemas   
 

       presentados nos textos co estudado nas  implicacións  filosóficas  que  afectan a   
 

       unidades e razoar a postura propia.   visión   do   ser   humano   en   cada   
 

              cosmovisión  filosófico-científica   
 

              estudada, e argumenta as súas propias   
 

              ideas de xeito razoado e creativo.    
 

      Bloque 5. O ser humano desde a filosofía          
 

 b  B5.1. A reflexión filosófica sobre o ser  B5.1.  Recoñecer   en  que   consiste   a  FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario  CCL 
 

 c  humano  e  o  sentido  da  existencia:  antropoloxía filosófica.    específico da temática, como evolución,   
 

 d  antropoloxía filosófica.          dialéctica,  proceso, progreso,   
 

             

emerxencia,  azar, selección  natural, 
  

 

 
e 

              
 

             
apto,reducionismo, creacionismo, 

  
 

                
 

              evolución  cultural, vitalismo,   
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               determinismo xenético, natureza e   
 

               cultura.          
 

                          
 

 d  B5.2. Implicacións filosóficas da  B5.2. Coñecer e explicar as implicacións  FIB5.2.1. Coñece e explica as  CMCCT 
 

 e  evolución. Filosofía e bioloxía.   filosóficas da evolución, en relación cos  consideracións  filosóficas implicadas   
 

 h       contidos metafísicos e cos/coas  na teoría   da evolución, como a   
 

       

pensadores/as xa estudados/as. 
  

consideración dinámica e dialéctica da 
  

 

 
i 

          
 

              

vida ou o indeterminismo, entre outras. 
  

 

                 
 

               

FIB5.2.2.  Analiza  fragmentos  breves  e 
 

CCEC 
 

                
 

               significativos de E. Morin, K. Popper,   
 

               R. Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M.   
 

               Harris ou M. Ponty, entre outros.    
 

 

d 

 

B5.3.  A  dialéctica  natureza-cultura  no 

 

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira 

 

FIB5.3.1.  Identifica  e  expón  en  que 

 

CCEC 

 

      

     
 

 e  proceso   de   antropoxénese   e   de  argumentada,   sobre a interacción  consiste  o  compoñente  natural  innato  CSC 
 

 g  construción   da identidade   propia  dialéctica entre o compoñente natural e  do ser  humano, e  a súa relación cos   
 

  

humana. 
   

o   cultural que caracterizan   o ser 
 

elementos culturais que xorden nos 
  

 

 
h 

       
 

       humano como tal,  sendo o  procesos de antropoxénese e   
 

 

i 
          

 

       culturalmente adquirido condición para  humanización, dando lugar á identidade   
 

 

l 

         
 

       a  innovación  e  a  creatividade  que  propia do ser humano.       
 

        

caracterizan a especie.     

FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en 

 

CSIEE 

 

              

             
 

                
 

               tanto   que   resultado   da   dialéctica  CCEC 
 

               evolutiva entre o xeneticamente innato   
 

               e o culturalmente adquirido, condición   
 

               para  a  innovación  e  a  capacidade   
 

               creativa   que   caracterizan   a   nosa   
 

               especie.          
 

               

FIB5.3.3. Localiza información en 
 

CD 
 

                
 

               internet acerca das   investigacións  CSC 
 

               actuais  sobre a evolución humana,  e   
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                 reflicte  a  información  seleccionada  e   
 

                 sistematizada de xeito colaborativo.   
 

 

a 
 

B1.2. Composición escrita de argumentos 
 

B5.4. Valorar 
 

os coñecementos 
 

FIB5.4.1. Argumenta  con coherencia, 
 

CSC 
 

      
 

 b  de  reflexión  filosófica  e  de  discursos  adquiridos nesta unidade, rexeitando os  baseándose nos datos obxectivos   
 

 c  orais, manexando as regras básicas da  prexuízos tanto etnocéntricos como por  aprendidos,  sobre as  implicacións  de   
 

  

retórica e a argumentación. 
   

motivos físicos, e tamén as actitudes de 
 

adoptar prexuízos etnocéntricos  para 
  

 

 
e 

       
 

       
intolerancia, inxustiza e exclusión. 

 
xulgar os seres humanos e as culturas. 

  
 

 

h 

         
 

                        
 

             
 

 b  B5.4.  Visión  grega.  Heroe  homérico:  B5.5. Coñecer e reflexionar sobre  as  FIB5.5.1.   Contrasta   e   relaciona   as  CCEC 
 

 c  concepto socrático. Dualismo  concepcións  filosóficas  sobre  o  ser  principais  concepcións filosóficas  que   
 

 d  platónico.  Animal  racional e  político  humano como tal que se viñeron dando  se viñeron dando historicamente sobre   
 

  

aristotélico. Materialismo e 
 

ao longo da filosofía occidental, 
 

o ser humano. 
      

 

 e          
 

 

h 
 individualismo helenista.    comparando semellanzas  e diferenzas  

FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos 
 

CCL 
 

       
 

  B5.5.  Pensamento  medieval:  creación  á  entre as  sucesivas formulacións,   
 

       
 

      

significativos  e  breves  dos  grandes 
  

 

   imaxe  divina;  nova  concepción  do  analizando criticamente a influencia do    
 

     

pensadores. 

      
 

   corpo e a alma, da morte e da liberdade.  contexto  sociocultural na  concepción        
 

   

B5.6.  Renacemento:  antropocentrismo e 
 

filosófica,  

e valorando algunhas  

FIB5.5.3.  Usa con rigor termos  como 

 

CCL 

 

        

       
 

    

formulacións diverxentes  que  abriron 
  

 

   

humanismo. 
      

 

        

dualismo e monismo antropolóxico, 
  

 

       

camiño cara á consideración actual da 
   

 

   

B5.7. Modernidade e século XIX: razón, 
    

 

     

areté, mente, corpo, espírito, 
  

 

    
persoa. 

         
 

   

emocións e liberdade. 
            

 

             

creacionismo, 
 

antropocentrismo, 
  

 

                  
 

   

B5.8.   O   ser   humano   na   filosofía 
             

 

             teocentrismo, alma,  humanismo,   
 

   contemporánea.             persoa,  dignidade,  sentido,  estado  de   
 

                 natureza, estado de  civilización,   
 

                 existencia, liberdade, emoción, paixón,   
 

                 determinismo, alienación, nihilismo,   
 

                 existencia, inconsciente, morte, historia   
 

                 ou transcendencia, entre outros.   
 

 

b 
 

B5.9.   Visións filosóficas orientais: 
 

B5.6. Comparar a visión filosófica 
 

FIB5.6.1.   Contrasta   e   relaciona   as 
 

CCEC 
 

     
 

 e  budismo, taoísmo e hinduísmo.   occidental do  ser humano coa  visión  principais  concepcións filosóficas  que   
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 h    filosófica   oriental,   o   budismo,   o  se  viñeron  dando  historicamente  no   
 

     taoísmo e o hinduísmo, e argumentar as  contexto da filosofía occidental sobre o   
 

     opinións  propias  sobre  semellanzas  e  ser   humano,   coa   visión   filosófica   
 

     diferenzas.  oriental,  o  budismo,  o  taoísmo  e  o   
 

       hinduísmo.      
 

          
 

 b  B5.10. Algunhas claves sobre o sentido  B5.7.  Disertar,  de  forma  oral  e  escrita,  FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e escrito,  CCL 
 

 d  da existencia humana.  sobre   as   temáticas   intrinsecamente  sobre as grandes cuestións metafísicas   
 

 e  B5.11. Cuestión do sentido, a esencia e a  filosóficas  no  ámbito  do  sentido  da  que   lle   dan   sentido   á   existencia   
 

   

existencia, como poden ser a cuestión 

 

humana. 

     
 

 h  existencia, o eu, a liberdade, a morte, o        
 

   

destino, o azar, a historia e a necesidade  

do sentido, a esencia e a existencia, o  

FIB5.7.2.  Argumenta  e  razoa,  de  xeito 

 

CCL 

 

       

      
 

   de transcendencia.  eu, a liberdade, a morte, o destino, o   
 

     

oral  e  escrito,  acerca  dos  puntos  de 
   

     azar,  a  historia  ou  a  necesidade  de    
 

     transcendencia, entre outras.  vista propios sobre o ser humano, desde   
 

       a filosofía e sobre diferentes temáticas   
 

       filosóficas  relacionadas  co  sentido  da   
 

       existencia humana.     
 

          
 

 b  B5.12. Reflexión filosófica sobre o corpo.  B5.8. Coñecer algunhas teorías filosóficas  FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da  CMCCT 
 

 c  B5.13.   Teorías   filosóficas   sobre   a  occidentais  sobre  o  corpo  humano,  e  relación entre mente e corpo (monismo,   
 

 d  relación entre mente e corpo.  reflexionar  de  xeito  colaborativo  e  dualismo e emerxentismo), e argumenta   
 

   

argumentar acerca dos puntos de vista 
 

sobre esas teorías comparando 
  

 

 
e 

      
 

    propios.  semellanzas  e diferenzas,  de forma   
 

 

h 
      

 

      colaborativa.      
 

            
 

              
 

     Bloque 6. A racionalidade práctica         
 

 a  B2.5. Racionalidade teórica e práctica.  B6.1. Identificar a especificidade da razón  FIB6.1.1.   Recoñece   a   función   da  CSC 
 

 b  B6.1. Orixe da ética occidental: Sócrates  na súa dimensión práctica, en tanto que  racionalidade  práctica  para  dirixir  a   
 

 c  fronte aos sofistas.  orientadora da acción humana.  acción humana, aínda recoñecendo os   
 

     

seus vínculos ineludibles coa razón 
  

 

 
d 

       
 

      

teórica e a intelixencia emocional. 
  

 

         
 

               



 
     

Filosofía. 1º de bacharelato 

          
 

               
 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

 e      FIB6.1.2.   Explica   a   orixe   da   ética  CCEC 
 

 h      occidental no pensamento grego,   
 

       contrastando,  de   forma  razoada,  a   
 

       concepción socrática coa dos sofistas.   
 

 

a 
 

B6.2.  A  ética  como  reflexión  sobre  a 
 

B6.2. Recoñecer o obxecto e función da 
 

FIB6.2.1.  Explica  e  razoa  acerca  do 
 

CSC 
 

     
 

 b  acción  moral:  carácter,  conciencia  e  ética.  obxecto e a función da ética.     
 

 c  madureza moral.             
 

               
 

 d               
 

 e               
 

 

a 
 

B6.3.  Principais  teorías  sobre  a  moral 
 

B6.3.  Coñecer  e  explicar  as  principais 
 

FIB6.3.1.  Expresa  de  xeito  crítico  as 
 

CSIEE 
 

     
 

 b  humana.  teorías  éticas  sobre  a  xustiza  e  a  argumentacións das principais teorías  CSC 
 

 c  B6.4. Procura da felicidade.  felicidade, e sobre o desenvolvemento  éticas  sobre  a  felicidade  e  a  virtude,   
 

   

moral. 
 

razoando  as  súas propias ideas,  e 
  

 

 d  B6.5. A boa vontade: Kant.     
 

     

achega exemplos do seu cumprimento e 
  

 

 
e 

 
B6.6.  A  xustiza  como  virtude  ético- 

     
 

     do seu incumprimento.     
 

 

h 
 

política. 
       

 

              
 

  

B6.7. Relativismo e universalismo moral. 

            
 

      

FIB6.3.2. Expresa de maneira crítica as 
 

CSIEE 
 

       
 

       argumentacións das principais teorías   
 

       éticas sobre a xustiza, razoando as súas   
 

       propias  ideas,  e  achega  exemplos  do   
 

       seu cumprimento e do seu   
 

       incumprimento.       
 

          
 

       FIB6.3.3. Analiza textos breves dalgúns  CSC 
 

       dos filósofos representantes das   
 

       principais teorizacións éticas e sobre o   
 

       desenvolvemento psicolóxico moral do   
 

       individuo.        
 

       

FIB6.3.4.  Usa con  rigor  termos como 

 

CCL 
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             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.        
 

                  
 

 a  B6.8. Fundamentos filosóficos do Estado.  B6.4. Explicar a función, as  FIB6.4.1.  Identifica a función,   as  CSC 
 

 b  B6.9. Principais interrogantes da filosofía  características e os principais  características e os  principais   
 

 
c 

 
política. 

  interrogantes da filosofía política, como  interrogantes da filosofía política.   
 

    
a orixe e a lexitimidade do Estado, as 

           
 

 

d 
     

FIB6.4.2.  Utiliza  con  rigor  conceptos 

 

CCL 
 

       
 

     relacións entre o individuo e o Estado   
 

 

e 
      

 

     ou a natureza das leis.     como democracia, Estado, xustiza,   
 

 h            dereito,  dereitos naturais,  Estado   
 

             democrático  e  de  dereito,  legalidade,   
 

             lexitimidade,   convención,   
 

             contractualismo, alienación,  ideoloxía,   
 

             utopía, entre outros conceptos clave da   
 

             filosofía política.        
 

                       
 

 a  B6.10. A xustiza segundo Platón.  B6.5. Coñecer as teorías e os conceptos  FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as  CCEC 
 

 b  B6.11. O convencionalismo nos sofistas.  filosóficos principais que estiveron na  formulacións   filosófico-políticas   de  CSC 
 

 c  B6.12. Realismo político: Maquiavelo.  base da construción da idea de Estado e  Platón, os sofistas, Maquiavelo, Locke,   
 

   

das súas funcións, apreciando o papel 
 

Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, 
  

 

 
d 

 
B6.13. Contractualismo: Hobbes, Locke, 

    
 

   da filosofía como reflexión crítica.   John Stuart Mill, Popper ou Habermas,   
 

 

e 
 

Rousseau e Montesquieu. 
     

 

          entre outros.        
 

 

h 
 

B6.14. A paz perpetua de Kant. 
               

 

                    
 

                    
 

   

B6.15.   Fundamentos filosóficos   do 
        

FIB6.5.2.  Analiza  e  reflexiona  sobre  a 
 

CSC 
 

            
 

   capitalismo no século XIX. John Stuart         relación entre individuo e Estado, sobre   
 

   Mill.  Alienación  e ideoloxía  segundo         a  base do  pensamento dos sofistas,   
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   Marx.          Marx e a escola de Frankfurt.   
 

   

B6.16. Disputa política entre Popper e a          

FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico textos 
 

CSC 
 

             
 

   escola de Frankfurt.           
 

            

significativos  e  breves  dalgúns  dos 
  

 

               
 

             autores    estudados,    nos    que    se   
 

             argumente sobre o concepto de Estado,   
 

             os   seus   elementos   e   as   súas   
 

             características.   
 

             

FIB6.5.4.  Valora  e  utiliza  a  capacidade 
 

CSC 
 

              
 

             argumentativa, de forma oral e escrita,   
 

             contra a arbitrariedade, o autoritarismo   
 

             e a violencia.   
 

 

a 

 

B6.17. Función do pensamento utópico. 

 

B6.6. Disertar de xeito oral  e escrito 

 

FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as 

 

CSC 

 

      

     
 

 b    sobre   a   utilidade   do   pensamento  posibilidades do pensamento utópico, e   
 

 c    utópico, analizando e valorando a súa  argumenta as súas propias ideas.   
 

    

función,   para propor posibilidades 
    

 

 
d 

       
 

    alternativas,  proxectar  ideas     
 

 

e 
         

 

    innovadoras e avaliar o xa     
 

 

h 

       
 

    experimentado.         
 

 

a 
 

B6.18. Legalidade e lexitimidade. 
 

B6.7. Distinguir os conceptos de 
 

FIB6.7.1.   Describe   e   compara   os 
 

CCL 
 

     
 

 b    legalidade e lexitimidade.    conceptos de legalidade e lexitimidade.  CSC 
 

 c               
 

 d               
 

 e               
 

 h               
 

 

b 
 

B6.19. Capacidade simbólica. E. Cassirer. 
 

B6.8. Recoñecer a capacidade simbólica 
 

FIB6.8.1. Explica as teses fundamentais 
 

CCEC 
 

     
 

 d  B6.20. Creatividade. H. Poincaré.  como  elemento distintivo  da especie  de  E.  Cassirer  sobre  a  capacidade   
 

     humana.       simbólica humana, e as de H. Poincaré   
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 e               sobre o proceso creativo.      
 

 h                        
 

 p                        
 

 

b 
 

B6.21.  Estética  filosófica:  función  e 
 

B6.9.  Coñecer  o  campo  da  estética, 
 

FIB6.9.1.  Comprende  e  usa  conceptos 
 

CCL 
 

     
 

 d  características.     reflexionando sobre as  contribucións  como  estética, creatividade, creación,  CCEC 
 

 e  B6.22.  A  arte  como  instrumento  de  filosóficas   realizadas   por   tres   das  símbolo, signo, arte, experiencia   
 

   

construcións simbólicas culturais 
 

estética, mímese, beleza, gusto, 
  

 

 
h 

 comprensión e expresión simbólica da     
 

  
realidade. 

     
fundamentais. 

     
subxectividade, xuízo estético e 

  
 

 

n 
             

 

  

B6.23.   A estética   filosófica e a 
        vangarda.         

 

 

p 
                 

 

                   
 

  

capacidade simbólica do ser humano. A 
        

FIB6.9.2. Contrasta e relaciona algunhas 
 

CAA 
 

             

            
 

   realidade desde a arte, a literatura e a          
 

           

construcións  simbólicas fundamentais 
 

CCEC 
 

   música.              
 

               

no  contexto  da  cultura  occidental,  e 
  

 

                  
 

                analiza,  de  xeito  colaborativo,  textos   
 

                literarios, audicións musicais e   
 

                visualizacións  de  obras  de  arte  para   
 

                explicar os contidos da unidade.    
 

 

a 

 

B6.24.  Relación  da  arte  coa  ética,  co 

 

B6.10. Relacionar a creación artística con 

 

FIB6.10.1.  Diserta  sobre  a relación e  a 

 

CSC 
 

     
 

 b  coñecemento e coa técnica.     outros  campos  como  o  da  ética,  o  posibilidade transformadora da  CCEC 
 

 d        coñecemento e a técnica.    realidade humana, a creación artística, a   
 

               

ciencia e a ética. 
       

 

 
e 

                     
 

                        
 

 h                        
 

 n                        
 

 p                        
 

 

b 
 

B6.25.  Sentimento,  experiencia  e  xuízo 
 

B6.11.   Analizar   textos   en   que   se 
 

FIB6.11.1. Coñece e describe algúns dos 
 

CCEC 
 

     
 

 d  estético.  Beleza.  Creación  artística  e  comprenda o valor da arte, a literatura e  elementos fundamentais da reflexión   
 

 e  sociedade. Abstracción artística e  a música como vehículos de  estética sobre a arte, analizando textos   
 

  

pensamento metafísico.  A arte como 
 

transmisión  do pensamento filosófico, 
 

significativos de filósofos como Platón, 
  

 

       
 

                          



 
     

Filosofía. 1º de bacharelato 

           
 

                
 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 
 

 h  xustificación   ou   como   crítica   da  utilizando con precisión o vocabulario  Schelling, Hume, Kant, Nietzsche,   
 

 n  realidade.  específico propio da estética filosófica.  Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse   
 

 p  B6.26.   Filosofía   e   arte.   Filosofía   e         ou Adorno, entre outros, e aplica esas   
 

          

ideas  ao  estudo  de  diversas  obras  de 
  

 

   literatura. Filosofía e música.           
 

            arte.         
 

               
 

            FIB6.11.2. Entende o valor filosófico da  CCEC 
 

            literatura, analizando textos breves de   
 

            pensadores  e  literatos  como  Platón,   
 

            Santo Agostiño, Calderón de la Barca,   
 

            Pío  Baroja,  A.  Machado,  Voltaire,   
 

            Goethe,  Sartre,  Unamuno,  Borges  ou   
 

            Camus, entre outros.     
 

            

FIB6.11.3. Coñece a visión filosófica da 
 

CCEC 
 

             
 

            música  a  través  da  análise  de  textos   
 

            filosóficos   sobre   as   visións   dos   
 

            pitagóricos, de Platón,  Schopenhauer,   
 

            Nietzsche ou Adorno, entre outros, así   
 

            como mediante audicións significativas.   
 

          
 

 d  B1.2. Composición escrita de argumentos  B6.12.  Reflexionar  por  escrito  sobre  FIB6.12.1.  Diserta  de  xeito  claro  e  CD 
 

 g  de  reflexión  filosófica  e  de  discursos  algunha  das temáticas significativas  coherente sobre o valor das artes para  CSC 
 

 h  orais, manexando as regras básicas da  estudadas, argumentando as  propias  transmitir ideas filosóficas, e procura e   
 

  

retórica e a argumentación. 
 

posicións, e ampliar en  internet a 
 

selecciona información en internet que 
  

 

 
n 

     
 

    

información aprendida. 
   

amplíe o xa aprendido. 
    

 

            
 

 

b 
 

B6.27. Retórica, argumentación e lóxica: 
 

B6.13.   Entender   a importancia da 
 

FIB6.13.1.  Coñece  e  manexa  con  rigor 
 

CCL 
 

     
 

 d  a comunicación desde a filosofía.  comunicación para o desenvolvemento  conceptos  como  símbolo,   
 

 e  B6.28. Importancia da comunicación e a  do ser humano e as sociedades.   comunicación, linguaxe formal, lóxica,   
 

          

xuízo 
 

lóxico, 
 

razoamento, 
  

 

   súa relación coa linguaxe, a verdade e a             
 

   realidade.         demostración, discurso, elocuencia,   
 

            orador, retórica, exordio, inventio,   
 

                      



 
           

Filosofía. 1º de bacharelato 

         
 

                    
 

 Obxectivos    Contidos     Criterios de avaliación    Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 
 

                  dispositio, argumentación, elocutio,   
 

                  compositio, actio,   falacia, debate,   
 

                  negociación, persuasión e concepto   
 

                  universal, entre outros.      
 

 

b 
 

B6.29. Lóxica proposicional. 
   

B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica 
 

FIB6.14.1.  Utiliza  os  elementos  e  as 
 

CAA 
 

       
 

 d          proposicional  e  apreciar  o  seu  valor  regras  do  razoamento  da  lóxica  de   
 

 e          para amosar o razoamento correcto e a  enunciados.       
 

          

expresión do    pensamento como 
        

 

                   
 

           condición fundamental para as         
 

           relacións humanas.             
 

          
 

 b  B6.30.   Retórica   e   composición   do  B6.15.   Coñecer   as   dimensións   que  FIB6.15.1.   Comprende   e   explica   a  CCL 
 

 d  discurso.       forman   parte   da   composición   do  estrutura  e  o  estilo  da  retórica  e  da   
 

 e          discurso   retórico,   e aplicalas na  argumentación.      
 

           composición de discursos.     

FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do 
 

CCL 
 

                
 

                   
 

                  discurso,  e  escribe  breves  discursos   
 

                  retóricos  establecendo coherentemente   
 

                  a exposición e a argumentación.   
 

                         
 

 b  B6.31. Argumentación: regras e  B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as  FIB6.16.1. Constrúe un diálogo  CSIEE 
 

 d  ferramentas do diálogo e a  ferramentas básicas do  discurso  argumentativo no que demostra as súas  CSC 
 

 e  demostración de argumentos.    baseado na argumentación  propias teses mediante as regras e as   
 

  

B6.32. Filosofía da linguaxe: o problema 

 

demostrativa. 

     

ferramentas da argumentación. 

   
 

            
 

   

filosófico dos conceptos universais e o 
        

FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz 

 

CAA 

 

            
 

            
 

   erro argumentativo da xeneralización          
 

           

dunha falacia. 

     
 

   apresurada.                   
 

                  

FIB6.16.3.  Analiza  e  comenta  textos 
 

CCEC 
 

                   
 

                  breves e significativos sobre a arte da   
 

                  retórica e a argumentación de Platón,   
 

                  Aristóteles, Cicerón,  Quintiliano,   
 

                          



 
        

Filosofía. 1º de bacharelato 

             
 

                     
 

 Obxectivos   Contidos   Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

               Tácito e autores/as contemporáneos/as.   
 

 

b 
 

B6.33.  A  filosofía  e  a  empresa  como 
 

B6.17.   Coñecer   as   posibilidades   da 
 

FIB6.17.1. Utiliza conceptos con sentido 
 

CSIEE 
 

     
 

 d  proxecto racional.    filosofía na creación dun proxecto, en  filosófico   e   aplícaos   ao   contexto   
 

 e       xeral,  e no  ámbito empresarial en  empresarial: principios, saber, orde   
 

       

particular, e valorar o   seu   papel 
 

lóxica, finalidade, 
 

demostración, 
  

 

 
m 

          
 

       potenciador da análise, a reflexión e o  razoamento,  indución, dedución,   
 

 

p 
          

 

       diálogo.       argumentación, sentido, significado,   
 

                
 

               creatividade,      diálogo,   
 

               obxectivo/subxectivo,  emocións,   
 

               globalidade e valor, entre outros.    
 

             
 

 b  B6.34. O modo metafísico de preguntar  B6.18.  Comprender  a  importancia  do  FIB6.18.1. Formula correctamente os  CSIEE 
 

 e  para  deseñar  un  proxecto  vital  e  de  modo   de   "preguntar   radical"   da  interrogantes filosóficos  radicais que  CSC 
 

 m  empresa.     metafísica para proxectar unha idea ou  deben  estar na base da creación dun   
 

  

B6.35. Os procesos de cuestionamento e a 
 

un   proxecto vital ou empresarial, 
 

proxecto, tanto vital como laboral, 
  

 

 
p 

     
 

  
importancia da definición de 

 
facilitando 

 
os procesos de 

 
como  "que  son?",  "que  fago?",  "por 

  
 

        
 

   obxectivos.     cuestionamento e definición das  que?",  "para  que?",  "cal  é  o  meu   
 

        preguntas  radicais  e  as  respostas  a  obxectivo?", "cal é o seu sentido, a súa   
 

        estas.       razón de ser?", etc., e saber argumentar   
 

               a defensa das respostas.       
 

 

b 

 

B6.36.  Proceso  de  análise  racional  do 

 

B6.19. Comprender o valor da teoría do 

 

FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital ou 

 

CSIEE 
 

     
 

 m  conxunto  dun  sistema,  dos  elementos  coñecemento, a razón crítica e a lóxica  empresarial, sobre a base da filosofía,   
 

 p  que o integran e da orde racional que  para introducir racionalidade na orixe e  valorando a íntima relación entre  os   
 

  

subxace   á   estrutura   lóxica   dun 
 

no desenvolvemento dun proxecto. 
  

pensamentos e as accións, entre a razón 
  

 

        
 

   proxecto, vital e empresarial.          e as emocións, a través do diálogo, da   
 

               argumentación e a linguaxe filosófica.   
 

 

b 
 

B6.37.  Importancia  do  diálogo  e  da 
 

B6.20.  Valorar  as  técnicas  do  diálogo 
 

FIB6.20.1. Coñece e 
 

utiliza as 
 

CSC 
 

      
 

 e  defensa  argumentativa  de  proxectos,  filosófico, a argumentación e a retórica  ferramentas  da  argumentación  e  o   
 

 m  fins e medios.     para organizar a comunicación entre as  diálogo  na resolución de  dilemas  e   
 

       

partes e a resolución de negociacións e 
            

 

                    
 

                           



 
        

Filosofía. 1º de bacharelato 

           
 

                   
 

 Obxectivos  Contidos    Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe   Competencias clave 
 

       de conflitos, para xerar diálogo baseado  conflitos dentro dun grupo humano.    
 

       na capacidade de argumentar           
 

       correctamente, para definir e comunicar           
 

       correctamente o obxectivo dun           
 

       proxecto.               
 

          
 

 a  B6.38.  Deseño  dun  proxecto  vital  e  B6.21. Valorar a capacidade da estética  FIB6.21.1. Valora a posibilidade de crear  CSIEE 
 

 m  laboral.PapeldaEstéticano  filosófica para favorecer o pensamento  tarefas innovadoras, valorando a   
 

 n  desenvolvemento do pensamento  creativo   e   innovador que   permite  función e  a  importancia das persoas   
 

  

creativo e innovador. 
   

adaptarse  e  anticiparse  aos  cambios, 
 

emprendedoras  e  innovadoras  para  a 
  

 

         
 

       xerando   innovación   e   evitando   o  construción e o avance dunha cultura, e   
 

       estancamento, valorando así a función e  a transformación da realidade.     
 

       a importancia das persoas           
 

       emprendedoras  e  innovadoras  para  a           
 

       construción e o avance dunha cultura, e           
 

       a transformación da realidade.            
 

 

a 
 

B6.39.   Importancia   da   ética   para 
 

B6.22. Comprender e apreciar a función 
 

FIB6.22.1.   Realiza   un   decálogo   de 
 

CSC 
 

     
 

 b  establecer  o  sistema  de  valores  no  axiolóxica da ética para establecer un  valores  éticos  que  deben  rexer  no   
 

 c  traballo.    sistema de valores que permita mellorar  mundo laboral e de cara á sociedade e á   
 

      

o clima laboral, comprendendo que os 

 

natureza. 

        
 

 f               
 

 

m 

     

valores éticos son clave para lograr o  

FIB6.22.2.  Valora  e  diserta  sobre  a 

 

CSC 

 

         

        
 

      equilibrio entre  innovación,   
 

 p      sustentabilidade e competitividade.  importancia do traballo para   
 

              desenvolvernos como seres  humanos,   
 

              para  o  avance  dunha  cultura  e  para   
 

              transformar a realidade.      
 

 

b 

 

B6.40.   Razón   crítica   en   tanto   que 

 

B6.23. Coñecer e valorar a importancia 

 

FIB6.23.1.   Comprende   e   valora   a 

 

CSC 

 

      

     
 

 m  reguladora da acción humana.  da  razón  crítica  para  o  avance  dun  importancia  da  razón  crítica  para  o   
 

 p      proxecto persoal e colectivo.   avance dun proxecto persoal e   
 

             

colectivo. 

       
 

                     
 

                        

 
 



Temporalización, procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 

FILOSOFÍA 1º BAC 
 

CONTIDOS 
 

INSTRUMENTOS DE 
 

TEMPO 
 

    
 

     AVALIACIÓN   
 

        
 

         

Bloque 2 

 

e 

 

transversal 
 

 

B2.1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 
 

IAV  2.1  Observación  continua  feita  polo 
 

Todas    as    sesións    correspondentes    (3 
 

 

B2.2.  Saber  racional.  Explicación  prerracional: 
 

profesor sobre a actitude do alumno durante 
 

semanais) que van desde o inicio das aulas o 
 

 

mito  e  maxia.  Explicación  racional:  razón  e 
 

o curso sobre a materia de estudo 
 

23 de setembro ata 30de Outubro: un total de 
 

 

sentidos. 
 

IAV  2.2  O  caderno  do  alumno,  que  debe 
 

15. 
 

 

B2.3. Funcións e vixencia da filosofía. 
 

reflectir todas as actividades realizadas polo 
   

 

B2.4.  Disciplinas  teórico-prácticas  do  saber 
 

estudante ao longo do curso. 
   

 

filosófico. 
 

IAV  2.3  A  realización  de  probas  escritas, 
   

 

B2.5. Racionalidade teórica e práctica 
 

parciais ou globais 
    

 

B2.6. O saber filosófico a través da súa historia. 
 

IAV 2.4 A  investigación, preparación,  uso 
   

 

Características da filosofía. 
 

contrastante   e   crítica   de   información 
   

 

B1.3.   Uso   dos   procedementos   de   traballo 
 

relevante a través de diversas fontes (xornais, 
   

 

intelectual  (incluíndo  os  das  tecnoloxías  da 
 

rede, libros, etc) 
    

 

información e da comunicación) adecuados á 
 

IAV 2.5 Realización  de composicións 
   

 

filosofía,  en  especial  a  asimilación  e  o  uso 
 

filosóficas 
    

 

rigoroso  do  léxico  relacionado  cos  temas 
     

 

filosóficos estudados. 
 

    
   



   
 

FILOSOFÍA 1º BAC 

 

CONTIDOS 

 

INSTRUMENTOS DE 

 

TEMPO 

 
 

     
 

     AVALIACIÓN    
 

         
 

          

 



 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3 

 

e 

 

transversal 

 
 

 B3.1. Teoría do coñecemento.    IAV  3.1  Observación  continua  feita  polo  Sesións do 2 de Novembro ao 4 de Decembro: 14  
 

 B3.2. Graos e ferramentas do coñecer: razón,  profesor sobre a actitude do alumno durante o  
sesións.  
As sesións posteriores ao 4 de Dezembro serían  

 

 entendemento e sensibilidade.    curso sobre a materia de estudo   utilizadas para repasar ou introducir  
 

 B3.3. Abstracción.       
IAV  3.2  O  caderno  do  alumno,  que  debe 

 problemáticas dos temas posteriores. É época de  
 

 

B3.4.  Problemas  implicados  no  coñecer: 
  

exames  e  avaliacións,  e  non  convén  adiantar 
 

 

  reflectir todas as actividades realizadas polo   
 

 

posibilidades,   límites   e   intereses;   o 
  

materia de xeito sistemático. É mellor traballar 
 

 

  
estudante ao longo do curso. 

    
 

 

irracional 
         

sobre os problemas suscitados. 
   

 

                 
 

 B3.5. Problema filosófico do coñecemento.  IAV  3.3  A  realización  de  probas  escritas,        
 

 B3.6.  A  verdade  como  propiedade  das  parciais ou globais          
 

 cousas.  A  verdade  como  propiedade  do  
IAV 3.4 A investigación,  preparación,  uso 

       
 

 entendemento: coherencia e adecuación.          
 

   

contrastante   e   crítica   de   información 

       
 

 B3.7.   Algúns   modelos   filosóficos   de         
 

 explicación do coñecemento e o acceso á  relevante a través de diversas fontes (xornais,        
 

 verdade        rede, libros, etc)          
 

 B1.1.    Textos    filosóficos    e    textos  
IAV 3.5 Realización  de composicións 

       
 

 
pertencentes  a  outras  ramas  do  saber 

        
 

  

filosóficas 
          

 

 relacionadas  coas temáticas filosóficas            
 

 estudadas.       IAV  3.6  A  investigación  sobre  cuestións        
 

 

B3.8.   Filosofía,   ciencia   e   tecnoloxía. 
        

 

  específicas individuais ou en equipo        
 

 

Filosofía da ciencia. 
           

 

      

IAV  3.7  A  preparación  e  condución  dos 

       
 

 B3.9. Obxectivos e instrumentos da ciencia.         
 

 B3.10. Método hipotético-dedutivo.   debates en clase          
 

 B3.11. Investigación científica na  IAV 3.8 Presentacións orais          
 

 

modernidade  e  na  época  contemporánea: 
         

 

  

IAV 3.9 Comentarios textos clásicos 
       

 

 das   matemáticas   e   a   técnica   como         
 

 ferramentas de  coñecemento e  
IAV 3.10 Realización de traballos 

       
 

 interpretación  fundamentais á         
 

   

monográficos 
         

 

 reformulación dos conceptos clásicos.            
 

 B3.12. Técnica e tecnoloxía: saber e praxe.  IAV 3.11 Cuestionarios oráis e escritos        
 

 B3.13.   Reflexións   filosóficas   sobre   o  
IAV 3.12  Lectura  e  recensión  de  textos 

       
 

 desenvolvemento científico e tecnolóxico:         
 

 o problema da indución     filosóficos contemporáneos de carácter        
 

 B3.14. Visión aristotélica  do quefacer  científico, político ou artístico          
 

                      
 



 

científico  
B3.15. Relación entre filosofía e ciencia. 



 
 

FILOSOFÍA 1º BAC 

  

CONTIDOS 

     

INSTRUMENTOS DE 

 

TEMPO 
 

         
 

              AVALIACIÓN    
 

         
 

   B4.1. A metafísica como explicación teórica  IAV 4.1  Observación  continua  feita  polo  Do 11 de xaneiro ao 5 de febreiro: 12 sesións 
 

   da realidade.       profesor sobre a actitude do alumno durante o  en total 
 

   B4.2. Pregunta polo ser como punto de partida  curso sobre a materia de estudo    
 

   da Filosofía. Platón fronte a Aristóteles.   
IAV 4.2 O caderno alumno, que debe reflectir 

  
 

 

Bloque 4 

 
B4.3.   Interrogación   metafísica   sobre   a 

   
 

   

todas as actividades realizadas polo estudante 
  

 

  verdadeira realidade: problema da aparencia    
 

   

ao longo do curso. 
    

 

   e a realidade.           
 

                  

 e  B4.4. Pregunta pola orixe e a estrutura do real.  IAV4.3  A  realización  de  probas  escritas,   
 

   B4.5. Caracterización da realidade: cambio ou  parciais ou globais     
 

 

transversal 
 

permanencia, substancialismo estático 
      

   

IAV  4.4  A  investigación,  preparación,  uso 

  
 

  
fronte ao devir. Esencialismo e 

   
 

      
 

   existencialismo.      contrastante e crítica de información relevante   
 

   B4.6. Necesidade de  categorizar  a  través  de  diversas  fontes  (xornais,  rede,   
 

   racionalmente o real.      libros, etc)       
 

   B4.7.   Cosmovisións   científicas   sobre   o  
IAV 4.5 Realización   de composicións 

  
 

   universo.  A  filosofía  da  natureza  como    
 

   admiración filosófica pola natureza.   filosóficas       
 

   B4.8. Paradigma   cualitativo organicista:  IAV 4.6 A investigación sobre cuestións    

   

universo aristotélico. 
       

 

        

específicas individuais ou en equipo 

   
 

   B4.9.  Universo  máquina:  visión  mecanicista     
 

   na Modernidade. Supostos epistemolóxicos  IAV  4.7  A  preparación  e  condución  dos   
 

   do  modelo  heliocéntrico:  procura  das  leis  debates en clase     
 

   universais dun universo  infinito.  

IAV 4.8 Presentacións orais 

    
 

   Determinismo, regularidade,  conservación,      
 

   economía e continuidade.     
IAV 4.9 Comentarios textos clásicos 

   
 

   

B4.10. Visión contemporánea do Universo. 
     

 

             
 

   B4.11. Reencontro da filosofía e a física na  IAV 4.10 Realización de traballos   
 

   teoría do caos.       monográficos     
 

   B1.3.  Uso  dos  procedementos  de  traballo  
IAV 4.11 Cuestionarios orais e escritos 

  
 

   

intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da 
   

 

            
 

                    



 
  

información e da comunicación) adecuados 
 

IAV  4.12  Lectura  e  recensión  de  textos 
  

 

     
 

  á filosofía, en especial a asimilación e o uso  filosóficos    contemporáneos    de    carácter   
 

  rigoroso   do   léxico   relacionado   coas  científico, político ou artístico   
 

  

temáticas filosóficas estudadas. 
    

 

        
 

  B1.1. Textos filosóficos e textos     
 

  pertencentes   a   outras   ramas  do   saber     
 

  relacionados   coas temáticas filosóficas     
 

  estudadas        
 

           
 

            



 
 

FILOSOFÍA 1º BAC 

  

CONTIDOS 

    

INSTRUMENTOS DE 

 

TEMPO 
 

        
 

           AVALIACIÓN   
 

        
 

   B5.1.  A  reflexión  filosófica  sobre  o  ser  IAV  5.1  Observación  continua  feita  polo  Do 11 de febreiro ao 18 de Marzo: 15 sesións 
 

   humano   e   o   sentido   da   existencia:  profesor sobre a actitude do alumno durante o  incluídos repasos. 
 

   antropoloxía filosófica.    curso sobre a materia de estudo   
 

   B5.2. Implicacións filosóficas da  
IAV 5.2 O caderno alumno, que debe reflectir 

  
 

 

Bloque 5 

 evolución. Filosofía e bioloxía.      
 

     

todas as actividades realizadas polo estudante 
  

 

  B5.3. A  dialéctica  natureza-cultura  no    
 

   

ao longo do curso. 
   

 

   proceso de antropoxénese e de construción     
 

 e  da identidade propia humana.    
IAV  5.3  A  realización  de  probas  escritas, 

  
 

  

B1.2. Composición escrita de argumentos 
   

 

    parciais ou globais    
 

 

transversal 
 

de reflexión filosófica e de discursos orais, 
    

 

         
 

  manexando as regras básicas da retórica e a  IAV  5.4  A  investigación,  preparación,  uso   
 

      
 

   argumentación.     contrastante   e   crítica   de   información   
 

   B5.4.   Visión   grega.   Heroe   homérico:  relevante a través de diversas fontes (xornais,   
 

   concepto  socrático.  Dualismo platónico.  rede, libros, etc)    
 

   

Animal  racional  e  político  aristotélico. 
    

 

          
 

   Materialismo e individualismo helenista.   IAV 5.5 Realización  de composicións   
 

   B5.5.  Pensamento  medieval:  creación  á  filosóficas     
 

   imaxe divina; nova concepción do corpo e  
IAV 5.6 A  investigación sobre  cuestións 

  
 

   a alma, da morte e da liberdade.      
 

      

específicas individuais ou en equipo 

  
 

   B5.6. Renacemento: antropocentrismo e    
 

   humanismo.     IAV  5.7  A  preparación  e  condución  dos   
 

   

B5.7.  Modernidade  e  século  XIX:  razón, 
   

 

    debates en clase    
 

   

emocións e liberdade. 
       

 

             
 

   B5.8.   O   ser   humano   na   filosofía  IAV 5.8 Presentacións orais    
 

   contemporánea.     

IAV 5.9 Comentarios textos clásicos 

  
 

   B5.9. Visiónsfilosóficas orientais:    
 

   budismo, taoísmo e hinduísmo.    IAV5.10Realizacióndetraballos   
 

   B5.10. Algunhas claves sobre o sentido da  monográficos    
 

   existencia humana.     

IAV 5.11 Cuestionarios orais e escritos 

  
 

   B5.11. Cuestión do sentido, a esencia e a    
 

                



 

existencia,  o  eu,  a  liberdade,  a  morte,  o IAV 5.12 Lectura e recensión de textos 

destino, o azar, a historia e a necesidade de filosóficos contemporáneos de carácter 
transcendencia.  

B5.12. Reflexión filosófica sobre o corpo. 
 

B5.13. Teorías filosóficas sobre a relación 
entre mente e corpo  

B2.5. Racionalidade teórica e práctica. 

 
científico, político ou artístico 



 
 

FILOSOFÍA 1º BAC 

  

CONTIDOS 

   

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEMPO 

 
 

        
 

         
 

   .  B6.1.  Orixe  da  ética  occidental:  IAV 6.1 Observación continua feita polo profesor sobre  Do  29  de  Marzo  ao  15  de  Xuño:  31  
 

   Sócrates fronte aos sofistas.    a actitude do alumno durante o curso sobre a materia de  sesións  
 

   B6.2. A ética como reflexión sobre a  estudo  

O  carácter  mais  extenso  deste  último 

 
 

   acción  moral:  carácter,  conciencia  e     
 

 
Bloque 6 

 madureza moral      IAV6.2 O caderno alumno, que debe reflectir todas as  bloque implica unha asunción dos temas  
 

  B6.3. Principais teorías sobre a moral  actividades realizadas polo estudante ao longo do curso.  anteriores enfocados dun xeito integrado,  
 

    

 

 
 

   

humana. 
       

 

e 
        onde a madurez do estudante no estudo  

 

  B6.4. Procura da felicidade.    IAV 6.3 A realización de probas escritas, parciais ou  da filosofía debe ficar de manifesto. A  
 

 

transversal 
 B6.5. A boa vontade: Kant.    globais  relación   e   o   volver   a   temáticas,  

 

  

B6.6.  A  xustiza  como virtude  ético- 
  

reforzando temas xa dados debe ser parte 
  

      
 

   política.      IAV 6.4 A investigación, preparación, uso contrastante  deste proxecto de temporalización.  
 

   

B6.7. Relativismo e universalismo 
    

 

    
e crítica de información relevante a través de diversas 

   
 

   

moral 
         

 

         
fontes (xornais, rede, libros, etc) 

   
 

   
B6.8. Fundamentos 

 
filosóficos do 

    
 

         
 

   Estado.      
IAV 6.5 Realización de  composicións filosóficas 

   
 

   
B6.9. Principais interrogantes da 

    
 

        
 

   filosofía política.      

IAV  6.6  A  investigación  sobre  cuestións  específicas 
   

 

   B6.10. A xustiza segundo Platón.      
 

     

individuais ou en equipo 

   
 

   B6.11. O    convencionalismo nos     
 

   sofistas.      

IAV  6.7  A preparación e  condución dos  debates  en 

   
 

   B6.12. Realismo político: Maquiavelo.     
 

   B6.13. Contractualismo: Hobbes,  clase    
 

   Locke, Rousseau e Montesquieu.       
 

   B6.14. A paz perpetua de Kant.    IAV 6.8 Presentacións orais    
 

   B6.15. Fundamentos  filosóficos do      
 

   capitalismo  no  século  XIX.  John  IAV 6.9 Comentarios textos clásicos    
 

   Stuart  Mill.  Alienación  e  ideoloxía      
 

   segundo Marx.      IAV 6.10 Realización de traballos monográficos    
 

   

B6.16. Disputa política entre Popper e 
    

 

        
 

   a escola de Frankfurt.     
IAV 6.11 Cuestionarios orais e escritos 

   
 

             
 

               



 

B6.17. Función do   pensamento     

utópico.     IAV  6.12  Lectura  e  recensión  de  textos  filosóficos  

B6.18. Legalidade e lexitimidade    contemporáneos  de  carácter  científico,  político  ou  

B6.19. Capacidade simbólica. E.   artístico  
Cassirer.       

        

B6.20. Creatividade. H. Poincaré  
B6.21. Estética filosófica: función e 

características. 
 
B6.22. A arte como instrumento de 

comprensión e expresión simbólica 
da realidade. 

 
B6.23. A estética filosófica e a 
capacidade simbólica do ser humano. 
A realidade desde a arte, a literatura e 
a música. 

 
B6.24. Relación da arte coa ética, co 
coñecemento e coa técnica  

B6.25. Sentimento, experiencia e xuízo 

estético. Beleza. Creación artística e 

sociedade. Abstracción artística e 

pensamento metafísico. A arte como 

xustificación ou como crítica da 

realidade. 
 

B6.26. Filosofía e arte. Filosofía e 
literatura. Filosofía e música.  
B1.2. Composición escrita de 

argumentos de reflexión filosófica e 
de discursos orais, manexando as 

regras básicas da retórica e a 

argumentación. 
 
B6.27. Retórica, argumentación e 

lóxica: a comunicación desde a 
filosofía.  
B6.28. Importancia da comunicación 



 

e a súa relación coa linguaxe, a 
verdade e a realidade  
B6.29. Lóxica proposicional.  
B6.30. Retórica e composición do 
discurso 
 

B6.31. Argumentación: regras e 
ferramentas do diálogo e a 
demostración de argumentos. 
 
B6.32. Filosofía da linguaxe: o 
problema filosófico dos conceptos 
universais e o erro argumentativo da 

xeneralización apresurada 
 
B6.33. A filosofía e a empresa como 
proxecto racional. 
 

B6.34. O modo metafísico de preguntar 
para deseñar un proxecto vital e de 
empresa. 
 
B6.35. Os procesos de 
cuestionamento e a importancia da 
definición de obxectivos 
 
B6.36. Proceso de análise racional do 

conxunto dun sistema, dos elementos 
que o integran e da orde racional que 

subxace á estrutura lóxica dun 
proxecto, vital e empresarial 
 
B6.37. Importancia do diálogo e da 
defensa argumentativa de proxectos, 
fins e medios  
B6.38. Deseño dun proxecto vital e 
laboral. Papel da Estética no 

desenvolvemento do pensamento 

creativo e innovador.  
B6.39. Importancia da ética para 
establecer o sistema de valores no 



 

traballo.  
B6.40. Razón crítica en tanto que 
reguladora da acción humana. 



 

 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

   

B1- B6 1. Responder correctamente os conceptos na presentación de cada unidade. 

   

B1- B6 2. Saber responder a un 50% das cuestións e preguntas que son propostas nas diferentes probas (escritas ou orais). 

   

B1-B6 3. Saber facer un comentario de texto distinguindo a temática central da secundaria e recoñecendo as ideas básicas que quere 

 transmitir o autor. 

   

B1-B6 4. Ser capaz de ter unha capacidade crítica e analítica mínima da información e os textos presentados (científicos, políticos, 

 artísticos, literarios) 

   

B1-B6 5. Dominio básico da ortografía habitual 

  

B1-B6 6. Levar ao día o caderno de clase coas correspondentes actividades 

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                           CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 
A metodoloxía pretende favorecer o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de 
investigación, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido. 
O desenvolvemento dos contidos conceptuais (12 temas) para conseguir o logro dos estándares de aprendizaxe, farase segundo os principios 
psicopedagóxicos da aprendizaxe significativa. Cada contido conceptual desenvolverase nunha serie secuenciada de sesións estruturadas da 
seguinte maneira. 
- 1º Actividades de problematización. 
Por medio do traballo na aula, con actividades previamente seleccionadas e/ou a realización colectiva de sesións de diálogo motivacional, 
formularemos un achegamento aos núcleos temáticos a partir dos coñecementos previos do alumnado. O obxectivo é que recapacite sobre as 
súas preocupacións implícitas e non tematizadas, e actualizar os diversos coñecementos que sobre o asunto foron adquiridos en niveis e 
materias anteriores. 
Para estas actividades de problematización empregaranse as actividades de traballo inicial que figuran ao comezo de cada tema no libro de 
texto Filosofía 1º Bacharelato de Edicións Edebé/Rodeira (no listado de materiais didácticos utilizados): ideas previas e preconceptos, 
problemas, filosofemas que dan que pensar, textos, láminas ou cadros para comentar. 
- 2º Explicación maxistral. 
Nestas sesións o profesorado exporá dunha maneira clara, estruturada e rigorosa, as ideas básicas de cada tema, desimplicándoas a partir dos 
coñecementos básicos do alumno e trazando un curso progresivo na adquisición de conceptos, teorías e argumentos. 
Para esta tarefa de explicación empregaranse os contidos teóricos desenvolvidos en cada tema do libro de texto Filosofía 1º Bacharelato de 
Baía Edicións. 
- 3º Lectura comprensiva. 
Faranse todos os comentarios de texto e exercicios teóricos referentes aos contidos explicados e de estudio obrigatorio segundo as 
disposicións legais vixentes. 
Para estas tarefas empregaranse os textos e exercicios teóricos desenvolvidos en cada tema do libro de texto Filosofía 1º Bacharelato de Baía 
Edicións. Son: textos á marxe, cuestionario, lecturas [na plataforma virtual de Baía Edicións]. Tamén poden empregarse as biografías que 
figuran ao final de cada tema para facer unha lectura comprensiva que esperte a curiosidade sobre o contexto vital no que xorden os 
conceptos filosóficos. 
- 4º Aplicación. 
Por medio da realización de traballos individuais, en grupo e colectivos (aula), porase en práctica o conxunto de coñecementos e destrezas 
adquiridas no desenrolo do tema. 



Para estas tarefas empregaranse os exercicios prácticos desenvolvidos en cada tema do libro de texto Filosofía 1º Bacharelato de Editorial 
Rodeira/Edebé.  
 
O estudo da materia debe estar orientado ao desenvolvemento das seguintes competencias: 
- Comunicación lingüística (CCL). 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
- Competencia dixital (CD). 
- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSC). 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Estas competencias levan implícito o desenvolvemento de habilidades crítico-analíticas do alumnado. Xa que logo, os catro momentos que 
acabamos de describir terán en conta os seguintes procedementos de traballo entre outros. 
- Procedementos lóxicos de carácter xeral: definición, clasificación, análise, síntese, abstracción. 
- Procedementos expresivos relativos á argumentación e defensa coherente dunha tese: redaccións escritas, exposicións orais, diálogos 
racionais, presentacións baseadas nas regras da retórica. 
- Procedementos de busca, localización, procesamento, exposición e utilización crítica e responsable de diversas informacións. 
- Procedementos de aplicación: investigación, formulación e resposta a un problema, cuestión, ou pregunta, así como valoración das 
conclusións obtidas e a súa transferencia a outros problemas. 
- Procedementos relativos á análise, composición e comentario de textos. 
 
                       

                      MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Materiais e recursos didácticos adaptados ás concrecións metodolóxicas anteditas, tanto de elaboración propia como de uso na rede ou 
aportados por editoriais, especialmente da editorial Baía que contén os seguintes materiais:  
- Libro de Texto: Filosofía 1, 1º Bacharelato, Ed.Rodeira/Edebé. 
- Libro do Profesorado, Rodeira/Edebé 
- Monografías dos pensadores e pensadoras da Colección Pensamento de Baía Edicións. 
 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
  

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, é dicir, as competencias clave, os 
obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación.   

Avaliación ordinaria  
Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última desta avaliación coincidirá coa avaliación final 
ordinaria no mes de xuño.  
Avaliación extraordinaria  
Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario para o alumnado que non acade cualificación positiva na 
convocatoria ordinaria.  

Os criterios de cualificación ponderan en Bacharelato fundamentalmente os contidos (80%) mentres que os aspectos relativos aos 
elementos de actitude, traballo, e outros aspectos do comportamento en relación á materia computan un 20%. En todo caso a valoración dos 
contidos realizarase, tal e como foi indicado en puntos anteriores, a través de diversas metodoloxías, non unicamente o exame ou proba 
escrita por avaliación (traballos escritos, comentarios de texto, exposicións na aula, preguntas orais do profesor, exercicios escritos, etc). 
Realizarase un mínimo dun exame por avaliación. No caso de facerse mais a nota será a media aritmética dos mesmos. O exame ou exames de 
avaliación nunca poderá significar menos do 70% da nota final da avaliación. O resto dos elementos de ponderación dos contidos supoñen un 
máximo do 30%, dependendo das avaliación e notas obtidas polo profesor durante cada período de avaliación (e que oscilan segundo diversas 
circunstancias). A división entre contidos teóricos e prácticos é convencional e un tanto imprecisa pero penso que queda mellor aclarada na 
seguinte táboa. 
 

 

CONTIDOS 
 

ACTITUDES 
 

  
 

     
 

 Estándares teóricos Estándares prácticos  Estándares actitudinais 
 

 Exames e probas escritas Traballos, disertacións, exercicios  Un 10% da nota 
 

 (80%) de clase, intervencións, preguntas   
 

  do profesor, comentarios de texto.   
 

  (10%)   
 

      

    
 



 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE E A APRENDIZAXE. 
 

Sobre a base dos instrumentos de avaliación xa mencionados establecese unha medición de 1 a 4. Sendo 1 a non consecución e 4 a 
consecución plena, 2 a consecución baixa e 3 a consecución alta. Segundo este sistema vaia funcionando establecerase un sistema de 
rúbricas específicas. 

 

ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS  MATERIAS 
PENDENTES 

 
No caso de 1º de Bacharelato non hai lugar a tal pois os alumnos se encontran no inicio dunha nova etapa educativa. Non hai, pois, 
materias pendentes. 

 

 

ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  PERMITEN  AO  ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS 
NECESARIOS EN FILOSOFÍA. 

 

A disciplina que continua co ensino da Filosofía en 2º de Bacharelato é Historia da Filosofía. Según a LOMCE esta disciplina é de 
elección obrigatoria dentro do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. A acreditación para cursar esta disciplina con 
garantías de éxito é ter aprobada a de primeiro curso. Non hai requisitos especiais aquí, xa que a filosofía de 1º curso é unha troncal 
común, por tanto de carácter obrigatorio, polo que todo alumno que estea en 2º ano, con un conxunto de competencias clave 
desenvolvidas e tendo, obviamente, promocionado é un candidato a seguir con aproveitamento esta disciplina. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
O tratamento da diversidade do alumnado farase atendendo aos diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumna ou alumno 
na aula. Así, farase dependendo de cada caso, unha distinción de niveis. Nun primeiro nivel poñense as ideas xerais e básicas sobre o tema 
concreto, para pasar, nun segundo nivel de aprofundamento, ao estudo de temas máis concretos. O primeiro nivel deberá ser asimilado por 



todos os alumnos, en tanto que os contidos do segundo nivel poden ser traballados máis ou menos profundamente segundo as capacidades 
de cada alumno en concreto.  
Para iso realizaranse un conxunto de Actividades de Reforzo e de Actividades de Ampliación en función do nivel, que teñen por obxectivo 
facilitar que todos os alumnos e alumnas poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das competencias básicas e os obxectivos da etapa. 
As actividades de cada nivel tamén deberán reflectir esa diversidade. Unha serie de actividades servirán para comprobar o grao de 
comprensión dos contidos básicos por parte do alumno e correxir contidos mal aprendidos. Outra serie de actividades para comprobar a 
capacidade de xuízo crítico e de análise de problemas por parte dos alumnos. 

 

Con respecto ás diferenzas individuais, axustaremos á resposta pedagóxica á diferentes necesidades do alumnado e facilitaremos 
recursos e estratexias variadas que permitan dar resposta ás diferentes motivacións, intereses e capacidades que presenta o noso 
alumnado. 
 

Para favorecer o tratamento da diversidade propóñense as seguintes medidas: 
 

a) Detección de coñecementos previos para a realización dunha aprendizaxe significativa 
b) Deseño de actividades de diferentes tipos e graos de complexidade: 
 

Tendo en conta a diversidade de estudantes con respecto a súa facilidade para asumir os novos coñecementos ou os seus distintos 
intereses, nos diversos contidos faranse actividades de ampliación de coñecementos e actividades de apoio. Na programación elaborada 
non se contemplan as actividades de ampliación e reforzo xa que esta decisión tomarase atendendo ás necesidades dos alumnos 
(programación de aula). 
 

Algunhas das medidas son: 
 

- Actividades facilitadoras de técnica de estudio acorde coa nosa materia e facilitadoras da autoaprendizaxe 
- Procedementos variados de avaliación (probas orais, escritas, observación, caderno, etc.) 



- A organización da clase (en U, en círculo...) 
- A temporalización (dedicar más tempo a un contido, facilitar tempo extra nun exame, etc.) 
- Os agrupamentos (traballo individual, pequeno grupo, por parellas). 
- Variación nas estratexias didácticas empregadas. 
- O uso de diferentes materiais. 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

A disciplinas que o Departamento de Filosofía imparte tanto na ESO como en Bacharelato teñen un marcado carácter transversal, onde se 
integran as diferentes competencias clave xunto á educación en valores fundamentais para a convivencia e o desenvolvemento da lucidez 
crítica unido ao sentido do individuo autónomo e responsable. 
 
Merecen unha especial consideración os diferentes elementos, implícitos nos OBXECTIVOS da educación: 
 
 
 
 

- Igualdade efectiva entre homes e mulleres. Campaña institucional.  
- Prevención e resolución pacífica de conflitos.  
- Respecto aos dereitos humanos.  
- Rexeitamento da violencia terrorista.  
- Respecto ao estado de dereito.  
- Consideración ás vítimas do terrorismo.  
- Prevención da violencia de xénero.  
- Racismo ou xenofobia.  
- Discriminación por razón da orientación sexual.  
- Prevención dos accidentes de tráfico e a seguridade viaria 



 

Facemos mención aos contidos transversais implícitos no ensino da Filosofía como materia 

 
     

Bloque 1. Contidos transversais 

               
 

                    
 

 b  B1.1.  Textos  filosóficos  e  pertencentes  a  B1.1.  Ler  comprensivamente  e  analizar  de  FIB1.1.1.  Analiza  de  xeito  crítico  textos  CAA 
 

 d  outras  ramas  do  saber  relacionados  coas  forma crítica textos significativos e breves,  pertencentes a pensadores/as destacados/as,   
 

 e  temáticas filosóficas estudadas.  pertencentes a pensadores/as destacados/as.  identifica  a problemática e as solucións   
 

            

expostas (distinguindo as teses principais e 
  

 

 
h 

             
 

            a  orde  da argumentación)  e relaciona  os   
 

 

m 
             

 

            problemas propostos nos textos co estudado   
 

               
 

             na unidade, e/ou co achegado por outros/as   
 

             filósofos/as ou correntes, e/ou con saberes   
 

             distintos da filosofía.        
 

          
 

 b  B1.2. Composición escrita de argumentos de  B1.2. Argumentar e razoar os propios puntos  FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións  CCL 
 

 d  reflexión  filosófica  e  de  discursos  orais,  de  vista  sobre  as  temáticas  estudadas  na  de  forma  oral  e  escrita,  con  claridade  e  CSC 
 

 e  manexando as regras básicas da retórica e a  unidade,  de  forma oral e  escrita, con  coherencia,  e demostrando un esforzo   
 

  

argumentación. 
 

claridade e coherencia. 
    

creativo e educativo na valoración persoal 
  

 

          
 

             dos problemas filosóficos analizados.    
 

              
 

 b  B1.3.  Uso  dos  procedementos  de  traballo  B1.3. Seleccionar e sistematizar información  FIB1.3.1. Selecciona  e sistematiza  CD 
 

 d  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da  obtida de distintas fontes.     información    obtida   tanto    de   libros  CSC 
 

 e  información e da comunicación) adecuados          específicos como de internet,  usando  as   
 

  

á filosofía, en especial a asimilación e o uso 
         

posibilidades das novas tecnoloxías para 
  

 

 
g 

            
 

  

rigoroso  do  léxico  relacionado  cos  temas 
         

consolidar e ampliar a información. 
   

 

               
 

   filosóficos estudados.                      
 

             

FIB1.3.2.  Elabora  listas  de  vocabulario  de 
 

CAA 
 

              
 

             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.       
 

 

d 
 

B1.3.  Uso  dos  procedementos  de  traballo 
 

B1.4. Analizar e argumentar sobre 
 

FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 
 

CAA 
 

     
 

 e  intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da  formulacións filosóficas, elaborando de  conceptuais,  táboas cronolóxicas, etc.,   
 

 g  información e da comunicación) adecuados  xeito colaborativo esquemas, mapas  amosando a comprensión dos eixes   
 

  

á filosofía, en especial a asimilación e o uso 
 

conceptuais,  táboas  cronolóxicas  e  outros 
 

conceptuais estudados. 
       

 

            
 

   rigoroso  do  léxico  relacionado  cos  temas  procedementos  útiles,  mediante  o  uso  de              
 

   filosóficos estudados.  medios e plataformas dixitais.                
 

                          



 
 
 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

O cadro presentado é un modelo de información de base para a elaboración dun informe mais amplo que propoña os cambios 
pertinentes para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE CORRESPONDENTE AO 

 

TRIMESTRE 

 

  
 

   Previsión   Realidade  Proposta de mellora 
 

 Porcentaxe da  programación       
 

 impartida        
 

 Grao   de adquisición   dos       
 

 contidos        
 

 Recursos utilizados       
 

 Temas transversais       
 

 Atención á diversidade       
 

 Metodoloxía        
 

 Medios didácticos       
 

          



 

Prácticas de comprensión 
 

Proxecto Lector 
 

Recuperación da materia pendente do curso anterior 
 

Plan TIC 
 
 
 
 
 
  



PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
 
 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado disporá dun Plan 

específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario menos traballados durante o curso, 

mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da 

asignatura correspondente, con vistas á avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  

 
 
PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA 
  
 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2021/2022, en 

relación cos protocolos sanitarios, é preciso especificar as metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a 

posibilidade de impartir ensino presencial, semipresencial ou on line, segundo determinen as diferentes 

circunstancias do alumnado, para proveer o dereito á educación.  

 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios sempre vinculados á Aula 
Virtual.  
 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na Aula Virtual, para 

ser empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a distancia.  

 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería complemetada coa impartición 

das clases presenciais a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación faríase coa impartición simultánea 



das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se establecese por parte do centro un sistema de 

semipresencialidade rotatoria, coa impartición alterna de sesións presenciais e a distancia.  

 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa casa para cumprir 

cos protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo no caso de ausencias superiores a 2 

semanas.  

 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta WEBEX serán os 

medios empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á grabación das clases para adaptalas 

aos horarios que esixan as circunstancias do alumnado, a fin de garantir o seu dereito á educación.   
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1. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE BACHARELATO 

Constitúen uns enunciados que definen, en termos de capacidades, o tipo de 

desenvolvemento que esperamos que alcancen os alumnos ao termo da etapa. Estas 

capacidades orientarán e vertebrarán a actuación educativa en todas as materias e 

atenden a unha evolución integral da personalidade, pois refírense á súa dimensión 

intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva e motora. 

En concreto, o Bacharelato debe contribuír a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser capaz de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

 

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

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación (TIC). 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
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Participar de maneira solidaria no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 

como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

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

 

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

2. AS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar como contribúe a materia de Historia da Filosofía ao 

desenvolvemento das competencias clave, analizaremos, en primeiro lugar, que son, 

cantas son e que elementos fundamentais as definen. 

Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, 

en contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes 

persoais adquiridos durante a etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada 

de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias teñen tres compoñentes: un saber (un contido), un saber facer 

(un procedemento, unha habilidade, unha destreza, etc.) e un saber ser ou saber 

estar (unha actitude determinada).  

As competencias clave teñen as características seguintes: 
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- Promoven o desenvolvemento de capacidades, máis que a asimilación de 

contidos, aínda que estes están sempre presentes á hora de concretar as 

aprendizaxes. 

- Teñen en conta o carácter aplicativo das aprendizaxes, xa que se entende 

que unha persoa “competente” é aquela capaz de resolver os problemas 

propios do seu ámbito de actuación. 

- Baséanse no seu carácter dinámico, posto que se desenvolven de maneira 

progresiva e poden ser adquiridas en situacións e institucións formativas 

diferentes. 

- Teñen un carácter interdisciplinario e transversal, posto que integran 

aprendizaxes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encontro entre a calidade e a equidade, por canto que 

pretenden garantir unha educación que dea resposta ás necesidades reais 

da nosa época (calidade) e que sirva de base común a todos os cidadáns 

(equidade).  

Ao terminar Bacharelato, os alumnos deberon adquirir, nun grao adecuado, as 

chamadas competencias clave, é dicir, os coñecementos, destrezas e actitudes que os 

individuos necesitan para desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con 

responsabilidade e competencia, e estar capacitado para unha aprendizaxe ao longo 

da vida e para acceder, con garantías de éxito, á educación superior. 

A competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e as 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son os dous bloques competenciais cuxo 

desenvolvemento debe potenciarse na etapa de Bacharelato. Vexamos, en todo caso, 

que elementos fundamentais conforman cada unha das sete competencias clave que 

se deben adquirir ao termo da etapa: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidade no uso da linguaxe para a comunicación, a representación, 

a comprensión e a interpretación da realidade, a construción do 

coñecemento e a organización do pensamento, as emocións e a 

conduta. 

Coñecementos  Compoñente lingüístico. 

 Compoñente pragmático-discursivo. 

 Compoñente sociocultural. 

 Compoñente estratéxico. 

 Compoñente persoal. 

Destrezas  Ler e escribir.  

 Escoitar e responder. 
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 Dialogar, debater e conversar.  

 Expoñer, interpretar e resumir. 

 Realizar creacións propias. 

Actitudes  Respecto ás normas de convivencia. 

 Desenvolvemento dun espírito crítico. 

 Respecto aos dereitos humanos e o pluralismo. 

 Concepción do diálogo como ferramenta primordial para a 

convivencia, a resolución de conflitos e o desenvolvemento das 

capacidades afectivas. 

 Actitude de curiosidade, interese e creatividade.  

 Recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como 

fontes de pracer. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Definición A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o 

razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un 

acercamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde 

accións, tanto individuais coma colectivas, orientadas á conservación e 

mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da 

calidade de vida e o progreso dos pobos. 

Coñecementos - Números, medidas e estruturas. 

- Operacións e as representacións matemáticas. 

- Comprensión dos termos e conceptos matemáticos.   

- Os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a 

química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os 

cales se derivan de conceptos, procesos e situacións 

interconectadas. 

Destrezas - Aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir xuízos fundados e seguir cadeas argumentais 

na realización de cálculos, análise de gráficos e representacións 

matemáticas e manipulación de expresións alxébricas, incorporando 

os medios dixitais cando sexa oportuno.  

- Creación de descricións e explicacións matemáticas que levan 

implícitas a interpretación de resultados matemáticos e a reflexión 

sobre a súa adecuación ao contexto, igual que a determinación de 

se as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que 

se presentan.  

- Utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas na resolución 

dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao 

longo da vida.  
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- Utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas. 

- Utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Chegar a unha conclusión. 

- Tomar decisións baseadas en probas e argumentos. 

Actitudes - Rigor, respecto aos datos e veracidade. 

 Asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía. 

 Interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a 

valoración do coñecemento científico. 

 Sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 

recursos naturais e ás cuestións medioambientais, e á adopción 

dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental 

saudable nun contorno natural e social. 

3. Competencia dixital (CD) 

Definición Habilidade para buscar e procesar información mediante un uso 

creativo, crítico e seguro das TIC. 

Coñecementos  Técnicas e estratexias de acceso á información. 

 Ferramentas tecnolóxicas. 

 Manexo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, 

dixital. 

Destrezas  Acceder, buscar e seleccionar criticamente a información. 

 Interpretar e comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidade crítica. 

 Actitude reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

Coñecementos  Coñecemento das capacidades persoais. 

 Estratexias para desenvolver as capacidades persoais. 

 Atención, concentración e memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión e expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudar e observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proxectos. 

 Recoller, seleccionar e tratar distintas fontes de información. 

 Ser capaz de autoavaliarse. 
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Actitudes  Confianza nun mesmo. 

 Recoñecemento axustado da competencia persoal. 

 Actitude positiva ante a toma de decisións. 

 Perseveranza na aprendizaxe. 

 Valoración do esforzo e a motivación. 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Definición Habilidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, na súa 

concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar 

fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver 

conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos 

conforme normas baseadas no respecto mutuo e nas conviccións 

democráticas. 

Coñecementos  Coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís. 

 Coñecemento dos acontecementos máis destacados e as principais 

tendencias nas historias nacional, europea e mundial. 

 Comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter migratorio 

que implican a existencia de sociedades multiculturais no mundo 

globalizado. 

 Coñecementos que permitan comprender e analizar de maneira 

crítica os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e contornos, así como as súas tensións e 

procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a igualdade e a non discriminación entre homes e 

mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, a sociedade 

e a cultura.  

 Comprender as dimensións intercultural e socioeconómica das 

sociedades europeas, e percibir as identidades culturais e nacionais 

como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en interacción 

coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

Destrezas  Capacidade de comunicarse dunha maneira construtiva en distintos 

contornos sociais e culturais. 

 Mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista 

diferentes. 

 Negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía.  

 Habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e 

manifestar solidariedade e interese por resolver os problemas que 

afecten á comunidade. 
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 Reflexión crítica e creativa. 

 Participación construtiva nas actividades da comunidade. 

 Toma de decisións, en particular mediante o exercicio do voto e da 

actividade social e cívica.  

Actitudes  Seguridade nun mesmo, integridade e honestidade.  

 Interese polo desenvolvemento socioeconómico e a súa 

contribución a un maior benestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidade de valores e respecto ás 

diferenzas, comprometéndose á superación de prexuízos. 

 Pleno respecto dos dereitos humanos. 

 Vontade de participar na toma de decisións democráticas. 

 Sentido da responsabilidade. 

 Comprensión e respecto dos valores baseados nos principios 

democráticos.  

 Participación construtiva en actividades cívicas. 

 Apoio á diversidade e a cohesión sociais e ao desenvolvemento 

sustentable. 

 Vontade de respectar os valores e a intimidade dos demais, e a 

recepción reflexiva e crítica da información procedente dos medios 

de comunicación. 

 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidade para adquirir e aplicar unha serie de valores e actitudes, e 

de elixir con criterio propio, transformando as ideas en accións. 

Coñecementos  Autocoñecemento. 

 Establecemento de obxectivos. 

 Planificación e desenvolvemento dun proxecto. 

 Habilidades sociais e de liderado. 

Destrezas  Responsabilidade e autoestima. 

 Perseveranza e resiliencia. 

 Creatividade. 

 Capacidade para calcular e asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitude positiva ante o cambio. 

 Flexibilidade. 

7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

Definición Habilidade para comprender, apreciar e valorar, con espírito crítico e 

actitude aberta e respectuosa, diferentes manifestacións culturais, e 

interesarse na súa conservación como patrimonio cultural. 
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Coñecementos  Linguaxes e manifestacións artísticas. 

 Técnicas e recursos específicos. 

Destrezas  Comprender, apreciar e valorar criticamente. 

 Realizar creacións propias. 

Actitudes  Curiosidade, interese e creatividade. 

 Recoñecemento das manifestacións culturais e artísticas como 

fontes de pracer e gozo persoal. 

 Valoración responsable e actitude de protección do patrimonio. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de Historia da Filosofía, pertencente ao bloque das materias troncais de 

opción de 2.º de Bacharelato das modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais, 

xoga un papel relevante para que os alumnos e alumnas alcancen os obxectivos da 

etapa e adquiran as competencias clave pois: 

 Relaciónase directamente coas competencias sociais e cívicas, entendidas 

como a habilidade para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos 

cada vez máis globalizados; elaborar respostas, tomar decisións e resolver 

conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme 

normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Pode 

dicirse que todo o currículo contribúe á adquisición desta competencia, xa que a 

referencia á identidade persoal e á súa relación con outras identidades para 

forxar unha convivencia positiva, a autoestima, a aposta por unhas relacións de 

xénero equitativas e pola participación, a diversidade entendida como un valor, a 

insistencia nos dereitos e deberes, e no respecto aos Dereitos Humanos mostra 

ata que punto se compromete con esta competencia. A materia de Historia da 

Filosofía está dominada pola dinámica entre a ética e a política antes de 

Maquiavelo, e intenta afondar a participación no funcionamento democrático, 

tanto no ámbito público coma privado, e preparar o alumnado para a democracia 

participativa e representativa. Todo o anterior fundaméntase nos valores cívicos 

comprendidos nos criterios de avaliación: comunicación construtiva, tolerancia 

co tolerante, asertividade, confianza realista e empatía con quen se esforza por 

integrar e integrarse. 

Por último, convén recordar que as formas de traballo colaborativo favorecen o 

encontro entre as individualidades e con iso o xurdimento de lazos sociais, o que 

reforza a súa contribución á adquisición da competencia. 

 O factor clave que representa o elemento comunicativo na aprendizaxe e no 

desenvolvemento da actividade filosófica explica que esta materia contribúa a 
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potenciar a competencia en comunicación lingüística de maneira decisiva, xa 

que a linguaxe é a ferramenta fundamental para a comunicación, a 

representación, a comprensión e interpretación da realidade, así como para a 

construción do coñecemento e a organización do pensamento. A dimensión 

lingüística ten o seu referente no uso do sistema simbólico da linguaxe, o seu 

correcto e funcional uso da semántica, e a etimoloxía como ferramentas de 

transmisión e recepción de conceptos precisos. Quen fala ben, pensa ben. A 

compoñente pragmática-discursiva reflíctese en tres aspectos: o sociolingüístico, 

que permite ao alumnado traballar en diferentes contextos sociais, o intercambio 

de argumentos filosóficos, o uso dos diferentes xéneros discursivos e a 

interacción das funcións comunicativas, de xeito que se marca así o aspecto 

pragmático e discursivo na habilidade retórica. A materia proporciona contidos e 

situacións de ensinanza-aprendizaxe significativas para estimular as catro 

habilidades lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir. O uso do debate e a 

discusión racional, ademais do traballo colaborativo, cooperan tamén no 

desenvolvemento desta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, a 

exposición e a argumentación. O factor estratéxico procura conceptualizar, 

argumentar, expoñer, debater, refutar, conservar ou defender destrezas que, 

ben manexadas, permiten ao individuo superar creativamente as dificultades que 

xorden na comunicación. A responsabilidade social do ser humano como filósofo 

á hora de documentarse, comprender, escoitar ou escribir traducirase nunha 

fluidez comunicativa que camiña cara ao seu desenvolvemento cognitivo, meta-

cognitivo e socio-afectivo, necesario para a aprendizaxe das linguas, propias, 

estranxeiras ou clásicas.  

Por outra parte, a comunicación de sentimentos, ideas e opinións, 

imprescindibles para lograr os obxectivos destas materias, ao utilizar tanto a 

linguaxe verbal coma a escrita, a valoración crítica das mensaxes explícitas e 

implícitas de fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos medios de 

comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Finalmente, o 

coñecemento e o uso de termos e conceptos propios da análise do social, 

posibilitan o enriquecemento do vocabulario e favorece non só a comunicación 

cos outros, senón tamén o desenvolvemento da representación mental e o 

pensamento lóxico-formal. 

 A contribución da materia de Historia da Filosofía ao desenvolvemento do 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor aparece formulada na máxima 

aristotélica “da potencialidade ao acto”. O coñecemento global que proporciona 

esta materia sobre a complexa sociedade actual permitirá ao alumnado 

identificar e comprender os acontecementos, procesos e fenómenos no contexto 

no que se producen e comprender a realidade do mundo en que viven. Para 

desenvolver esta competencia, é preciso favorecer o desenvolvemento de 

iniciativas de planificación e execución, así como procesos de toma de 

decisións, presentes máis claramente na realización de debates e de traballos 
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individuais ou en grupo xa que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar o 

realizado, comparar os obxectivos previstos cos alcanzados e extraer 

conclusións; en definitiva, trátase de fomentar a utilización de ferramentas 

básicas que lle permitan tomar decisións con criterio propio para transformar as 

súas ideas en accións.  

 A competencia matemática tamén se estimula mediante o traballo con contidos 

lóxicos, que favorecen o pensamento abstracto. Tamén se contribúe á 

adquisición das competencias básicas en ciencias e tecnoloxía, xa que son 

obxectivos propios da filosofía o estudo dos sistemas físicos, a realidade, a 

forma e a substancia; os sistemas biolóxicos, a dimensión biolóxica do ser 

humano; os sistemas da terra e do espazo, desde a orixe do universo á 

aparición da autoconciencia e os sistemas tecnolóxicos, articuladores dos 

cambios sociais e catalizadores da sociedade moderna.  

Por outra parte, a materia de Historia da Filosofía propón un entrecruzamento 

interdisciplinario evidente, xa que personaxes coma Tales, Pitágoras, Descartes 

ou Leibniz son algúns dos filósofos-matemáticos fundamentais da nosa cultura 

occidental. Máis alá da dimensión estritamente académica da ciencia e o 

cálculo, a filosofía sérvese dos conceptos e procedementos científico-

matemáticos. Así, as correntes coma o positivismo e o neopositivismo, ou o 

debate bioético, inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de 

criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía propios destas competencias. 

Por outra parte, a metafísica é imposible sen unha base científica ou, polo 

menos, é máis fácil se se dispón dela.  

 A materia proporciona ao alumno ferramentas e coñecementos básicos sobre os 

que será capaz de participar activamente e construír de maneira autónoma a 

súa propia aprendizaxe, contribuíndo así, de maneira decisiva, á adquisición da 

competencia de aprender a aprender. Esta competencia está indisolublemente 

unida á materia de Historia da Filosofía, que se caracteriza pola habilidade para 

iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe tal e como uns filósofos fixeron con 

outros. É dicir, como as persoas asimilamos a realidade exterior dentro do noso 

contexto persoal e cotián, como adquirimos os nosos principios. Esta 

competencia esixe dominar útiles que faciliten a aprendizaxe, pero tamén posuír 

unha visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios 

que se producen cunha visión positiva. A todo isto contribúese desde as 

posibilidades que ofrece para aplicar razoamentos de distinto tipo, buscar 

explicacións multicausais e predicir efectos baseados en experiencias previas. 

Tamén cooperan na adquisición desta competencia as actividades que 

favorecen o desenvolvemento de estratexias para pensar, organizar, memorizar 

e recuperar información, tales como resumos, esquemas ou mapas conceptuais, 

así como o comentario de textos. O traballo colaborativo xunto á reflexión e 

valoración persoal a partir de dilemas, estudo e análises de casos, xogos de rol, 
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ademais de alternativas sometidas ás regras da argumentación contribúen ao 

desenvolvemento desta competencia porque predispoñen o alumnado á 

utilización sistemática e rigorosa do pensamento nun exercicio de 

retroalimentación e extrapolación cara a outras dimensións da súa actividade 

diaria que lle permiten tomar conciencia do que sabe e con iso unha idea cabal 

da súa competencia persoal. Ademais, adestrarse neste exercicio potencia a 

capacidade de autorregulación da aprendizaxe, xa que ofrece ao alumnado a 

posibilidade de referilo a criterios construídos na confrontación dialóxica dos 

debates e do traballo colaborativo. É esta unha achega significativa e valiosa 

para calquera área do currículo, o que confire a esta materia un papel 

destacable tamén desde o punto de vista cognitivo. 

 A actitude crítica e a admiración son elementos consubstanciais ao saber 

filosófico e, nese sentido, as posibilidades que abre o desempeño da 

competencia dixital son irrefutables. Cando adquiran esta competencia, os 

alumnos deben ser capaces de buscar e seleccionar con espírito crítico os datos 

necesarios, procesalos cientificamente en función do obxectivo desexado, 

identificar preguntas, formular hipóteses, resolver problemas e alcanzar 

conclusións. Se a iso lle sumamos a faceta creativa, o alumnado desta materia 

será capaz de expresar con espontaneidade e intención estética diferentes 

argumentos filosóficos en varios formatos dixitais. O discurso filosófico inclúe un 

uso crítico e seguro das tecnoloxías da información, e recoñece tanto o dereito á 

liberdade de expresión coma o dereito á privacidade, analiza o valor da 

comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a 

empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do libre, a inclusión, a socialización e a 

defensa fronte ao uso propagandístico e totalitario.  

Por esixencia da chamada sociedade do coñecemento, resulta imprescindible 

cooperar con outras materias en adquirir esta competencia, máxime cando non 

se trata só dunha competencia formal, é dicir, que non busca o adestramento no 

uso, senón que a nova concepción presente nas ferramentas dixitais se basea 

na idea de interactividade, participación aberta e compartir o coñecemento. O 

complemento adecuado para sacarlle o maior rendemento posible é o traballo 

colaborativo e o uso de redes dixitais horizontais e os debates, que axudarán 

nun tratamento efectivo e selectivo da información a partir de pautas dixitais.  

 É unha materia ideal para desenvolver no alumno actitudes coma a curiosidade, 

o interese e a creatividade, así como o recoñecemento da apreciación da 

achega da materia de Historia da Filosofía á cultura universal, e as súas 

implicacións en todos os ámbitos: social, político, artístico, etc. Todo isto 

axudaralle a valorar de maneira responsable o patrimonio cultural, e a adoptar 

unha actitude de respecto e protección cara a el, o que contribúe de maneira 

decisiva na adquisición da competencia en conciencia e expresións culturais. 

A transversalidade que axuda a esta materia a desenvolver esta competencia 
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ofrece dúas facetas complementarias: por un lado, o estudo dos pensadores e 

as características culturais das diferentes etapas e movementos ao longo da 

historia; por outro, a aplicación e a herdanza que todos eles achegaron á 

realidade da sociedade e do ser humano actual.  

 

No perfil competencial da materia de Historia da Filosofía de 2.º Bacharelato que se 

ofrece a continuación inclúense as siglas identificativas das competencias clave a cuxa 

adquisición se contribúe particularmente con cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
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4. PERFIL COMPETENCIAL DA MATERIA EN 2.º BACHARELATO: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA 

HISTORIA DA FILOSOFÍA. 2º DE BACHARELATO 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC UD 

BLOQUE 1. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

B1.1. Comentario de texto. 

B1.2. Diálogo filosófico e 

argumentación. 

B1.3. Ferramentas de 

aprendizaxe e investigación 

da filosofía.  

B1.4. Aplicación das 

competencias de tecnoloxías 

da información e da 

comunicación á historia da 

filosofía.  

B1.1. Realizar a análise de 

fragmentos dos textos máis 

salientables da historia da filosofía, 

e ser capaz de transferir os 

coñecementos a outros/as 

autores/as ou problemas. 

HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos máis 

salientables dos/das autores/as estudados/as, 

recoñecendo a orde lóxica da argumentación e as 

formulacións que se defenden, e é quen de transferir 

os coñecementos a outros/ as autores/as ou 

problemas. 

CCL 1-19 

HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identifica a 

conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e 

recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das súas 

ideas. 

CAA 

CCL 
1-19 

HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas 

presentes no texto, en relación coa filosofía do/da 

autor/ a e os contidos estudados. 

CAA 

CCL 
1-19 

B1.2. Argumentar con claridade e 

capacidade crítica, oralmente e por 

escrito, as súas propias opinións 

sobre os problemas fundamentais 

da filosofía, dialogando de xeito 

razoado con outras posicións 

diferentes. 

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con 

claridade e coherencia, tanto oralmente coma por 

escrito. 

CCL 

SIEE 
1-19 

HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das 

súas opinións, valora a diversidade de ideas e, á vez, 

apóiase nos aspectos comúns. 

CSC 1-19 
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B1.3. Aplicar adecuadamente as 

ferramentas e os procedementos do 

traballo intelectual á aprendizaxe da 

filosofía, realizando traballos de 

organización e investigación dos 

contidos. 

HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada 

autor/a, mediante resumos dos seus contidos 

fundamentais, e clasifícaos nos núcleos temáticos que 

atravesan a historia da filosofía: realidade, 

coñecemento,  ser humano, ética e política. 

CAA 1-19 

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 
1-19 

HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes, 

bibliográficas e de internet, e recoñece as fontes 

fiables. 

CD 1-19 

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. 

SIEE 1-19 

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación na 

realización e na exposición dos 

traballos de investigación filosófica. 

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentes informáticas e da web 

2.0. (wikis,  blogs, redes sociais, procesador de textos, 

presentación de diapositivas ou recursos multimedia, 

etc.)  para o desenvolvemento dos traballos. 

CD 1-19 

HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet 

sobre os contidos da investigación, e decide os 

conceptos adecuados. 

CD 1-19 

HFB1.4.3. Colabora en traballos 

colectivos de investigación sobre 

os contidos estudados utilizando 

as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

CD 1-19 
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BLOQUE 2. A FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA 

B2.1. Orixe da filosofía grega. 

Os presocráticos: resposta á 

orixe do cosmos. 

B2.2.Dialéctica socrática. 

B2.3. Convencionalismo 

democrático e relativismo dos 

sofistas. 

B2.4. Platón: ontoloxía e 

coñecemento; concepción 

dualista do ser humano; 

dimensión antropolóxica e 

política da virtude; o autor e o 

seu contexto. 

B2.5. A física de Demócrito. 

B2.6. Problemas da filosofía 

antiga e solución de 

Aristóteles. 

B2.7. Aristóteles: metafísica, 

física, coñecemento, ética 

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e comprender o primeiro 

gran sistema filosófico, o de Platón, 

analizando a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude, en relación coa 

filosofía presocrática e o xiro 

antropolóxico de Sócrates e os 

Sofistas, valorando a súa influencia 

no desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

antiga, e apreciando criticamente 

o seu discurso. 

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 

mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mímese, methexe, virtude e xustiza, 

entre outros, e aplícaos con rigor. 

CCL 2 

HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma 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. 

CCL 2 

HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente 

presocrática en relación coa 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. 

CAA 1, 2 

HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón 

por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Grecia antiga, e valora 

positivamente o diálogo como método filosófico, o 

nacemento das utopías sociais, o sentido do 

gobernante-filósofo ou a súa defensa da inclusión das 

mulleres na educación 

CSC 2 
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eudemonista e política. 

Comparación coa filosofia 

platónica. O autor e o seu 

contexto. 

B2.8. Doutrinas éticas 

helenísticas: epicureísmo, 

estoicismo e escepticismo. 

B2.9. Científicos helenísticos. 

B2.10. A Biblioteca de 

Alexandría. 

B2.2. Entender o sistema teleolóxico 

de Aristóteles, en relación co 

pensamento de Platón e a física de 

Demócrito, e valorar 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. 

CCL 3 

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. 

CCL 2, 3 

HFB2.2.3. Describe as respostas da física de 

Demócrito, identifica os problemas da filosofía antiga, 

e relaciona esas respostas coas solucións achegadas 

por Aristóteles. 

CAA 3 

HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 

Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do 

pensamento occidental, valorando positivamente a 

formulación científica das cuestións. 

CMCT 3 

B2.3. Coñecer as escolas éticas 

xurdidas no helenismo, coma o 

epicureísmo, o estoicismo e o 

escepticismo, valorar o seu papel no 

contexto socio-histórico e cultural 

da época, e recoñecer a 

repercusión dos grandes científicos 

helenísticos, apreciando a gran 

importancia para occidente da 

Biblioteca de Alexandría. 

HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas 

helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da 

ciencia alexandrina. 

CMCT 3 
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BLOQUE 3. A FILOSOFÍA MEDIEVAL 

B3.1. Cristianismo e filosofía. 

Agostiño de Hipona: teoría da 

iluminación, filosofía da 

historia, o problema da 

certeza e a defensa da 

liberdade. 

B3.2. Escolástica medieval. 

Tomé de Aquino: relacións de 

razón e fe. Vías para a 

demostración da existencia de 

Deus. Lei moral. Relación coa 

filosofía antiga e coa 

agostiniana, a xudía e o 

nominalismo. O autor e o seu 

contexto. 

B3.4. Crise da Escolástica no 

século XIV: nominalismo de 

Guillerme de Ockham. 

Relacións entre razón e fe. 

Novo pulo para a ciencia. 

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. 

CEC 4 

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. 

CCL 5 

HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, 

distinguindo a relación entre fe e razón, as vías de 

demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en 

comparación coas teorías da filosofía antiga. 

CCL 5 

HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a 

filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, identificando 

os problemas da filosofía medieval, en relación coas 

solución achegadas por Tomé de Aquino. 

CAA 5 

HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de 

Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 

aos cambios sociais da Idade Media, xulgando 

positivamente a universalidade da lei moral. 

CSC 5 
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B3.3. Coñecer algunha das teorías 

centrais do pensamento de 

Guillerme de Ockham, cuxa 

reflexión crítica supuxo a separación 

entre razón e fe, a independencia 

da filosofía e o novo pulo para a 

ciencia. 

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo 

de Guillerme de Ockham e a súa importancia para a 

entrada na modernidade. 

CEC 6 

BLOQUE 4. A FILOSOFÍA NA MODERNIDADE E NA ILUSTRACIÓN 

B4.1. A filosofía no 

Renacemento. Humanismo: 

novo concepto sobre a 

natureza humana. 

B4.2. F. Bacon. Os prexuízos 

na investigación do 

coñecemento. 

B4.3. Implicacións da 

revolución científica. 

B4.4. Realismo político de 

Maquiavelo. 

B4.5. Descartes: O método, o 

cogito (coñecemento e 

realidade) e o dualismo 

antropolóxico. 

B4.6. Comparación do autor 

coa filosofía antiga e 

B4.1. Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental que 

se deu no Renacemento e que 

anticipa a modernidade, valorando o 

novo humanismo que enxalza a 

"dignitas hominis", a investigación 

dos prexuízos do coñecemento de 

F. Bacon e as implicacións da 

revolución científica, e coñecer as 

teses fundamentais do realismo 

político de N. Maquiavelo. 

HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do 

xiro do pensamento científico que se deu no 

Renacemento, e describe as respostas da filosofía 

humanista sobre a natureza humana. 

CMCT 7 

HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas 

fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos 

sistemas ético-políticos anteriores. 

CSC 7 

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 8 

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 
5,  

7-9 
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medieval, e relación coa 

Moderna. O autor e o seu 

contexto. 

B4.7. Hume: o coñecemento, 

crítica á causalidade e á 

substancia. Emotivismo moral. 

Comparación coa filosofía. 

B4.8. Locke: liberalismo 

político. 

B4.9. A Ilustración francesa. 

Rousseau: a crítica social, a 

crítica á civilización, o estado 

de natureza, a defensa do 

contrato social e a vontade 

xeral. 

B4.10. Idealismo 

transcendental. Kant: as 

facultades e límites do 

coñecemento. 

B4.11. Lei Moral e paz 

perpetua. 

B4.12. Relación do proxecto 

ilustrado de Rousseau coa 

HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía 

moderna e relaciónaos coas solucións aportadas por 

Descartes. 

CEC 8-10 

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 7- 9 

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. 

CCL 10 

HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais de Hume, distinguindo os principios e 

os elementos do coñecemento respecto á verdade, a 

crítica á causalidade e á substancia, e o emotivismo 

moral, en comparación coas teorías da filosofía antiga 

e da medieval, e co racionalismo moderno. 

CMCT 
2, 3, 

5-10 

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 8-10 

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 8-10 
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filosofía Moderna e Kant. 

B4.13. Comparación coas 

teorías da filosofía antiga, 

medieval e moderna. 

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 
10-

12 

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. 

CAA 
11, 

12 

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 
2- 5, 

7-12 

HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, 

identificando os problemas da filosofía moderna e 

relacionándoa coas solución achegadas por Kant. 

CCL 
11, 

12 
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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 
11, 

12 
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BLOQUE 5. A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

B5.1. Marx: o materialismo 

histórico, a crítica ao 

idealismo, á alienación e á 

ideoloxía, e a súa visión 

humanista do individuo. 

B5.2. Relación de Marx cos 

problemas da filosofía 

contemporánea. O autor e o 

seu contexto. 

B5.3. Nietzsche: crítica á 

metafísica, á moral e á 

ciencia; a verdade como 

metáfora. 

B5.4. O superhome, como 

resultado da inversión de 

valores e a vontade de poder, 

e comparación coas teorías da 

filosofía antiga, medieval, 

moderna e contemporánea. O 

autor e o seu contexto. 

B5.1. 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 
13, 

14 

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 14 

HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía 

contemporánea en relación coas solucións achegadas 

por Marx. 

CSC 
12-

19 

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 

14, 

17, 

18 

B5.2. Comprender o vitalismo de 

Nietzsche en relación co vitalismo 

de Schopenhauer, e valorar a súa 

influencia no desenvolvemento das 

ideas e os cambios socioculturais 

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 

crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, 

superhome, vontade de poder, e eterno retorno, entre 

outros, e aplícaos con rigor. 

CCL 15 
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B5.5. A vontade en 

Schopenhauer. 

B5.6. Filosofía española. 

Ortega y Gasset: a súa 

relación con posturas 

filosóficas coma o realismo, o 

racionalismo, o vitalismo ou o 

existencialismo, e outras 

posturas filosóficas. O autor e 

o seu contexto. 

B5.7. Filosofía crítica da 

escola de Frankfurt. A crítica á 

razón ilustrada e á idea de 

progreso. 

B5.8. Racionalidade dialóxica 

de Habermas: os intereses do 

coñecemento e a acción 

comunicativa. 

B5.9. Contribución de 

Habermas ao 

desenvolvemento das ideas e 

aos cambios sociais da Idade 

Contemporánea. 

B5.10. Pensamento 

posmoderno: principais teses 

da Idade Contemporánea. HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Nietzsche, considerando 

a crítica á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade 

como metáfora, e a afirmación do superhome, como 

resultado da inversión de valores e a vontade de 

poder, en comparación coas teorías da filosofía 

antiga, medieval, moderna e contemporánea. 

CCL 

2, 3, 

5, 8, 

10, 

12, 

14-

16, 

18- 

19 

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer 

na súa afirmación da vontade e identifica os 

problemas da filosofía contemporánea, en relación 

coas solucións achegadas por Nietzsche. 

CEC 
15- 

19 

HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche 

por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a 

defensa da verdade e da liberdade. 

CSC 
15- 

19 

B5.3. Entender o raciovitalismo de 

Ortega y Gasset en relación con 

figuras da filosofía española, coma 

Unamuno, e do pensamento 

europeo, e valorar as influencias 

que recibe e a repercusión do seu 

pensamento no desenvolvemento 

das ideas e a rexeneración social, 

cultural e política de España. 

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 

aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, 

europeización, filosofía, mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, 

categoría, liberdade, idea, crenza, historia, razón 

histórica, xeración, home-masa e home selecto, entre 

outros. 

CCL 19 

HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía e da análise social de 

Ortega y Gasset, en relación con posturas filosóficas 

coma o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o 

existencialismo, entre outras. 

CCL 
17-

19 
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dos filósofos posmodernos, 

como Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e reflexión sobre a 

súa vixencia actual. 

HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y 

Gasset por contribuír ao desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais e culturais da Idade 

Contemporánea española, e valora o seu compromiso 

coa defensa da cultura e da democracia. 

CSC 19 

B5.4. Coñecer as teses 

fundamentais da crítica da Escola 

de Frankfurt, analizando a 

racionalidade dialóxica de 

Habermas, relacionándoo coa 

filosofía crítica da Escola de 

Frankfurt, e valorando a súa 

influencia no desenvolvemento das 

ideas e os cambios socioculturais 

da Idade Contemporánea. Coñecer 

as teses máis definitorias do 

pensamento posmoderno, 

identificando as teses fundamentais 

de Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e 

valorar criticamente a súa 

repercusión no pensamento 

filosófico a partir de finais do século 

XX. 

HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 

coñecemento, interese, consenso, verdade, 

enunciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da 

vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como 

deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e 

comunicación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

CSC 18 

HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía 

de Habermas, distinguindo os intereses do 

coñecemento e a acción comunicativa, e as teorías 

fundamentais da posmodernidade, analizando a 

deconstrución da modernidade desde a multiplicidade 

da sociedade da comunicación. 

CCL 
17, 

18 

HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da 

escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, 

identificando os problemas da filosofía 

contemporánea. 

CAA 18 

HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas 

e do pensamento posmoderno por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea, e valora o seu esforzo na 

defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

CSC 
17-

19 
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HFB5.4.5. Coñece as teses características do 

pensamento posmoderno, como a crítica á razón 

ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento 

totalizador e á trivialización da existencia, o 

crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á 

cultura de masas, entre outras. 

CSC 
15-

19 

HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais 

teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, 

Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa 

vixencia. 

CAA 

CCL 
18 
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5. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

A organización temporal da impartición do currículo debe ser particularmente flexible: por unha 

banda, debe responder á realidade do centro educativo, xa que nin os alumnos nin o claustro de 

profesores nin, en definitiva, o contexto escolar é o mesmo para todos eles; por outra, debe estar 

suxeito a unha revisión permanente, xa que a realidade da aula non é inmutable. Con carácter 

estimativo, tendo en conta que o calendario escolar para 2.º de Bacharelato na comunidade de 

Galicia é de algo máis de 30 semanas (descontando as vacacións) e que se dedicarán 4 horas 

semanais a cada unha das materias do bloque de materias troncais, disponse duns 120 períodos 

lectivos. Podemos, pois, facer unha proposta de repartición do tempo dedicado a cada unidade a 

partir do suxerido na seguinte táboa: 

UNIDADE DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 1: A orixe da filosofía. Os 

presocráticos 
5 sesións 

UNIDADE 2: Sócrates e Platón 8 sesións 

UNIDADE 3: Aristóteles. As escolas helenísticas 8 sesións 

UNIDADE 4: Filosofía e relixión. Agostiño de 

Hipona 
5 sesións 

UNIDADE 5: A filosofía escolástica. Tomé de 

Aquino 
7 sesións 

UNIDADE 6: Guillerme de Ockham e o 

nominalismo 
4 sesións 

UNIDADE 7: O Renacemento e a revolución 

científica  
7 sesións 

UNIDADE 8: O racionalismo de Descartes 7 sesións 

UNIDADE 9: O racionalismo de Spinoza e 

Leibniz 
4 sesións 

UNIDADE 10: O empirismo: Locke e Hume 8 sesións 

UNIDADE 11: A Ilustración francesa. Rousseau 6 sesións 

UNIDADE 12: O idealismo transcendental: Kant 8 sesións 

UNIDADE 13: Hegel: razón e dialéctica 4 sesións 

UNIDADE 14: A filosofía de Marx 8 sesións 

UNIDADE 15: Nietzsche. A crise da razón 

ilustrada 
7 sesións 

UNIDADE 16: O positivismo lóxico e a filosofía 

analítica. Wittgenstein 
6 sesións 

UNIDADE 17: Fenomenoloxía, hermenéutica e 

existencialismo 
7 sesións 

UNIDADE 18: Correntes do pensamento actual. 

Habermas 
7 sesións 

UNIDADE 19: A filosofía española. Ortega y 

Gasset 
7 sesións 
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TOTAL 123 sesións 

 

 

6. METODOLOXÍA. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINANZA E 

APRENDIZAXE 

Para que o estudante adquira o perfil competencial da materia de Historia da Filosofía, o 

profesor, no seu carácter de guía-orientador, debe desenvolver unha serie de estratexias 

didácticas planificadas, ben realizadas e coherentemente avaliadas. Neste labor, o docente 

poderá elixir entre os seguintes métodos ou outros persoais: aprendizaxe globalizadora, baseada 

en problemas; aprendizaxe social cooperativa; dialóxica; de servizo; aprendizaxe resolutiva, 

baseada en problemas ou aprendizaxe analítica, baseada en estudo de casos; aprendizaxe 

disciplinaria ou instrutiva. Estes métodos concretaranse nos exercicios, actividades e tarefas que 

se desenvolvan na aula de Historia da Filosofía. 

Se ben este apartado merece un desenvolvemento específico na programación de aula, 

convén citar aquí algunhas estratexias concretas aplicables á ensinanza desta materia.  

As actividades ou experiencias de aprendizaxe son o conxunto de tarefas ou actuacións 

de toda índole que os alumnos deben realizar para alcanzar os obxectivos previstos e adquirir os 

contidos seleccionados. É importante dispoñer dun amplo e variado repertorio de actividades para 

atender (sen dificultades engadidas) ao estilo e ao ritmo de aprendizaxe de cada alumno. Con iso, 

porén, non se pretende homoxeneizar os tempos de actividade e as tarefas propiamente ditas. Un 

mesmo tempo educativo pode e debe permitir a realización de actuacións diversas nun mesmo 

grupo de alumnos. 

Para a selección de actividades ou experiencias de aprendizaxe propóñense os seguintes 

criterios operativos: 

– Validez; isto é, relación entre experiencia e conduta desexada. 

– Comprensividade; xa que os diferentes tipos de aprendizaxe esixen distintos tipos de 

experiencias. 

– Variedade; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaxe, ritmo de 

traballo, etc. 

– Adaptación ao nivel xeral do desenvolvemento individual e do grupo. 

– Estruturación en redes ou constelacións arredor dun plan xeral. 

– Continuidade dentro da mesma competencia; entre a experiencia escolar e a 

extraescolar, dentro do mesmo tempo escolar. 

– Relevancia para a vida cotiá do alumnado; xa que, xeralmente, este aprende para 

responder ás súas necesidades. 

– Participación; a planificación conxunta evita a aprendizaxe parcial. 

 

Igual que os tempos, os agrupamentos e os espazos, as actividades tamén serán flexibles 

e de diversos tipos. Contemplaranse, así, actividades graduadas no seu nivel de dificultade e 

afondamento, en función da propia evolución do alumno ao longo de todo o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe, partindo sempre do xeral ao concreto, de forma que as actividades 
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sexan fáciles dabondo para lograr o éxito e, á súa vez, o suficientemente difíciles para que 

supoñan un reto. Neste sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades segundo a súa 

finalidade: 

1. Actividades previas e de motivación. Tratan de pescudar as ideas, os intereses, as 

necesidades, etc., dos alumnos sobre os contidos que se van traballar. Con elas 

suscítase a curiosidade intelectual e a participación de todos nas tarefas educativas. 

2. Actividades de desenvolvemento. Son aquelas que as unidades de programación prevén 

con carácter xeral para todo o alumnado. 

3. Actividades de reforzo. Para aqueles alumnos cuxos ritmos de aprendizaxe sexan máis 

lentos (alumnado con necesidades educativas especiais) é imprescindible a 

programación de actividades de reforzo que, de acordo coas súas características, 

faciliten o desenvolvemento das súas capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquelas que posibilitan aos alumnos seguir avanzando 

nos seus procesos de aprendizaxe unha vez que realizaron satisfactoriamente as 

tarefas propostas nunha unidade de programación. Deberían deseñarse para alumnos 

con ritmos de aprendizaxe “rápida”. 

5. Actividades de avaliación. O profesorado debe deseñar estas actividades, sen que 

poidan ser percibidas polos alumnos como diferenciadas, para reaxustar 

permanentemente os procesos educativos. 

6. Traballos monográficos interdisciplinarios ou outros de natureza análoga que impliquen 

varios departamentos. Son aqueles que pretenden:  

 Desenvolver, aplicar e poñer en práctica as competencias básicas previstas para 

Bacharelato.  

 Mostrar a consecución alcanzada dos obxectivos xerais da etapa.  

 Mostrar os coñecementos adquiridos sobre varios temas ou materias.  

 Aplicar métodos e técnicas de traballo a través de contidos diversos que ilustren a 

súa asimilación.  

 Acercar os alumnos a un modo de traballar metódico onde poder aplicar os 

procedementos e habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse na indagación, a investigación e a propia creatividade, favorecendo a 

curiosidade e o interese na súa realización.  

 

As súas características son: 

 Facilitar e estimular a busca de informacións, a aplicación global do coñecemento, 

dos saberes prácticos, capacidades sociais e destrezas, non necesariamente 

relacionados coas materias do currículo, polo menos non todos eles. 

 Realizar algo tanxible (prototipos, obxectos, intervencións no medio natural, social e 

cultural; inventarios, recompilacións, exposicións, dixitalizacións, plans, estudos de 

campo, enquisas, recuperación de tradicións e lugares de interese, publicacións, 

etc.). 

 Elixir como núcleo vertebrador algo que teña conexión coa realidade, que dea 

oportunidades para aplicar e integrar coñecementos diversos e dea motivos para 

actuar dentro e fóra dos centros docentes. 

 Vivir a autenticidade do traballo real, seguindo o desenvolvemento completo do 
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proceso, desde a súa planificación, distintas fases da súa realización e logro do 

resultado final. 

 Fomentar a participación dos estudantes nas discusións, na toma de decisións e na 

realización do proxecto, sen prexuízo de que poidan repartirse tarefas e 

responsabilidades. 

 

En conclusión, proponse unha metodoloxía activa e participativa, na que se utilizará 

unha diversa tipoloxía de actividades (de introdución-motivación, de coñecementos previos, de 

desenvolvemento [de consolidación, funcionais ou de extrapolación, de investigación], de reforzo, 

de recuperación, de ampliación/afondamento, globais ou finais). O noso enfoque metodolóxico 

axustarase aos seguintes parámetros: 

1. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan aos alumnos 

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo 

2. Nas actividades de investigación, aquelas nas que o alumno participa na construción do 

coñecemento mediante a busca de información e a inferencia, ou tamén aquelas nas 

que utiliza o coñecemento para resolver unha situación ou un problema proposto, 

clasificaranse as actividades polo seu grao de dificultade (sinxelo-medio-difícil), para 

poder así dar mellor resposta á diversidade. 

3. A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces de aplicar as 

aprendizaxes nunha diversidade de contextos. 

4. Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan 

un reto e desafío intelectual para os alumnos. 

5. Poderanse deseñar tarefas e proxectos que supoñan o uso significativo da lectura, 

escritura, TIC e a expresión oral mediante debates ou presentacións orais. 

6. A actividade  da clase  favorecerá o traballo individual, o traballo en equipo e o traballo 

cooperativo. 

7. Procurarase organizar os contidos arredor de núcleos temáticos próximos e 

significativos. 

8. Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos 

e accesibles, tanto no que se refire ao contido coma ao soporte. 

 

 

7. AVALIACIÓN    

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos da Bacharelato debe reunir estas 

propiedades: 

 

– Ser continua, porque debe atender á aprendizaxe como proceso, e contrastar diversos 

momentos ou fases. 

– Estar diferenciada por materias. 

– Ter carácter formativo, porque debe posuír un carácter educativo e formador e debe 

ser un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensinanza coma dos procesos 

de aprendizaxe. 
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– Garantir medidas adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións 

(incluída a final da etapa) se adapten ás necesidades dos alumnos características 

específicas de apoio educativo, sen que en ningún caso estas adaptacións produzan 

a minoración das cualificacións obtidas. 

– Ser obxectiva. 

– Ser individualizada, porque se centra na evolución persoal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, na medida que aprecia a evolución no conxunto das materias e a 

madurez académica do alumno en relación cos obxectivos de Bacharelato e as 

competencias correspondentes. 

 

 

No desenvolvemento da actividade formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden dunha maneira concreta no proceso de aprendizaxe: 

 

MOMENTO Características 
Relación co proceso ensinanza-

aprendizaxe 

IN
IC

IA
L

 

– Permite coñecer cal é a situación de 

partida e actuar desde o principio de 

maneira axustada ás necesidades, 

intereses e posibilidades do 

alumnado. 

– Realízase ao principio do curso ou 

unidade didáctica, para orientar 

sobre a programación, metodoloxía 

que se vai utilizar, organización da 

aula, actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer a situación e dinámica do 

grupo-clase en conxunto e de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará máis directamente ás 

primeiras fases do proceso: 

diagnóstico das condicións previas 

e formulación dos obxectivos. 

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

– Valora o desenvolvemento do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe 

ao longo deste. 

– Orienta as diferentes modificacións 

que se deben realizar sobre a 

marcha en función da evolución de 

cada alumno e do grupo, e das 

distintas necesidades que vaian 

aparecendo. 

– Ten en conta a incidencia da acción 

docente. 

- Aplícase ao que constitúe o núcleo 

do proceso de aprendizaxe: 

obxectivos, estratexias didácticas e 

accións que fan posible o seu 

desenvolvemento. 
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S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

– Consiste na síntese da avaliación 

continua e constata como se 

realizou todo o proceso. 

– Reflicte a situación final do 

proceso. 

– Permite orientar a introdución das 

modificacións necesarias no 

proxecto curricular e a planificación 

de novas secuencias de ensinanza-

aprendizaxe. 

- Ocúpase dos resultados, unha vez 

concluído o proceso, e trata de 

relacionalas coas carencias e 

necesidades que no seu momento 

foron detectadas na fase do 

diagnóstico das condicións previas. 

 

Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoavaliación e 

coavaliación, de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso de 

aprendizaxe. Deste modo, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en resaltar os 

erros cometidos, para converterse nunha guía para que o alumno comprenda que lle falta por 

conseguir e como pode logralo. 

 

Na epígrafe 4 establecéronse os criterios de avaliación que deben servir como referente para a 

comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 

avaliacións continua e final da materia, que se concretan nos estándares de aprendizaxe 

avaliables, que son a referencia concreta fundamental á hora de avaliar. As ferramentas de 

avaliación que se propoñan, por tanto, non deben intentar medir o grao de consecución dos 

contidos en si mesmos, senón dos estándares de aprendizaxe propostos que, intrinsecamente, 

sempre implicará a adquisición dos contidos asociados. 

  

Para medir o grao de consecución de cada competencia clave, a Comisión Pedagóxica 

do Centro debe acordar un marco común que estableza o peso da porcentaxe da cualificación 

obtida en cada materia para o cálculo da avaliación de cada unha das competencias. A modo de 

exemplo, proponse a seguinte desagregación para a materia de Historia da Filosofía: 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DA MATERIA  

Comunicación lingüística 35 % 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía 
5 % 

Competencia dixital 5 % 

Aprender a aprender 20 % 

Competencias sociais e cívicas 10 % 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 5 % 

Conciencia e expresións culturais 20 % 
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7.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Entre outros instrumentos de avaliación convén citar os seguintes: 

 

– Exploración inicial 

Para coñecer o punto de partida, resulta de grande interese realizar unha sondaxe previa 

entre os alumnos. Este procedemento servirá ao profesor para comprobar os 

coñecementos previos sobre o tema e establecer estratexias de afondamento; e para o 

alumno, para informalo sobre o seu grao de coñecemento de partida. Pode facerse 

mediante unha breve enquisa oral ou escrita, a través dunha ficha de avaliación inicial. 

 

– Caderno do profesor 

É unha ferramenta crucial no proceso de avaliación. Debe constar de fichas de seguimento 

personalizado, onde se anoten todos os elementos que se deben ter en conta: asistencia, 

rendemento en tarefas propostas, participación, conduta, resultados das probas e traballos, 

etc. 

Para completar o caderno do profesor será necesaria unha observación sistemática e 

unha análise de tarefas: 

 Participación de cada alumno ou alumna nas actividades da aula, como 

debates, postas en común, etc., que son un momento privilexiado para a avaliación 

de actitudes. O uso da correcta expresión oral será obxecto permanente de 

avaliación en toda clase de actividades realizadas polo alumno. 

 Traballo, interese, orde e solidariedade dentro do grupo.  

 Caderno da clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as actividades 

e exercicios propostos.  

– Análise das producións dos alumnos 

 Monografías. 

 Resumos. 

 Traballos de aplicación e síntese, individuais ou colectivos. 

 Textos escritos. 

O uso da correcta expresión escrita e oral será obxecto permanente de avaliación en toda 

clase de actividades realizadas polo alumno.  

– Intercambios orais cos alumnos 

 Exposición de temas. 

 Diálogos. 

 Debates. 

 Postas en común. 

– Probas obxectivas 

Deben ser o máis variadas posibles, para que teñan unha maior fiabilidade. Poden ser 

orais ou escritas e, á súa vez, de varios tipos: 

 

 De información: con elas pódese medir a aprendizaxe de conceptos, a 

memorización de datos importantes, etc. 
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 De elaboración: avalían a capacidade do alumno para estruturar con coherencia a 

información, establecer interrelacións entre factores diversos, argumentar 

loxicamente, etc. Estas tarefas competenciais perseguen a realización dun produto 

final significativo e próximo ao contorno cotián.  

 De investigación: ABP. 

 Traballos individuais ou colectivos sobre un tema calquera. 

 

– Fichas de observación de actitudes do grupo-clase. 

 

 

– Rúbricas de avaliación: 

 Rúbricas para a avaliación: de cada unidade didáctica, da tarefa competencial, 

de traballo en equipo, de exposición oral e de comprensión lectora. 

 Rúbricas para a autoavaliación do alumno: da tarefa competencial, de traballo en 

equipo, de exposición oral e de comprensión lectora. 

 Fichas-rexistro para a valoración da expresión oral e escrita. 

 

Os alumnos que teñan pendente de recuperación algunha avaliación anterior recibirán 

actividades extra de recuperación, que deben ser motivadoras, significativas e adaptadas ao 

modo de aprendizaxe de cada alumno, e que deben axudarlle a alcanzar os obxectivos e 

proporcionarlle vías alternativas para conseguilo. A modo de exemplo, proponse que a realización 

destas actividades, nos prazos e forma que se lle establezan, podería achegar un 20 % da nota 

de recuperación, que se completaría no 80 % restante coa nota obtida nunha proba obxectiva. 

 

Tamén para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua en función do 

establecido no regulamento de réxime interior, do centro, debe establecerse un procedemento de 

actuación que lles permita reinserirse na vida escolar, organizarse mediante o establecemento 

dun  calendario de entrega de actividades e de probas obxectivas. É moi aconsellable que este 

procedemento se acorde no seo da comisión pedagóxica e se ofreza con carácter común para 

todo o centro. 

     

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En todo proceso de ensinanza-aprendizaxe de calidade, os criterios de cualificación deben ser 

claros, coherentes e, sobre todo, coñecidos polos alumnos. O suxeito da aprendizaxe debe saber, 

antes de realizar unha tarefa, que se espera del e como vai ser avaliado; só así poderá facer o 

esforzo necesario e na dirección adecuada para alcanzar os obxectivos propostos. É moi 

aconsellable proporcionarlle, no seu caso, un modelo que imitar no seu traballo. Arbitrarase, 

tamén, o modo de informar sobre os criterios de avaliación e cualificación ás familias dos 

alumnos, así como as condicións para poder presentarse á avaliación final de Bacharelato. 

 

Os criterios de cualificación deberían, idealmente, ser acordados por todos os profesores 

que imparten clase ao grupo, e deberían ser coherentes en todas as materias que se imparten no 

centro. 
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Os resultados de avaliación expresaranse con números sen decimais de 1 a 10, que se 

engadirán ás seguintes cualificacións: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Ben (6), Suficiente (5) 

ou Insuficiente (4, 3, 2, 1). A cualificación “Non presentado” só poderá usarse cando o alumno 

non se presente ás probas extraordinarias, salvo que obtivese outra cualificación na avaliación 

final ordinaria, caso no que se poñerá a mesma cualificación. 

 

A modo de exemplo, proponse o seguinte esquema para o cálculo da cualificación: 

1. A cualificación do trimestre terá en conta todos os instrumentos de avaliación: 

Exames escritos------------------------------------ ata 80% 

 

Actividades e notas da clase  

Cadernos                                -----------------  ata 20% 

Traballos escritos 

Actitude 

 

2. Faltas de ortografía: cada falta de ortografía penalízase con -0,10 puntos: 

– Se o número de faltas descende significativamente ao longo do trimestre, non se 

terán en conta na cualificación do alumno. 

– Se a media de faltas está entre 0 e 2 ao longo do trimestre, a cualificación final 

incrementarase en 0,5 puntos. 

 

3. Presentación de cadernos, traballos e exames 

– Deberán axustarse ao que se pida en cada caso: índice, paxinación, maquetación, 

etc.  

a) É obrigatorio escribir a data e o enunciado dos exercicios (ou polo menos, facer 

referencia ao que pide cada un deles). 

b) Todo exercicio debe empezar a contestarse facendo referencia ao que se pregunta. 

c) Terase moi en conta: marxes, sangrados, signos de puntuación, caligrafía e 

limpeza. 

d) Os traballos de lectura e investigación constarán dos seguintes apartados: 

 Portada. 

 Índice. 

 Contido do traballo. 

 Anexos (onde se recolla a información manexada polo alumno para elaborar 

o traballo, subliñada e discriminada). 

 Bibliografía comentada. 

 Contraportada (folio en branco). 

– Vaise potenciar o uso das TIC, de maneira que o alumno será libre de entregar os 

traballos solicitados impresos, gravados en memoria externa ou a través do correo 

electrónico ou en espazos virtuais de colaboración ou almacenamento; iso si, 

sempre respectando as partes dun traballo, comentadas anteriormente, así como a 

data de entrega. 
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4. Observación directa da actitude mediante rúbrica para este efecto: colaboración, 

traballo en equipo, atención, puntualidade, etc. 

 

 

8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

  

 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado disporá 

dun Plan específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario menos 

traballados durante o curso, mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de 

Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da asignatura correspondente, con vistas á 

avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  

Todo esto, no caso específico de 2º BAC que nos ocupa, dependendo da planificación de fin de 

curso que se faga por parte da dirección do IES e das datas da ABAU que se establezan.  

  

 

9.- PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA 

  

 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2021/2022, en relación cos protocolos sanitarios, é preciso especificar as 

metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino presencial, 

semipresencial ou on line, segundo determinen as diferentes circunstancias do alumnado, para 

proveer o dereito á educación.  

 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios sempre 

vinculados á Aula Virtual.  

 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na Aula 

Virtual, para ser empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a distancia.  

 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería complementada 

coa difusión das clases a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación faríase coa impartición 
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simultánea das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se establecese por parte do centro 

un sistema de semipresencialidade rotatoria, coa impartición alterna de sesións presenciais e a 

distancia.  

 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa 

casa para cumprir cos protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo no 

caso de ausencias superiores a 2 semanas.  

 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta WEBEX 

serán os medios empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á grabación das 

clases para adaptalas aos horarios que esixan as circunstancias do alumnado, a fin de garantir o 

seu dereito á educación.   

 



 

 

 

 

 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA DE ELECCIÓN PARA OS 

CENTROS DOCENTES EN BACHARELATO 

 

Coeducación para o Século XXI 

Introdución 

A Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación establece que un dos fins do sistema 
educativo será a educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e na igualdade 
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. 

 
No ámbito normativo galego, o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de igualdade dispón que a Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, 
as medidas conducentes a lles proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha 
educación para a igualdade. Para estes efectos, o currículo regulador da práctica docente de 
cada un dos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo adaptarase a 
unha serie de especificacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de 
avaliación, entre as que se atopan: 

 
- O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano 
realizadas polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo do seu papel na 
evolución histórica. 

 
- A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes necesarias para a 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 
- O fomento das vocacións femininas ou masculinas con independencia da área á que se 
refiran, promovendo a presenza equilibrada e evitando as decisións profesionais derivadas de 
prexuízos. 

 
- A garantía da coeducación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro das súas 
competencias propias. 

 
A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, establece que a Xunta de Galicia 
desenvolverá e difundirá proxectos e materiais didácticos actualizados, dirixidos a todos os 
niveis educativos, que conteñan pautas de conduta que transmitan valores de respecto e 
igualdade, de xeito que se favoreza a prevención de actitudes e situacións violentas. 

 
A materia de “Coeducación para o século XXI” é unha manifestación concreta dos mandatos 
citados que contribúe á inclusión da igualdade de xénero e a prevención da violencia contra as 
mulleres no currículo do bacharelato, abordando o concepto de coeducación en toda a súa 



 

 

 

 

 

 

diversidade e en conexión directa coa inmediata realidade social, de tal xeito que o 
coñecemento adquirido non se limite a un ámbito teórico, senón que sexa unha ferramenta de 
comprensión da desigualdade por razón de xénero, analizando a evolución histórica, a 
situación actual e reflexionando sobre todos os aspectos que cómpre mudar como condición 
necesaria para acadar unha plena igualdade de oportunidades e de inclusión das persoas na 
nosa sociedade. 

 

O primeiro bloque, “Historia dos feminismos. Do patriarcado á reivindicación do principio de 
igualdade”, introduce a reflexión sobre o concepto de patriarcado para entender as causas das 
discriminacións que sufriron as mulleres ao longo da historia. Deseguido repásanse os sucesos  
máis destacados na historia da conquista dos dereitos das mulleres no contexto filosófico e 
ideolóxico do momento co fin de entender os debates e as polémicas de cada época. Trázase 
así unha xenealoxía feminista necesaria para reler os acontecementos históricos á luz das 
resistencias á consecución dos dereitos das mulleres. Así pois, este bloque permite trasladar a 
mirada crítica sobre a historia para reinterpretar o seu relato e para entender mellor o presente 
e as dificultades que aínda lastran os avances na ampliación dos dereitos ás mulleres como 
membros de pleno dereito na construción da cidadanía. 

 

O segundo bloque “Feminidades e masculinidades. A construción de identidades igualitarias” 
procura unha reflexión sobre como o xeito de ser muller ou home segue a estar determinado 
por unha construción cultural que leva parella unha desigualdade social. Sobre este 
recoñecemento búscase que o alumnado deconstrúa moitas aprendizaxes baseadas en 
principios sexistas e, polo tanto, discriminatorios. A partir de aquí búscase a reflexión sobre a 
feminidade e a masculinidade co fin de ver como segundo o contexto xeográfico e histórico se 
poden ir determinado os perfís de modelos de muller e de home. Desde este recoñecemento, 
búscase axudar o alumnado, a través do compromiso persoal, a ir artellando o seu propio 
proxecto de vida, familiar e profesional libre de estereotipos desde unha posición de 
autoestima, de respecto pola diferenza e de empoderamento para conseguir os propios 
obxectivos como exemplo dun cambio social que procura mellorar as condicións de vida que 
limitan as posibilidades de realización, tanto no ámbito laboral como no privado, das mulleres e, 
en diferente medida, dos homes. 

 

O terceiro bloque, “Expresión social da violencia contra as mulleres”, traballa o recoñecemento 
das distintas formas de violencia recoñecibles polo propio alumnado en distintos contextos e 
ámbitos co fin de poder facer unha valoración de conxunto que consiga trasladar o impacto que 
ten a día de hoxe a violencia de xénero en todo o mundo. A partir da análise dos distintos 
problemas atopados proponse un traballo persoal de procura de causas e solucións das que o 
alumnado poida participar activamente para contribuír a paliar as desigualdades como causas 
da violencia de xénero. 

  

O cuarto bloque, “Proxecto coeducativo”, supón a elaboración dun proxecto, como produto final 
de materia, que consiste na posta en práctica de moitas das reflexións e aprendizaxes que se 
vaian desenvolvendo na aula ao longo do curso. Trátase de estudar un determinado ámbito e 
deseñar unha acción coeducativa que poida supoñer un impacto de cambio. Os temas 
seleccionados e obxecto deste traballo deben ser  fundamentais na consecución dunha 
sociedade igualitaria. Algunhas das intervencións propostas poderían ser as seguintes: estudo 
sobre a posible invisibilidade das mulleres en currículos escolares e propostas de cambio; 



 

 

 

 

 

 

análise comparativa entre a vida das mulleres ao longo do século XX e na actualidade 
(recollendo testemuños directos nas mulleres das familias do alumnado); análise de situacións 
laborais discriminatorias no contorno e/ou fóra del; deseño de carteis coeducativos para 
algunha motivación transformadora; creación dunha videorreportaxe arredor dalgún tema de 
desigualdade ou violencias machistas; etc. A intervención coeducativa  tamén se pode realizar 
no propio centro coa impartición de charlas do alumnado de bacharelato a un nivel educativo 
inferior; coordinación dun espazo de igualdade, físico ou dixital, para compartirmos novas e 
reflexións; formación dun club de lectura específico no centro con intención de continuidade a 
medio prazo; de existiren, tratamento dos problemas de convivencia na clase por carencias de 
educación en igualdade… 

 

Por último, resulta clave que o alumnado sexa capaz de experimentar desde a empatía todas 
as conclusións das súas pescudas, coa intención de trasladalas ao plano máis privado e 
emocional posible. 

 

En canto á metodoloxía, esta materia suxire unha abordaxe lineal, pero non se considera 
imprescindible para a consecución do obxectivo último: a intervención coeducativa. Os 
aspectos máis conceptuais e historicistas teñen a finalidade de encadrar o contexto teórico e 
epistemolóxico da loita pola igualdade entre homes e mulleres, que o alumnado adoita 
descoñecer, ao non afondarse a través dos currículos. A partir da visión dos marcos máis 
globais, procúrase que a metodoloxía sexa sempre activa para que as mozas e os mozos 
trasladen ao ámbito que lle resulte máis próximo ou significativo a necesidade de actuación en 
beneficio da continuación desa loita pola igualdade. 

 

Proponse a metodoloxía de proxectos para garantir a integración das aprendizaxes, para poñer 
en práctica o traballo coeducativo a través da aprendizaxe cooperativa e, na medida das 
posibilidades de acción, rematar realizando unha intervención que traslade ao contexto 
educativo as solucións identificadas polo alumnado. 



 

 

 

 

 

 

Coeducación para o século XXI (1º curso de bacharelato) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Bloque 1. Historia dos feminismos. Do patriarcado á reivindicación do principio de igualdade 

a 

b 

c 

h 

 

B1.1 A orixe do patriarcado. B1.1 Describir o concepto de patriarcado. 
 
 

COE B1.1.1 Valora o patriarcado coma unha forma de 
organización sociopolítica e identifica as principais estruturas que 
o sustentan. 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

h 

B1.2  O principio de igualdade e os dereitos de cidadanía. 
B1.2 Analizar a relevancia da igualdade na superación da 
sociedade estamental e no xurdimento da modernidade. 

COE B1.2.1 Identifica a exclusión dos dereitos políticos das 
mulleres como xustificación simbólica doutras exclusións: dereito 
sobre a propiedade, á familia, á educación, ao traballo, ao 
domicilio, ao matrimonio, á herdanza… analizando diversas 
épocas a través de textos, películas e obras literarias. 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.3. Definición de feminismo. B1.3 Interpretar diversas definicións de feminismo. 

COE B1.3.1 Define o feminismo como unha teoría crítica da 
sociedade e recoñece as súas características como movemento 
social e político analizando exemplos na historia moderna. 

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.4 Antes da Ilustración: o memorial de agravios. A “querela das 
mulleres”. 
B1.5 A primeira vaga feminista: as loitas e os logros da época da 
Ilustración. A “cuestión das mulleres”. 
B1.6. As políticas de inclusión na esfera pública. 

B1.4 Identificar as figuras máis destacadas e os trazos 
principais das primeiras posicións de denuncia da 
desigualdade das mulleres. 

COE B1.4.1 Recoñece as queixas e a defensa expresadas en 
textos das primeiras etapas de denuncia das desigualdades que 
sufrían as mulleres. 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

h 

B1.7 A segunda vaga: o sufraxismo. 
B1.8 As relacións entre o movemento de reivindicación dos dereitos 

civís e os movementos políticos e sociais. 

B1.5 Coñecer as personaxes e os fitos históricos máis 
salientables da etapa do sufraxismo. 

COE B1.5.1 Recoñece as achegas e estratexias máis relevantes 
do sufraxismo americano e británico no seu contexto político e 
social. 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.8 A terceira vaga: as loitas e os logros da década de 1970. 
B1.9 Figuras da época: Betty Friedan, Simone de Beauvoir e Kate 

Millet. 

B1.6 Analizar a influencia das figuras máis destacadas desta 
etapa. 

COE B1.6.1 Identifica as tendencias e as preocupacións das 
feministas da época a través dos seus textos. 

CSC 

CCEC 



 

 

 

 

 

Coeducación para o século XXI (1º curso de bacharelato) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.10 A loita feminista en España e en Galicia: características e 
figuras máis destacadas. 
B.1.11 O dereito da educación nos textos da época: Padre Feijoo, 
Rosalía de Castro, Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán. 

B1.7 Explicar a importancia das figuras da época na 
introdución da polémica feminista e na demanda do dereito á 
educación para as mulleres neste período. 

COE B1.7.1 Analiza, a través de textos e películas, as demandas 
feministas presentes en Rosalía de Castro, Concepción Arenal, 
Emilia Pardo Bazán. 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

c 

h 

B1.12 O sufraxismo en España. 
 

B1.8 Explicar as posturas defendidas na época arredor do 
sufraxio feminino. 

COE B1.8.1 Valora a figura de Clara Campoamor e a súa 
defensa do sufraxio feminino. 

CSC 

CSIEE 

 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B1.13 Os dereitos das mulleres na II República. 
B1.9 Explicar a importancia para as mulleres da 
modernización social e política durante a II República. 
 

COE B1.9.1 Describe os avances lexislativos en materia de 
dereitos na época da II República. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

c 

e 

h 

B1.14 Os dereitos das mulleres durante a ditadura franquista. 
B1.15 Estereotipos de masculinidade e feminidade durante a 
ditadura. 

B1.10 Valora o que supuxo a ditadura franquista no proxecto 
de vida persoal e profesional de homes e mulleres da época. 

COE B1.10.1 Recrea e interpreta, a través da análise da 
propaganda da época, o prototipo feminino e masculino da etapa 
franquista. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

c 

h 

B1.16 Os dereitos das mulleres durante a transición democrática. 
B1.11 Valorar o impacto do feminismo na transformación da 
sociedade desde a Transición. 

COE B1.11.1 Investiga sobre os cambios que se produciron na 
Transición respecto da etapa anterior e sobre os colectivos que 
os protagonizaron. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

h 

 
B1.17 A axenda feminista na actualidade. 

B1.12 Identificar e describir os temas de interese e 
preocupación feminista na actualidade. 

COE B1.12.1 Investiga sobre a axenda feminista actual e 
identifica as preocupacións das mulleres segundo o seu contexto. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Bloque 2.  Feminidades e masculinidades. A construción de identidades igualitarias 

a 

b 

B2.1 O sistema sexo-xénero. 

B2.2 A construción social do xénero. 

B2.1 Distinguir de que xeito os xéneros asignan 
características diferentes segundo sexa o sexo biolóxico da 

COE B2.1.1 Identifica as influencias dos distintos axentes 
socializadores na construción do xénero a través da 
publicidade, da literatura, da música, das actividades de lecer 

CCL 

CD 



 

 

 

 

 

Coeducación para o século XXI (1º curso de bacharelato) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

c 

h 

persoa. etc. CAA 

a 

b 

c 

B2.3 Estereotipos e roles de xénero; prexuízos sexistas 
(sexismo). Socialización diferenciada e devaluación do feminino. 

B2.2 Reflexionar sobre como inflúen os estereotipos e os 
roles de xénero no pensamento, na actuación e sentir de 
mulleres e homes.   

COE B2.2.1 Analiza criticamente a influencia dos estereotipos no 
desenvolvemento persoal (itinerarios formativos, relacións 
persoais...). 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.4 Estratexias de visibilización libre de estereotipos (modelos 
de conduta, mito da beleza, valor social, etc.). 

B2.3 Recoñecer modelos de comportamento libres de 
estereotipos sexistas. 

COE B2.3.1 Distingue pautas de comportamento libres de 
estereotipos sexistas e exemplifícaas ou represéntaas a 
través de contextos da vida cotiá. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.5 Construción dun proxecto de vida persoal e profesional 
igualitario: 
- O empoderamento das mulleres e o seu proxecto de vida persoal. 
- As novas masculinidades e o papel dos homes na igualdade. 

B.2.4 Identificar novos modelos de masculinidade e 
feminidade e  comprender e argumentar os beneficios que 
ten para a autonomía persoal. 

COE B2.4.1 Analiza a sociedade como unha realidade en 
transformación para homes e mulleres a través de casos 
reais. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.6 A relación co propio corpo. B.2.5 Analizar as consecuencias da feminidade e 
masculinidade tradicional no benestar e na saúde de 
mulleres e homes. 

COE B2.5.1 Identifica exemplos da vida cotiá nos que se 
amosen os actuais canons de beleza e deduce como inflúen 
no benestar e na saúde. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.7 A diversidade e a expresión da identidade sexual e de xénero. 
B2.8 Modelos de familias e formas de convivencia. 
 

B.2.6 Comprender e respectar a diversidade sexual e de 
xénero na construción persoal e familiar. 

COE B2.6.1 Valora a diversidade na orientación sexual e nos 
modelos de familias. 

CD 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.9 Educación emocional e afectivo-sexual. A expresión das 
emocións: alfabetización e xestión emocional, relacións amorosas, 
amor romántico. 

B.2.7 Comprender como a socialización incide na 
expresión ou represión emocional de mulleres e homes. 

COE B2.7.1 Recoñece a necesidade de valorar a educación 
emocional nos homes e o empoderamento nas mulleres. 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.10 Relacións afectivas e sexuais: mitos e conduta. B.2.8 Deconstruír mitos e falacias da educación afectivo-
sexual tradicional. 

COE B.2.8.1 Constrúe unha visión persoal positiva da 
educación sexual e afectiva. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B2.11 A corresponsabilidade e a ética do coidado. 
B2.12 O proxecto de vida profesional: orientación laboral libre de 
estereotipos. 

B.2.9 Analizar con espírito crítico a participación de homes 
e mulleres nos ámbitos públicos e privados. 

COE B.2.9.1 Analiza o cambio que supón adquirir novas cotas 
de participación en tarefas de coidado e ocupación laboral (a 
través de estatísticas, novas de actualidade etc.). 

CAA 

CSC 

a 

b 

 B.2.10 Analizar os factores laborais que inciden no 
desenvolvemento do proxecto de vida persoal e 

COE B.2.10.1 Analiza con capacidade crítica o funcionamento 
do ámbito formativo e laboral desde unha perspectiva de 
xénero. 

CAA 

CSC 



 

 

 

 

 

Coeducación para o século XXI (1º curso de bacharelato) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

c profesional. 

Bloque 3.  Expresión social da violencia contra as mulleres 

a 

b 

c 

B3.1 A violencia de xénero: concepto e exemplos. A violencia 
como manifestación extrema da desigualdade en distintos 
ámbitos (laboral, de parella etc.). 

B.3.1. Identificar a violencia contra as mulleres como 
manifestación dunha desigualdade social. 

COE B.3.1.1 Identifica situacións da vida real na que se 
evidencia a violencia de xénero e realiza hipóteses sobre as 
súas causas. 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

d 

B3.2 As formas de violencia. 

B3.3 Manifestación da violencia de xénero no ámbito laboral. 
B3.4 A violencia contra as mulleres no mundo. 

B.3.2. Analiza información de actualidade para coñecer a 
repercusión e o impacto das distintas formas de violencia 
ás que están expostas as mulleres en todo o mundo. 

COE B.3.2.1 Analiza a expresión e repercusión da violencia 
contra as mulleres a través de casos reais tirados de textos de 
actualidade. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

a 

b 

c 

B3.5 As relacións de parella na adolescencia. 
B3.6 Manifestacións da violencia de xénero nas relacións de 
parella: violencia psicolóxica, económica, física e sexual. 

B.3.3. Analiza información de actualidade para coñecer a 
repercusión e o impacto das da violencia no seo da parella. 

COE B.3.3.1 Identifica as manifestacións da violencia de 
xénero na parella na adolescencia. 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

  COE B.3.3.2 Extrae conclusións sobre o clima de convivencia 
que se dá dentro da parella adolescente, atendendo os 
distintos tipos de relacións. 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

m 

B3.7 Relacións de convivencia entre iguais (respecto, liberdade, 
comunicación non violenta, asertividade, empatía, resolución 
pacífica de conflitos, empoderamento feminino, autonomía, 
autoestima, xestión das emocións etc.). 

B.3.4. Identifica fórmulas de mellora da convivencia que 
contribúan a solucionar as situacións de discriminación e 
desigualdade desde unha perspectiva de xénero. 

COE B.3.4.1 Analiza dilemas morais de xénero en contextos 
interpersoais e propón solucións aos conflitos formulados. 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

e 

m 

 

  COE B.3.4.2 Expón unha proposta persoal de solucións que 
contribúan a paliar as desigualdades e violencias que sofren 
as mulleres desde a mellora das relacións interpersoais. 

CAA 

CSC 

Bloque 4.  Proxecto coeducativo 

a 

b 

c 

e 

h 

B4.1 Proxecto de intervención socioeducativa no contorno. 
Identificación de desigualdades e deseño de propostas para o 
cambio. 

 

B.4.1. Realizar un proxecto colaborativo integrado no 
medio en que vive, encamiñado á posta en marcha dunha 
intervención sociocomunitaria con perspectiva de xénero 
coa que se procure camiñar cara á igualdade entre homes 
e mulleres. 

COE B.4.1.1 De xeito colaborativo, identifica unha situación 
discriminatoria, observa unha actuación contraria aos valores 
coeducativos e deseña unha actividade de intervención social. 

CAA 

CSC 

CSIEE 



 

 

 

 

 

Coeducación para o século XXI (1º curso de bacharelato) 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

m 

a 

b 

c 

e 

h 

m 

B4.2 Deseño do proxecto coeducativo. 

B4.3. Definición do obxecto de interese. Identificación dunha 
desigualdade en calquera ámbito social (centro educativo, 
empresa, institucións, lecer, medios de comunicación, cultura...). 
Análise das fontes e realización do diagnóstico. Xustificación da 
súa necesidade. Obxectivos e contidos. 

B.4.2. Investigar sobre as situacións de discriminación que 
sofren as mulleres nun contexto determinado. 

COE B.4.2.1. Recoñece as múltiples situación discriminatorias 
cara ás mulleres, vinculándoas con algúns factores como a 
raza, a relixión, a idade, a clase social, a situación 
socioeconómica, a cultura, a lingua… 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

a 

b 

c 

e 

g 

m 

 B.4.3. Manexar fontes de información e extraer o contido 
de interese con perspectiva de xénero. 

COE B.4.3.1 Utiliza e contrasta diferentes fontes de 
información (orais, escritas, audiovisuais) para seleccionar e 
organizar a información relevante, facendo unha análise 
crítica desde unha perspectiva de xénero. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

c 

e 

g 

m 

B.4.4 Deseño da intervención. Axentes implicados. Estratexias de 
intervención. 

B.4.4. Analizar as situacións discriminatorias observadas 
con perspectiva de xénero e realizar propostas de mellora. 

COE B.4.4.1 Interpreta a realidade analizando as novas 
posicións de mulleres e homes e os beneficios que se derivan 
para a súa autonomía persoal. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

c 

e 

m 

B.4.5 Redacción e posta en práctica do proxecto. Estratexias de 
comunicación. 

B.4.5. Redacta os textos que soportan o proxecto de 
traballo empregando unha linguaxe non discriminatoria. 

COE B.4.5.1 Utiliza unha linguaxe non discriminatoria e eficaz 
na comunicación oral e escrita. 

CCL 

CAA 

a 

b 

c 

g 

m 

 B.4.6. Implementa a estratexia de acción da intervención 
social planificando os recursos cos que se pode contar. 

COE B.4.6.1 Realiza de xeito colaborativo, sen incorrer en 
estereotipos de xénero, a planificación dunha intervención de 
mellora das discriminacións de xénero no contorno inmediato. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

c 

m 

B.4.6 Avaliación dos resultados. Reflexión persoal sobre o 
impacto deste traballo na contorna socioeducativa e no seu 
propio desenvolvemento como ser humano. 

B.4.7. Avaliación da contribución de homes e mulleres ao 
proceso de elaboración e desenvolvemento do proxecto e 
mais da súa propia contribución. 

COE B.4.7.1 Recoñece que o proxecto supuxo un avance na 
súa traxectoria como axente activo de cambio e 
transformación social. 

CAA 

CSC 

CSIEE 



 

 

 

 

 

Sistema de cualificación 

A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo ata un 60% da nota a probas escritas que valoren a 

adquisición de contidos; un 20% da nota ó traballo diario na aula cos procedementos axeitados (caderno de clase e 

traballos propostos); e un 20% da nota á observación directa do profesor para valorar as actitudes.  

A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. Para facer media 

entre elas hai que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de recuperación no que será 

preciso obter unha nota mínima de 5.  

 

 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
  

 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado disporá dun Plan 

específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario menos traballados durante o curso, mentres 

o alumnado non aprobado contará cun Plan de Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da asignatura 

correspondente, con vistas á avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA 

  

 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en 

relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2021/2022, en relación cos protocolos 

sanitarios, é preciso especificar as metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino 

presencial, semipresencial ou on line, segundo determinen as diferentes circunstancias do alumnado, para proveer o 

dereito á educación.  

 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios sempre vinculados á Aula 

Virtual.  

 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na Aula Virtual, para ser 

empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a distancia.  

 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería complementada coa difusión das 

clases a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación faríase coa impartición simultánea das aulas, presenciais 

e a distancia, excepto que se establecese por parte do centro un sistema de semipresencialidade rotatoria, coa 

impartición alterna de sesións presenciais e a distancia.  

 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa casa para cumprir cos 

protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo no caso de ausencias superiores a 2 semanas.  

 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta WEBEX serán os medios 

empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á grabación das clases para adaptalas aos horarios 

que esixan as circunstancias do alumnado, a fin de garantir o seu dereito á educación.   
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Introdución   

 
 A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a 

comprensión da propia individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación. 
Desde uns antecedentes históricos afastados, moi ligados ao desenvolvemento do saber 
filosófico, a psicoloxía evolucionou cun dobre cariz. Por unha banda ten unha 
indubidable filiación humanística; por outra parte, a súa temática busca regularidades e 
explicacións científicas. Con estas características distintivas, polo seu obxecto de estudo 
e a súa metodoloxía, a psicoloxía pode considerarse unha disciplina moi interesante para 
o alumnado de segundo de bacharelato, cunha indubidable vertente práctica, na medida 
en que lle axudará a coñecerse mellor como individuo e a desenvolverse como persoa 
e, ao tempo, a afrontar os diversos problemas e retos que a convivencia suscita. 

 A propia complexidade, inscrita de seu no propio ser humano, faise visible na súa 
capacidade de relación con outros saberes, sinaladamente coa bioloxía, a socioloxía, a 
química e, desde logo, a filosofía. O significativo carácter dual da psicoloxía pode 
axudar a desenvolver e adquirir as seguintes competencias clave: comunicación 
lingüística; competencia matemática e competencias básicas en ciencia e    tecnoloxía; 

competencia dixital; aprender a aprender; competencias sociais e cívicas; ecoconciencia 
e expresións culturais. Trátase, xa que logo, dunha materia que, dada a súa riqueza de 
contidos e amplitude de horizontes, pode converterse en paradigmática para a 
adquisición da maior parte das competencias clave. 

 

Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave. 

 En Psicoloxía, a adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos 
obxectivos da etapa en que se sitúa, debe desenvolverse preferentemente desde un 
punto de vista eminentemente disciplinar e transversal. Esta metodoloxía pasa pola 
xeración de tarefas ou situacións-problema, suscitadas cun obxectivo concreto, que o 
alumnado debe resolver facendo un uso axeitado de distintos tipos de coñecementos, 
destrezas, actitudes e valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos 
e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. Agora 
ben, esta metodoloxía require, pola parte docente, unha reflexión e unha revisión 
permanentes da súa tarefa e a procura, tamén decidida, de criterios comúns e 
consensuados que permitan, finalmente, abordar un tratamento integrado das 
competencias, facendo unha realidade palpable a construción colaborativa do 
coñecemento. 

 

Perfil competencial da materia. 

 Presentamos un cadro que recolle o perfil competencial da materia, 
relacionando as distintas competencias clave cos estándares de aprendizaxe que serven 
como concreción dos criterios de avaliación. O Departamento non vai incluir máis 
estándares que os fixados no Decreto 86/2015 do 25 de xuño. polo que a notación dos 
estándares e a súa relación coas distintas competencias coincide coa atopada nese 
documento. 
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Abreviatura Competencia clave 

CCL Competencia en comunicación lingüística 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CD Competencia dixital 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CMCCT Competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxía 

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais 

CSIEE Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
 

 

A relación de estándares será a que aparece no epígrafe seguinte desta programación. 
 

 

Psicoloxía 2º Bacharelato 

Estándares CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

PSB1.3.3 
PSB2.4.2 
PSB3.3.1 

PSB1.2.2 
PSB2.3.2 
PSB2.5.2 

PSB1.3.4 
PSB2.1.2 
PSB2.2.1 

PSB1.1.1 
PSB1.2.3 
PSB1.3.2 

PSB1.1.2 
PSB1.2.1 
PSB2.1.1 

PSB1.3.1 
PSB3.1.2 
PSB4.1.2 

PSB1.3.4 
PSB2.5.1 
PSB3.1.3 

PSB3.3.4 PSB3.2.1 PSB2.4.3 PSB3.1.2 PSB2.2.2 PSB4.2.4 PSB3.3.2 
PSB4.1.3 PSB5.2.5 PSB3.1.4 PSB3.3.3 PSB2.3.1 PSB4.1.1 
PSB5.2.4 PSB5.4.3 PSB3.1.5 PSB4.2.1 PSB2.4.1 PSB4.2.2 
PSB5.4.1 PSB5.5.1 PSB3.3.3 PSB4.3.1 PSB2.4.3 PSB4.4.1 

 

 

Estándares 
avaliables 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

PSB5.4.2 
PSB5.5.2 
PSB6.3.3 

PSB6.1.1 
PSB6.1.3 
PSB6.2.2 
PSB6.2.3 
PSB6.2.4 

PSB3.3.5 
PSB4.1.2 
PSB4.2.3 
PSB5.4.4 
PSB6.1.2 
PSB6.2.1 
PSB6.3.4 

PSB5.1.1 
PSB5.2.1 
PSB5.3.2 

PSB2.5.1 
PSB3.1.1 
PSB4.4.1 
PSB5.2.3 
PSB5.3.1 

 PSB5.1.2 
PSB5.1.3 
PSB5.2.2 
PSB5.2.6 
PSB6.3.1 
PSB6.3.2 

 

 

 

Estándares avaliables, con criterios de avaliación, 
contidos e obxectivos das materias. 

Obxectivos 

 Inclúense nas táboas os estándares de aprendizaxe avaliables asociados aos 
distintos criterios de avaliación e aos contidos tratados neses criterios. Ao mesmo 
tempo, tamén se inclúe a relación de obxectivos xerais da etapa directamente 
reacionados co acadamento deses criterios de avaliación, tal e como todos estes 
apartados veñen recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, tamén 
recollidos nese Decreto, son os da seguinte lista, (na táboa refírese a eles pola letra 
correspondente desta listaxe): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Instrumentos de avaliación 

 Para cada estándar de avaliación a seguinte táboa introduce unha columna que 
especifica que instrumentos de avaliación poden ser usados para comprobar o grao de 
adquisición de cada un dos estándares. Débese entender que a columna sinala as 
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distintas posibilidades que se lle presentan ao docente, non prescribindo ningunha delas. 
A elección do instrumento concreto para cada estándar corresponderá ao docente 
concreto, quen terá que avaliar cal é o instrumento máis pertinente, atendendo ás 
circunstancias do grupo e do alumno concreto (pois a elección dun ou outro 
instrumento permitirá a atención á diversidade do alumnado). 

 Nas táboas quedarán reflectidos só as categorías xerais de instrumentos de 
avaliación. Incluiráse, asemade, algún exemplo de actividade que corresponde con ese 
estándar das que aparecen nos libros de texto. 

 Este é o cadro de Categorías, procedementos e instrumentos de avaliación e 
indicadores de logro para cada instrumento. 

 
 

 

Categoría 
Instrumento ou procedemento 

de avaliación 

 

Indicador de logro 

Probas escritas 
 

Preguntas tipo test de resposta múltiple 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 

 

Preguntas de autocompleción 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 

 
 

 
Preguntan de desenvolvemento 
temático 

Levan ao alumno a crear sínteses significativas do 
aprendido. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

Comentario de texto con preguntas 
guiadas 

Desenvolven a CCL e a CAA, ao ter que examinar e darlle 
sentido a un texto dende as teorías aprendidas. Neste nivel 
de ensino o Departamento entende que deben ser guiados, 
deixando os comentarios libres para o nivel de Bacharelato. 
Nestas probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
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  seguintes: 
• Comprensión do texto, identificando as ideas e os 

conceptos máis importantes, e relacionándoos co 
estudado. 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

Traballos (Individuais e 
colectivos) 

 

 

 

 

 

Pequenos ensaios 

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA e, en moitos casos, a 
CD, permitindo que localice información, a filtre e a 
sintetice dun xeito significativo para él e para quen puidera 
lelo. Nestas probas os indicadores que se terán en conta, 
nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

• Corrección na presentación 

 

 

 

 

 

 
Participación nos blogs 

Desenvolve no alumno a CCL, a CSC e a CD, ao integralo nun 
entorno discursivo dialóxico e virtual onde ten que primar o 
respecto mutuo, nunca incompatible coa crítica razoada das 
opinións alleas. Nestas probas os indicadores que se terán 
en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Claridade expositiva e orde argumentativo nos 

posts creados 

• Corrección ortográfica e gramatical 
• Netiquette 

• Capacidade dialóxica 

 

 

 

 

 

Pequenos esquemas e mapas mentais 

Desenvolve no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSIEE e a 
CMCCT, ao obrigalo a sintetizar ordeadamente a 
información da que dispón. Nestas probas os indicadores 
que se terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 
4 (excelente), serán os seguintes: 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Coñecemento do tema e precisión no uso do seu 

léxico 

• Boa estruturación, completude, sinxeleza e 
claridade do esquema, que o fan idóneo como 
material didáctico. 

 

 

 

 

 

Creación de glosarios e wikis 

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSC, ao 
permitirlle formar parte dunha creación dixital colectiva 
onde o que prima é o rigor no uso do léxico e a 
intertextualidade. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Precisión conceptual. 

• Claridade expositiva 

• Capacidade de traballo conxunto 

• Corrección ortográfica e conceptual 

Creación de carteis Desenvolve no alumno a CAA, a CCEC e a CSC, pois lles 
permiten xerar un produto cunha mensaxe que pretende 
ter repercusión social a partir da selección de información 
que poidan ter feito. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 
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  • Plasticidade e creatividade 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre imaxes e texto 

• Corrección gramatical e léxica no tratamento dos 

temas 

 

 

 

 

 

 
Creación de materiais multimedia 

Engade ao instrumento anterior a CD, permitindo ao 
alumno o acceso a outros códigos para transmitir a súa 
mensaxe. Traballaríase dun xeito colaborativo. Nestas 
probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Plasticidade e creatividade 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre os distintos elementos 

• Pertinencia do exposto 

• Capacidade de impacto 

 

 

 

 

 
Exposicións orais 

Dos mellores instrumentos para traballar a CCL, a CSC, a 
CAA e a CSIEE. O alumno vese obrigado a mellorar o seu 
entendemento do tema para poder transmitilo aos seus 
compañeiros. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Boa estruturación do discurso 

• Fluencia e claridade na dicción 

• Capacidade de resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traballo na aula 

 

 

 

 

Traballo na libreta da aula 

Instrumento básico para comprobar a continuidade no 
traballo e o esforzo do alumno. Pode incluir exercicios de 
distintos tipos que traballen todas as competencias. Os 
elementos comúns a todo o traballo na libreta serán os 
seguintes: 

• Realización dos traballos 

• Claridade e limpeza 

• Corrección nas respostas aos distintos tipos de 

exercicio. 

 

 

 

 

Interese, comportamento e 
participación 

Instrumento de evidencia directa. Os elementos que se 
valorarán serán: 

• Comportamento adecuado e respectuoso 

• Atención prestada as exposicións de docentes e 

compañeiros 

• Traer o material de traballo 
• Participación activa no deseenvolvemento das 

clases (preguntas, presentación de alternativas, 

….) 

 

 

 

 

 

 

Debates 

Como no caso das exposicións orais, os debates son 
instrumentos óptimos para avaliar a CCL, a CSC, a CAA e a 
CSIEE. Son máis efectivos se son o resultado do traballo de 
distintos grupos, pero tampouco renunciamos a debates 
puntuais que poidan xurdir na exposición dalgunha 
temática. Os elementos que se terán en conta para 
avalialos serán: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Respecto as persoas coas que se debate e 

actitude crítica construtiva con respecto ás 

opinións propias e alleas. 

• Fluencia e claridade na dicción 
• Capacidade de chegar a puntos de acordo. 
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Táboa 
 
 

 Psicoloxía. 2º Bacharelato  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia 









b 

e 

h 

l 

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

XIX. 

 B1.2. Constitución da psicoloxía como saber autónomo: 

Wundt, Watson, James e Freud. 

 B1.3. Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo 

da súa evolución. 

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

saberes. 

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. 





PE 

TA 

PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os problemas que 

investiga a psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo a súa 

perspectiva das proporcionadas por outros saberes. 





PE 

TI 







d 

e 

l 

 B1.5. Obxectivos que caracterizan a psicoloxía. 

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

aplicación. 

 B1.7. Metodoloxías da investigación psicolóxica: métodos e 

obxectivos. 

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

PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos obxectivos que 

caracterizan a psicoloxía: describir, explicar, predicir e 

modificar. 





PE 

TA 

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





TA 

TI 

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, 

 PE 
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 Psicoloxía. 2º Bacharelato  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Instrumentos de 

avaliación 

   explicación, estudos de casos, etc.).  











a 

d 

e 

g 

h 

 B1.8. Achegas máis importantes da psicoloxía na comprensión 

dos fenómenos humanos. Problemas tratados e conclusións 

ofrecidas. 

 B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, condutismo, teoría 

cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía. 

 B1.10. Textos de autores como W. Wundt, S. Freud, A. 

Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre outros. 

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

PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das achegas que 

a psicolóxica realizou na comprensión dos fenómenos 

humanos, identificando os problemas específicos dos que se 
ocupa e as conclusións achegadas. 







PE 

TA 

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





TA 

TI 

PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente textos sobre os 

problemas, as funcións e as aplicacións da Psicoloxía de 

autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. 
F. Skinner, entre outros. 





PE 

TA 

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas 

conclusións argumentadamente, mediante presentacións 

gráficas, en medios audiovisuais. 

 TI 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta 









e 

g 

h 

i 

 B2.1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros 

animais. 

 B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación 

coa 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. 

PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico 

diferentes tipos de encéfalos animais en comparación co 

humano, valéndose de medios documentais. 





TA 

PE 

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. 





TA 

TI 









d 

e 

g 

i 

 B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e 

neurotransmisores. 

 B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que executan. 

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. 







TA 

TG 

TI 

PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas  PE 
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 Psicoloxía. 2º Bacharelato  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Instrumentos de 

avaliación 

   cerebrais e as súas funcións, e localiza nun debuxo as 
devanditas áreas. 

 









e 

h 

i 

l 

 B2.5. Técnicas de investigación da actividade cerebral: 

anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións directas e 

estudo de casos. 

 B2.6. Impulso que deron as técnicas de investigación do 

cerebro para o estudo do comportamento e a solución 

dalgunhas patoloxías. 

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. 

 PE 

PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de 

investigación cerebral lle deron ao coñecemento do 

comportamento humano e á solución dalgunhas patoloxías. 

 PE 











a 

c 

e 

g 

i 

 B2.7. Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e 

a masculina. 

 B2.8. Doenzas causadas por alteracións xenéticas. Anomalía 

na conduta. Síndromes. 

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

PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que 

interveñen na conduta, e investiga e valora se estes teñen 

efectos distintivos entre a conduta feminina e a masculina. 





TA 

PE 

PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia das alteracións 
xenéticas coas doenzas que producen modificacións e 

anomalías na conduta, utilizando o vocabulario técnico 

preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc. 

 PE 

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. 





TA 

TI 









b 

c 

d 

h 

B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e hormonas, e influencia 

na conduta. Influencia na diferenza entre a conduta feminina e 

a masculina. 

B2.5. Investigar e resumir a influencia do sistema endócrino 

sobre o cerebro e os comportamentos derivados diso, co fin de 

valorar a importancia da relación entre ambos. 

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







TG 

TI 

TA 

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





PE 

TA 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria 
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 Psicoloxía. 2º Bacharelato  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Instrumentos de 

avaliación 

 b  B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso. B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso 
construtivo eminentemente subxectivo e limitado, no cal ten a 

súa orixe o coñecemento sobre a realidade, valorando o ser 

humano como un procesador de información. 

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

 PE 

 d 
 B3.2. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, 

 e 
 cognitivismo e neuropsicoloxía. 

 g 

 h  B3.3. Leis da percepción da Gestalt. 

 l  B3.4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos. 
PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das principais teorías 

acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 

neuropsicoloxía. 

 PE  m 
 B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, 

percepción subliminar e extrasensorial, membro fantasma e 
percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo, 

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

 TI o ollo de Dobelle), etc. 

 TA 

 TG 

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. 

 TI 

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. 

 PE 

 TI 

 b 

d 

e 

h 

 B3.6. Factores individuais e sociais que inflúen na percepción. B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das influencias 
individuais e sociais no fenómeno da percepción, valorando 

criticamente tanto os seus aspectos positivos como os 

negativos. 

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

 PE 

  TG 

  TA 



 b 

d 

e 

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

 PE 




 B3.8. Tipos de atención. 

 g  B3.9. Alteracións da atención. 

 m 
 B3.10. Tipos de memoria. Relación entre eles e utilidade que 

PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e  TI 
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 Psicoloxía. 2º Bacharelato  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
Instrumentos de 

avaliación 

 teñen na aprendizaxe humana. 

 B3.11. Esquecemento: causas. 

 B3.12. A memoria e os efectos producidos nela por desuso, 

interferencia, falta de motivación, etc. 

 B3.13. Distorsións e alteracións da memoria. 

 elaborar, con medios informáticos, un cadro comparativo sobre 
diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP e MLP), 
analizando a correspondencia entre elas e valorando a 
utilidade que teñen na aprendizaxe humana. 

 

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







PE 

TA 

TI 

PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos 

producidos na memoria por desuso, interferencia, falta de 

motivación, etc., e expón as súas consecuencias de xeito 

argumentado. 

 PE 

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. 





TA 

TI 

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













b 

d 

e 

g 

h 

m 

 B4.1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; 

aprendizaxe por ensaio-erro; condicionamento instrumental; 

teoría cognitiva; aprendizaxe social. 

 B4.2. Técnicas de condicionamento na publicidade. 

 B4.3. Factores que inflúen na aprendizaxe: coñecementos 

previos adquiridos, capacidades, personalidade, estilos 

cognitivos, motivación, actitudes e valores. 

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. 





PE 

TI 

PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da aplicación das 
técnicas de condicionamento na publicidade, mediante a 

localización destas últimas en exemplos de casos concretos, 

utilizados nos medios de comunicación audiovisual. 





TA 

TI 

PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos factores que 

inflúen na aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos 

previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos 

cognitivos, a motivación, as actitudes e os valores. 

 PE 
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b 

d 

e 

g 

m 

 B4.4. Teorías actuais sobre a intelixencia: teoría factorial de 

Spearman, multifactorial de Thurstone, e teorías de Cattell, 

Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

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

Piaget. 

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

 B4.7. Procesos cognitivos superiores: pensamento, 

razoamento e creatividade. 

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

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





PE 

TI 

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un 

esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da 

intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia das 

influencias xenéticas e do medio neste proceso. 





PE 

TI 

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





TA 

TI 

PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez 

tanto do razoamento como da creatividade na resolución de 

problemas e na toma de decisións. 

 PE 





b 

h 
B4.8. A intelixencia emocional e as súas competencias. 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. 







PE 

TA 

TI 









a 

b 

h 

m 

B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia 

artificial. 

B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da intelixencia 
artificial e xulgar criticamente os seus alcances e os seus 

límites, co fin de evitar a equivocada humanización das 

máquinas pensantes e a deshumanización das persoas. 

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





TI 

TG 

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











b 

d 

e 

g 

m 

 B5.1. Teorías sobre a motivación: momeostática; das 

necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; 

humanistas. 

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

Lewin. 

 B5.3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, 

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

PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información acerca das teorías 
da motivación (homeostática; das necesidades; do incentivo; 

cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando mapas 

conceptuais, e elabora conclusións. 





TI 

PE 

PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar unha 

presentación, con medios informáticos, acerca das causas da 





PE 

TI 
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evasión, depresión ou aceptación. 

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

no educativo. 

 frustración, partindo da clasificación dos conflitos de Lewin e 
valorando as respostas alternativas a esta, como a agresión, o 
logro indirecto, a evasión, a depresión ou a súa aceptación 
(tolerancia á frustración). 

 

PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a 

importancia da motivación no ámbito laboral e educativo, 

analizando a relación entre motivación e consecución de 
logros. 

 TG 

 b 

d 

e 

g 

h 

m 

 B5.5. Teorías da personalidade B5.2. Comprender o que é a personalidade, analizando as 
influencias xenéticas, ambientais e culturais sobre as que se 
edifica, as teorías que a estudan e os factores motivacionais, 
afectivos e cognitivos necesarios para a súa axeitada 
evolución, en cada fase do seu desenvolvemento. 

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

 PE 




 B5.6. Fases do desenvolvemento da personalidade 

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

  limitacións. 

  B5.8. Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes. 
PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para realizar unha 

presentación, a través de medios audiovisuais, sobre as fases 
do desenvolvemento da personalidade, por exemplo segundo 
a teoría psicanalista, e elaborar conclusións sobre os cambios 
que se producen en cada unha delas. 

 TI 

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

 B5.10. Identidade e autoestima. 

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

 PE 

PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación entre a función 

da conciencia e os procesos inconscientes, analizando algúns 

fenómenos inconscientes, como os soños ou a hipnose. 

 PE 

 TA 

SB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os estados 

alterados de conciencia provocados polas drogas, valorando 

criticamente a súa influencia nas alteracións da personalidade, 

e presenta as súas conclusións de maneira argumentada. 

 TG 

 TI 

PSB5.2.6. Indaga sobre a relación entre identidade e 

autoestima, valorando criticamente a importancia do concepto 

de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no 

 PE 
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   desenvolvemento persoal e vital.  

 b 

c 

e 

g 

h 

m 

 B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados B5.3. Entender e reflexionar sobre a complexidade que implica 
definir o que é un trastorno mental, describindo algúns dos 
factores xenéticos, ambientais e evolutivos implicados, co fin 
de comprender as perspectivas psicopatolóxicas e os seus 
métodos de estudo. 

PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de estudo da 

psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos utilizados por 

cada unha delas. 

 PE 

  para tratar as psicopatoloxías. 






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

adiccións. 
PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para realizar un cadro 

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

 TI 

  B5.13. Trastornos en relación ás emocións.  TG 





B5.14. Trastornos en relación a elementos corporais. 

B5.15. Trastornos en relación á personalidade. 





TA 

PE 

 B5.16. Trastornos en relación ao desenvolvemento evolutivo. 

 b 

d 

e 

g 

h 

 B5.17. Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos. B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de afectos, así como a 

orixe dalgúns trastornos emocionais, co obxecto de espertar o 

seu interese polo desenvolvemento persoal desta capacidade. 

PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e 

paixón), especificando os seus determinantes hereditarios e 

aprendidos, e analizando a relación entre emoción e cognición. 

 PE 




 B5.18. Relación entre emoción e cognición. 

  B5.19. Emocións primarias, secundarias e autoconscientes. 

PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, 

alegría, tristura, ira, sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, 

hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das 
emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.). 

 PE 
 B5.20. Teorías sobre a emoción, como experiencia, como 

 comportamento ou como suceso fisiolóxico. A 

 psicoafectividade e o equilibrio da persoa. 

 B5.21. Trastornos e problemas emocionais. 

PSB5.4.3. Realiza un cadro comparativo sobre as teorías 

sobre a emoción, por exemplo como experiencia, como 

comportamento ou como suceso fisiolóxico, valorando a 

importancia da psicoafectividade no equilibrio da persoa. 

 PE 

 TI 

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

 TI 

 b  B5.22. Importancia da afectividade e da sexualidade na B5.5. Coñecer a importancia que na maduración da persoa PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia que, no  PE 
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e 

m 
maduración da persoa. Psicoloxía da sexualidade. 

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

teñen as relacións afectivas e sexuais, analizando criticamente 
os seus aspectos fundamentais. 

desenvolvemento e na maduración da persoa, teñen a 
afectividade e a sexualidade, como dimensións esenciais do 
ser humano, e describe os aspectos fundamentais da 
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, 
conduta sexual, etc. 

 

PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe verbal e 
non verbal como medios de comunicación emocional na nosa 

vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as súas 

conclusións. 





TA 

TI 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións 









a 

b 

c 

g 

 B6.1. Impacto das diferenzas culturais no comportamento 

individual: a súa influencia nos esquemas cognitivos, na 

personalidade e na vida afectiva. 

 B6.2. Proceso de socialización. Influencia no desenvolvemento 

persoal dos grupos, os papeis e os status sociais. 

 B6.3. Orixe social das actitudes persoais. Influencia en 

condutas violentas en distintos ámbitos. 

 B6.4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no 

pensamento e na conduta do home e da muller 

B6.1. Comprender e apreciar a dimensión social do ser 
humano, e entender o proceso de socialización como a 

interiorización das normas e valores sociais, apreciando a súa 

influencia na personalidade e na conduta das persoas. 

PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais e o seu 
impacto no comportamento das persoas ao exercer a súa 

influencia nos esquemas cognitivos, a personalidade e a vida 

afectiva do ser humano. 

 PE 

PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando en grupo e 

utilizando medios informáticos, sobre o proceso de 

socialización humana e a influencia dos grupos, os papeis e os 

status sociais no desenvolvemento da persoa. 





TG 

PE 

PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das actitudes 

persoais, valorando a súa utilidade para a predición da 

conduta humana e a súa influencia en condutas de violencia 
escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre outras. 





TA 

TI 

















a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

 B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, 

intolerancia, inconsciencia, falta de perseveranza, volubilidade 

e falta de capacidade crítica. 

 B6.6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. 

Contaxio de sentimentos e emocións, e perda temporal da 

personalidade individual e consciente da persoa. 

 B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas 

radicais e irracionais nalgúns grupos. 

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

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

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





TI 

PE 

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





TI 

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

 PE 

PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración grupal, e 

formula pautas de conduta preventivas co fin de evitar que as 

persoas se convertan en parte da masa, perdendo o control da 

súa conduta, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. 

 TG 









b 

e 

h 

m 

 B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos 

humanos: selección de persoal, integración na empresa, e 

evolución persoal e profesional. 

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

 B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da 

saúde psicolóxica laboral. 

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

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





TI 

TG 

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





TI 

TG 

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







PE 

TA 

TI 

PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet, acerca dos 

principais riscos da saúde laboral, como son o estrés, a 

ansiedade, o mobbing e a síndrome de Burnout. 

 TI 
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Concrecións metodolóxicas 

 Co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento 
das súas capacidades, tentaremos poñer en práctica metodoloxías que teñan en conta 
os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais 
e/ou estilos de aprendizaxe. Tentaráse, ao tempo, que favorezan a capacidade do 
alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo 
en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

 Os traballos individuais e en grupo tenderán a desenvolver o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos 
campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 
transferencia e a aplicación do aprendido. Nalgúns deses traballos inncidiráse no uso 
como ferramenta das tecnoloxías da información e comunicación, tanto polo seu carácter 
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida 
cotiá e a inserción laboral. 

 Traballaráse, ademáis, tanto nas probas escritas coma nas exposicións orais e 
debates, as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión 
escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público, tentando que 
adquiran, ao mesmo tempo, un manexo adecuado da información en diferentes soportes 
e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de 
alfabetizacións múltiples. 

 

Temporalización dos estándares 
Os estándares dos dous primeiros bloques traballaránse na 1ª avaliación. 

Na 2ª avaliación centrarémonos nos bloques 3 e 4 e nos seus 

respectivos estándares. 

 Os estándares do 5º e do 6º bloque quedarán para a terceira 

avaliación. 

 

Materiais e recursos didácticos 

 O Departamento de Filosofía recomenda para a materia de Psicoloxía de 2º Bac. o 
manual “Psicología” de Juan Antonio Vela León, de edicións Laberinto. Del, seguindo a 
súa proposta de programación didáctica de aula, sacaremos moitos dos exercicios, 
tarefas e actividades que serán obxecto de avaliación nas categorías que establecimos 
no epígrafe “Instrumentos de avaliación”. Noutros casos, serán os docentes os que 
establezan o tipo de exercicios e actividades que mellor permitan o acadamento polos 
nosos alumnos dos distintos estándares de aprendizaxe. 

 

Grao mínimo de consecución dos estándares e e 
criterios de cualificación e  promoción 

 Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na 
avaliación final, é dicir, son equivalentes. 
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 Para todos os estándares recollidos na táboa, o grao mínimo de consecución para 
entendelos como acadados será do 50% da puntuación máxima. 

 A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo un 60% da nota a probas escritas 
que valoren a adquisición de contidos; un 30% da nota ó traballo diario na aula cos 
procedementos axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 10% da nota á 
observación directa do profesor para valorar as actitudes.  
 A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres 
avaliacións. Para facer media entre elas hai que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 
 Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de 
recuperación no que será preciso obter unha nota mínima de 5.  

 

 

Medidas de atención á diversidade. 

 O feito de que os estándares estean asociados a distintos tipos posibles de 
instrumentos de avaliación permitirá ao profesorado aplicar solucións variadas e 
flexibles para os distintos casos cos que nos poidamos atopar entre o noso alumnado, 
potenciando sempre aquelas fortalezas do alumno que lle permitan acadar os logros 
enunciados en cada estándar. 

 O Departamento de Filosofía levaría a cabo unha Adaptación Curricular 
Individualizada logo de ser detectada a necesidade da mesma nunha avaliación 
psicopedagóxica dun alumno conreto, sempre en coordinación co Departamento de 
Orientación, a Xefatura de Estudos e o titor/titora correspondente 

 

Actividades complementarias e  extraescolares 
  

 O Departamento non prevé levar a cabo ningunha actividade complementaria ou 
extraescolar. De se-lo caso de que nalgún momento do curso xurda a oportunidade 
de asistir a algún evento cultural (película, conferencia, obra de teatro, exposicións…) 
no que se trate algunha problemática relacionada coa materia, o Departamento 
colaboraría con outros Departamentos Didácticos e coa Vicedirección do centro 
(encargada da coordinación) para a organización e posta en práctica da actividade. 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora. 

 Se ao longo do curso algún dos docentes da materia interpreta que, ben polos 
resultados académicos parciais, ben por calquera outra circunstancia que atinxa ao 
bo funcionamento do proceso de ensino- aprendizaxe, é preciso acometer unha 
modificación desta programación para mellorala nalgún dos seus puntos, comunicaráo 
ao resto dos membros do Departamento, e, logo de que, se procede, o Departamento 
aprobe a modificación en reunión oficial, remitiráse copia da acta da reunión á 
Xefatura de Estudos xunto coa programación modificada, para incluila oficialmente 
dentro da Programación Xeral Anual. O Departamento dará a coñecer a todos os alumnos 
da materia os cambios realizados, e se encargará de facer dispoñible na web do centro o 
documento modificado para que estea ao dispor de calquera membro da comunidade 
educativa. 
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 A avaliación final da programación levaráse a cabo ao remate do curso, 
incluíndose na Memoria do Departamento. Entendemos que a porcentaxe de alumnos 
avaliados positivamente desta materia non pode ser significativamente inferior á media 
dos resultados das outras materias comúns e troncais. De se-lo caso, a Memoria 
recollerá posibilidades de cambio que serán tidas en conta nas programacións dos 
vindeiros cursos. En calquera caso, esta Avaliación final da Programación incluirá 
mención específica dos estándares de aprendizaxe que os docentes da materia entendan 
como pobremente acadados polos nosos alumnos, de tal xeito que en vindeiras 
programacións atendamos estes datos, co obxecto de melloralos, introducindo 
variacións metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de avaliación previstos nesta 
programación. 

 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
  
 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado 
disporá dun Plan específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario 
menos traballados durante o curso, mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de 
Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da asignatura correspondente, con vistas á 
avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  
 
 Todo esto, no caso específico de 2º BAC que nos ocupa, dependendo da 
planificación de fin de curso que se faga por parte da dirección do IES e das datas da ABAU 
que se establezan.  
 
 
 
PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA 
  
 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2021/2022, en relación cos protocolos sanitarios, é preciso especificar as 
metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino 
presencial, semipresencial ou on line, segundo determinen as diferentes circunstancias do 
alumnado, para proveer o dereito á educación.  
 
 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios 
sempre vinculados á Aula Virtual.  
 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na 
Aula Virtual, para ser empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a 
distancia.  
 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería 
complementada coa difusión das clases a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación 
faríase coa impartición simultánea das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se 
establecese por parte do centro un sistema de semipresencialidade rotatoria, coa 
impartición alterna de sesións presenciais e a distancia.  
 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa 
casa para cumprir cos protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo 
no caso de ausencias superiores a 2 semanas.  
 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta 
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WEBEX serán os medios empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á 
grabación das clases para adaptalas aos horarios que esixan as circunstancias do alumnado, 
a fin de garantir o seu dereito á educación.   
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Introdución   

A materia de Ética e Filosofía do Dereito está deseñada para dotar o alumnado de instrumentos e 
ferramentas de análise que lle permitan abordar dun xeito máis consciente e racional os distintos niveis de 
códigos normativos dos que está entretecida a vida nas sociedades contemporáneas, complexas e plurais no 
moral e no ideolóxico. Estas ferramentas inclúen as teses e os conceptos básicos legados polos principais 
teóricos que reflexionaron sobre o feito moral e sobre as normas xurídicas. 

No que ten que ver coa ética, a materia debe contribuír ao desenvolvemento da conciencia crítica do 
alumnado e da súa capacidade para elaborar racional e autonomamente principios e normas universais. 

Polo que se refire á filosofía do dereito, con ela tamén se pretende ofrecerlle ao alumnado de 
bacharelato interesado nas ciencias xurídicas unha primeira aproximación ao mundo do dereito, no que 
atinxe tanto á súa caracterización, á súa estrutura e á súa dinámica, como á problemática da súa validez, do 
seu sentido e da súa xustificación. 

Por último, a materia pretende que o alumnado reflexione sobre os ámbitos da xustiza, a democracia e os 
dereitos humanos, como espazos ideais de contacto entre o xurídico, o político e o moral, que deben 
funcionar como metas e patróns de todo proxecto práctico. 

 

 
Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave. 

 

No que respecta ás competencias asociadas aos estándares de aprendizaxe, procurouse que o alumnado 
se embarcase en procesos que permitirán mellorar as súas competencias clave e, malia estaren presentes as 
competencias sociais e cívicas, e a de comunicación lingüística, en case a totalidade dos estándares, por ser 
a materia que é, moitos deses procesos afondan na súa competencia dixital e no fomento da creatividade e 
do sentido da iniciativa. A competencia de aprender a aprender é unha constante nas materias de índole 
filosófica; a de conciencia e expresións culturais trabállase non só no que respecta ao patrimonio cultural 
filosófico, senón tamén na comparación dos sistemas normativos occidentais cos doutras culturas. Por outra 
banda, aínda que a materia estea bastante arredada dos contidos máis afíns ás competencias matemáticas 
e científico-tecnolóxicas, intentouse promover as actitudes de rigor no uso de conceptos, de respecto polos 
datos e de solidez argumental, ademais de valorar os intentos metodolóxicos das teorías do dereito, para 
establecer as bases dunha verdadeira ciencia xurídica. 

 

 
 
Perfil competencial da materia. 

Presentamos  un  cadro  que  recolle  o  perfil  competencial  da  materia,  relacionando  as  distintas 

competencias clave cos estándares de aprendizaxe que serven como concreción dos criterios de avaliación. 
O Departamento non vai incluir máis estándares que os fixados no Decreto 86/2015 do 25 de xuño. polo 
que a notación dos estándares e a súa relación coas distintas competencias coincide coa atopada nese 
documento. 

Abreviatura Competencia clave 

CCL Competencia en comunicación lingüística 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CD Competencia dixital 
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CAA Competencia de aprender a aprender 

CMCCT Competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxía 

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais 

CSIEE Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

A relación de estándares será a que aparece no epígrafe seguinte desta programación. 

 
 

Ética e Filosofía do Dereito. 2º Bacharelato 

Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

EFDB1.1.1 
EFDB1.1.2 
EFDB1.2.2 
EFDB1.2.3 
EFDB1.3.1 
EFDB1.4.2 
EFDB1.4.3 
EFDB1.5.1 
EFDB1.5.3 
EFDB2.1.1 
EFDB2.2.1 
EFDB2.3.2 
EFDB2.4.1 
EFDB2.5.2 
EFDB2.5.3 
EFDB2.6.1 
EFDB2.6.2 
EFDB2.6.3 
EFDB3.1.1 
EFDB3.1.2 
EFDB3.1.3 
EFDB3.2.1 
EFDB3.2.2 
EFDB3.2.3 
EFDB3.3.1 
EFDB3.4.1 
EFDB3.4.2 
EFDB3.5.1 
EFDB3.5.4 
EFDB3.6.1 
EFDB3.7.1 
EFDB3.8.1 
EFDB3.8.2 
EFDB3.8.3 
EFDB3.9.1 
EFDB3.9.2 

EFDB1.1.2 
EFDB1.2.3 
EFDB1.4.1 
EFDB1.4.2 
EFDB1.4.3 
EFDB1.5.1 
EFDB1.5.2 
EFDB2.2.1 
EFDB2.4.1 
EFDB2.5.3 
EFDB2.6.1 
EFDB2.6.3 
EFDB3.1.2 
EFDB3.1.3 
EFDB3.2.1 
EFDB3.2.3 
EFDB3.4.1 
EFDB3.4.2 
EFDB3.5.1 
EFDB3.5.3 
EFDB3.5.5 
EFDB3.6.1 
EFDB3.7.1 
EFDB3.8.1 
EFDB3.8.3 
EFDB3.9.1 
EFDB3.9.3 
EFDB4.1.1 
EFDB4.2.2 
EFDB4.2.3 
EFDB4.3.2 
EFDB4.3.3 
EFDB4.4.1 
EFDB4.4.2 
EFDB4.4.3 

EFDB1.2.1 
EFDB1.2.2 
EFDB1.4.1 
EFDB1.4.3 
EFDB1.5.2 
EFDB2.3.1 
EFDB2.5.1 
EFDB2.5.2 
EFDB2.6.3 
EFDB3.2.2 
EFDB3.2.3 
EFDB3.3.1 
EFDB3.4.2 
EFDB3.5.3 
EFDB3.5.5 
EFDB3.7.1 
EFDB3.8.3 
EFDB3.9.2 
EFDB4.2.3 
EFDB4.3.2 
EFDB4.4.3 

EFDB1.1.1 
EFDB1.2.2 
EFDB1.3.2 
EFDB1.4.3 
EFDB1.5.2 
EFDB1.5.3 
EFDB2.1.1 
EFDB2.3.1 
EFDB2.5.1 
EFDB2.5.3 
EFDB2.6.3 
EFDB3.2.3 
EFDB3.3.1 
EFDB3.5.3 
EFDB3.5.4 
EFDB3.8.3 
EFDB3.9.2 
EFDB4.2.2 
EFDB4.2.3 
EFDB4.3.2 

EFDB1.5.2 
EFDB2.6.3 
EFDB3.2.1 
EFDB3.9.2 
EFDB4.4.3 

EFDB1.4.1 
EFDB2.5.2 
EFDB3.1.3 
EFDB3.4.2 
EFDB3.5.2 
EFDB3.5.5 
EFDB3.6.1 
EFDB4.2.3 
EFDB4.3.3 

EFDB1.1.2 
EFDB1.2.1 
EFDB1.3.2 
EFDB1.5.3 
EFDB2.3.1 
EFDB2.5.1 
EFDB2.5.2 
EFDB2.6.3 
EFDB3.1.1 
EFDB3.2.2 
EFDB3.4.2 
EFDB3.5.2 
EFDB3.5.5 
EFDB3.9.3 
EFDB4.2.2 
EFDB4.2.3 
EFDB4.3.2 
EFDB4.3.3 
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Ética e Filosofía do Dereito. 2º Bacharelato 

Estándares 
avaliables 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

EFDB3.9.3 
EFDB4.1.1 
EFDB4.2.1 
EFDB4.2.2 
EFDB4.3.1 
EFDB4.3.2 
EFDB4.3.3 
EFDB4.4.1 
EFDB4.4.2 
EFDB4.4.3 

      

 

 

 
Estándares avaliables, con criterios de avaliación, 
contidos e obxectivos das materias. 

No epígrafe seguinte vanse incluir dúas táboas. A primeira ten que ver cos criterios de avaliación da 
materia. Estes criterios pretenden acadar unha serie de obxectivos, levan aparellados un conxunto de 
contidos e se plasmarán en distintos estándares de aprendizaxe avaliables. Na consecución de cada 
estándar vaise reforzar o desenvolvemento de unha ou varias das competencias clave nos nosos alumnos, 
que veñen reflectidas nos cadros que aparecen no epígrafe anterior. 

A segunda táboa pretende concretar, para cada estándar de aprendizaxe, os seguintes ítems: 

1. A temporalización no curso. 

2. Os procedementos e instrumentos de avaliación. As táboas de estándares só incluirán as distintas 
categorías coas que clasificar eses procedementos. Previo ás táboas incluimos un cadro cos distintos 
instrumentos e procedementos de avaliación, as categorías nas que encaixan, e os indicadores de 
logro para cada un deles. 

3. O grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 

Obxectivos 

Inclúense nas táboas os estándares de aprendizaxe avaliables asociados aos distintos criterios de 
avaliación e aos contidos tratados neses criterios. Ao mesmo tempo, tamén se inclúe a relación de 
obxectivos xerais da etapa directamente reacionados co acadamento deses criterios de avaliación, tal e 
como todos estes apartados veñen recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Os 
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, tamén recollidos nese Decreto, son os da seguinte lista, 
(na táboa refírese a eles pola letra correspondente desta listaxe): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Instrumentos de avaliación. Categorías, instrumentos e 
indicadores de logro. 

Para cada estándar de avaliación a segunda táboa introduce unha columna que especifica que 
instrumentos de avaliación poden ser usados para comprobar o grao de adquisición de cada un dos 
estándares. Débese entender que a columna sinala as distintas posibilidades que se lle presentan ao 
docente, non prescribindo ningunha delas. A elección do instrumento concreto para cada estándar 
corresponderá ao docente concreto, quen terá que avaliar cal é o instrumento máis pertinente, atendendo 
ás circunstancias do grupo e do alumno concreto (pois a elección dun ou outro instrumento permitirá a 
atención á diversidade do alumnado). 

Nas táboas quedarán reflectidos só as categorías xerais de instrumentos de avaliación. Incluiráse, 
asemade, algún exemplo de actividade que corresponde con ese estándar das que aparecen nos libros de 
texto. 

Este é o cadro de Categorías, procedementos e instrumentos de avaliación e indicadores de logro para 
cada instrumento. 
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Categoría 
Instrumento ou procedemento 

de avaliación 

 

Indicador de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probas escritas 

 

Preguntas tipo test de resposta múltiple 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 

 

Preguntas de autocompleción 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 

 

 

 

Preguntan de desenvolvemento 
temático 

Levan ao alumno a crear sínteses significativas do 
aprendido. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

 

 

 

 

 

 

Comentario de texto con preguntas 
guiadas 

Desenvolven a CCL e a CAA, ao ter que examinar e darlle 
sentido a un texto dende as teorías aprendidas. Neste nivel 
de ensino o Departamento entende que deben ser guiados, 
deixando os comentarios libres para o nivel de Bacharelato. 
Nestas probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Comprensión do texto, identificando as ideas e os 
conceptos máis importantes, e relacionándoos co 
estudado. 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

Traballos (Individuais e 
colectivos) 

 

 

 

 

 

Pequenos ensaios 

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA e, en moitos casos, a 
CD, permitindo que localice información, a filtre e a 
sintetice dun xeito significativo para él e para quen puidera 
lelo. Nestas probas os indicadores que se terán en conta, 
nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

• Corrección na presentación 

 

 

 

 

 

 
Participación nos blogs 

Desenvolve no alumno a CCL, a CSC e a CD, ao integralo nun 
entorno discursivo dialóxico e virtual onde ten que primar o 
respecto mutuo, nunca incompatible coa crítica razoada das 
opinións alleas. Nestas probas os indicadores que se terán 
en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Claridade expositiva e orde argumentativo nos 

posts creados 

• Corrección ortográfica e gramatical 
• Netiquette 

• Capacidade dialóxica 
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Pequenos esquemas e mapas mentais Desenvolve no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSIEE e a 
CMCCT, ao obrigalo a sintetizar ordeadamente a 
información da que dispón. Nestas probas os indicadores 
que se terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 
4 (excelente), serán os seguintes: 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Coñecemento do tema e precisión no uso do seu 

léxico 

• Boa estruturación, completude, sinxeleza e 
claridade do esquema, que o fan idóneo como 

 

  material didáctico. 

 

 

 

 

 

Creación de glosarios e wikis 

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSC, ao 
permitirlle formar parte dunha creación dixital colectiva 
onde o que prima é o rigor no uso do léxico e a 
intertextualidade. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Precisión conceptual. 

• Claridade expositiva 

• Capacidade de traballo conxunto 

• Corrección ortográfica e conceptual 

 

 

 

 

 

Creación de carteis 

Desenvolve no alumno a CAA, a CCEC e a CSC, pois lles 
permiten xerar un produto cunha mensaxe que pretende 
ter repercusión social a partir da selección de información 
que poidan ter feito. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 

• Plasticidade e creatividade 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre imaxes e texto 

• Corrección gramatical e léxica no tratamento dos 

temas 

 

 

 

 

 

 
Creación de materiais multimedia 

Engade ao instrumento anterior a CD, permitindo ao 
alumno o acceso a outros códigos para transmitir a súa 
mensaxe. Traballaríase dun xeito colaborativo. Nestas 
probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Plasticidade e creatividade 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre os distintos elementos 

• Pertinencia do exposto 

• Capacidade de impacto 

 

 

 

 

 
Exposicións orais 

Dos mellores instrumentos para traballar a CCL, a CSC, a 
CAA e a CSIEE. O alumno vese obrigado a mellorar o seu 
entendemento do tema para poder transmitilo aos seus 
compañeiros. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Boa estruturación do discurso 

• Fluencia e claridade na dicción 

• Capacidade de resposta 
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Traballo na aula  

 

 

 

Traballo na libreta da aula 

Instrumento básico para comprobar a continuidade no 
traballo e o esforzo do alumno. Pode incluir exercicios de 
distintos tipos que traballen todas as competencias. Os 
elementos comúns a todo o traballo na libreta serán os 
seguintes: 

• Realización dos traballos 

• Claridade e limpeza 

• Corrección nas respostas aos distintos tipos de 

exercicio. 

Interese, comportamento e 
participación 

Instrumento de evidencia directa. Os elementos que se 
valorarán serán: 

• Comportamento adecuado e respectuoso 

• Atención prestada as exposicións de docentes e 
 

  compañeiros 
• Traer o material de traballo 

• Participación activa no deseenvolvemento das 

clases (preguntas, presentación de alternativas, 

….) 

 

 

 

 

 

 

Debates 

Como no caso das exposicións orais, os debates son 
instrumentos óptimos para avaliar a CCL, a CSC, a CAA e a 
CSIEE. Son máis efectivos se son o resultado do traballo de 
distintos grupos, pero tampouco renunciamos a debates 
puntuais que poidan xurdir na exposición dalgunha 
temática. Os elementos que se terán en conta para 
avalialos serán: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Respecto as persoas coas que se debate e 
actitude crítica construtiva con respecto ás 
opinións propias e alleas. 

• Fluencia e claridade na dicción 

• Capacidade de chegar a puntos de acordo. 
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Táboas 

Táboa 1. Criterios de avaliación, obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe 
 

 Ética e Filosofía do Dereito 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

 b 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. Ética e moral. 

 B1.2. Especificidade do feito moral. 

B1.1. Entender e apreciar a especificidade do ámbito da 
moral, valorando a reflexión ética sobre ese campo 
como camiño para obter unha visión máis racional 
dunha serie de experiencias constitutivas da persoa, por 
sérennos obrigadas e por definírmonos ao afrontalas. 

EFDB1.1.1. Discirne entre os conceptos de "ética" e 
"moral", e valora a necesidade da reflexión racional 
sobre a moralidade como xeito de dar sentido e 
entender mellor un ámbito ineludible da experiencia de 
todas as persoas. 

EFDB1.1.2. Define "feito moral" e explica con rigor 
conceptual as características que distinguen os feitos 
morais doutras facetas da realidade humana, 
salientando a construción da propia persoa en cada un 
dos feitos morais dos que somos suxeitos. 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B1.3. Liberdade e racionalidade humana como 

condicións da responsabilidade moral. 

 B1.4. Determinismos. 

 B1.5. Autonomía moral segundo Kant: autoimposición 

de normas 

B1.2. Explicar e apreciar o papel da liberdade e a 
racionalidade na constitución do suxeito como 
responsable moral e autónomo, recoñecendo como os 
argumentos dos distintos determinismos poñen límites a 
esa autonomía, e identificando a defensa que dela fai 
Kant como condición básica do feito moral. 

EFDB1.2.1. Elabora, usando a súa iniciativa persoal e 
empregando ferramentas informáticas, unha 
presentación na que se recollan situacións en que, ben 
por falta de liberdade, ben por limitacións da 
racionalidade, non se lle poida atribuír responsabilidade 
moral ao suxeito. 

EFDB1.2.2. Investiga, en colaboración grupal, 
procurando e seleccionando información en internet, 
acerca de cales son os argumentos empregados polas 
escolas deterministas, e razoa sobre a incidencia deses 
argumentos en conceptos morais asociados ao de 
responsabilidade, como os de mérito e culpa. 

EFDB1.2.3. Identifica nalgún texto de Kant a súa 
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   concepción sobre a persoa como suxeito autónomo 
capaz de ditar as súas propias normas morais, 
apreciando o valor máximo e innegociable que teñen as 
persoas segundo esta tese. 

 b 

 d 

 e 

 B1.6. Características das normas morais. 

 B1.7. Normas morais e outros códigos normativos. 

B1.3. Recoñecer a especificidade das normas morais, 
distinguíndoas doutros códigos normativos que tamén 
regulan a conduta humana. 

EFDB1.3.1. Enumera e explica con rigor conceptual os 
caracteres que fan que unha norma poida ser 
considerada como norma moral. 

EFDB1.3.2. Elabora un cadro comparativo de distintos 
tipos de códigos normativos que regulan a conduta 
humana, incluíndo o moral, reflexionando sobre a 
claridade ou a vaguidade dos límites entre os diferentes 
códigos. 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B1.8. Historicidade e variedade social dos códigos 

morais. 

 B1.9. Riscos do etnocentrismo na fundamentación 

intersubxectivista das normas morais. 

 B1.10. Perda de validez e sentido das normas morais 

nas posicións relativistas. 

B1.4. Manexar e analizar información, procedente de 
distintos ámbitos, referida ás producións morais 
humanas (normas e valores), pondo de relevo os 
aspectos que teñen relación cos contextos históricos e 
culturais nos que xorden e operan, e valorando 
criticamente os riscos enfrontados do etnocentrismo e o 
relativismo. 

EFDB1.4.1. Recoñece e valora criticamente o carácter 
histórico-cultural dos códigos morais, pondo exemplos 
deste carácter buscados e seleccionados en internet, e 
identificando os procesos de reprodución e transmisión 
deses códigos nos distintos contextos históricos e 
culturais onde xurdiron e operan. 

EFDB1.4.2. Recoñece os caracteres do etnocentrismo, 
identificando lexitimacións históricas de imposicións 
etnocéntricas de normas e valores morais, e amosando 
especial coidado por evitar esa actitude cando se 
axuízan valores e normas de culturas alleas. 

EFDB1.4.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre os 
riscos de entender que a validez e o sentido das normas 
morais depende por completo do contexto social en que 
esas normas xurdiron e operan, para o que propón 
exemplos obtidos en internet e valora a posibilidade de 
progreso moral nos códigos, perfilando un camiño que 
nos puidera apartar á vez dos riscos do 
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   etnocentrismo e do relativismo extremo. 









b 

e 

g 

h 

 B1.11. Límites da fundamentación subxectivista das 

normas morais. 

 B1.12. Fundamentación obxectivista das normas morais. 

Problema da realidade dos valores. 

 B1.13. Falacia naturalista. 

B1.5. Comparar as fortalezas e as debilidades 
respectivas das posicións subxectivistas e obxectivistas 

ao respecto da fundamentación das normas morais. 

EFDB1.5.1. Explica e valora a necesidade de que a 
norma sexa interior ao suxeito para que poida ser 
considerada como moral, expondo ao mesmo tempo o 
problema da existencia doutros suxeitos igualmente 
lexitimados para emitir normas propias, e valorando 
criticamente o perspectivismo moral ao que nos 
conduciría unha postura estritamente subxectivista. 

EFDB1.5.2. Valora criticamente o intento de 
fundamentar a validez das normas morais na realidade 
obxectiva, en forma de entidades ou calidades morais, 
localizando en internet e describindo algún exemplo 
dese tipo de fundamentación, e reflexionando sobre a 
dificultade de establecer criterios para aceptar tanto a 
realidade desas entidades ou calidades morais como a 
validez dos coñecementos que puidésemos ter delas. 

EFDB1.5.3. Le textos de Hume e/ou outros/as 
autores/as nos que se expoña a falacia naturalista, e 
deseña desde a súa iniciativa argumentos a favor e en 
contra desa tese. 

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







b 

d 

e 

B2.1. Ética prescritiva e morais de segundo nivel. B2.1. Explicar a dimensión prescritiva da ética como 

base para as morais de segundo nivel, e apreciar a 
aposta pola racionalidade destes códigos morais 

EFDB2.1.1. Expón a dimensión prescritiva da ética e a 
súa utilidade para fundamentar códigos morais 
racionalmente baseados, disertando por escrito sobre as 
consecuencias que para a racionalidade supón a 
variedade destes códigos. 







b 

e 

h 

B2.2. Pequenos fragmentos de textos referidos ao ben 
moral de autores como Platón, Aristóteles, Epicuro, 
autores estoicos, Tomé de Aquino, Kant ou Stuart Mill, 
entre outros. 

B2.2. Analizar textos filosóficos pertencentes ás 
principais teorías éticas, así como calquera outro que 
presente un claro contido moral caracterizando as súas 
interpretacións do ben moral. 

EFDB2.2.1. Utiliza o rigor e a precisión conceptual e 
terminolóxica para analizar criticamente textos 
filosóficos de autores que se ocuparon de definir o ben 
moral, como Platón, Aristóteles, Epicuro, autores 
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   estoicos, Tomé de Aquino, Kant ou Stuart Mill e outros, e 
identifica neles os trazos máis salientables das súas 
teorías éticas. 













b 

d 

e 

g 

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

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

o consecuencialismo contemporáneo. 

B2.3. Examinar o desenvolvemento da idea de ben 
moral como felicidade, desde a conexión entre felicidade 
e virtude na Grecia clásica e no cristianismo medieval, 
ata o xiro cara ao consecuencialismo que lle dan os 
autores utilitaristas ingleses no século XIX. 

EFDB2.3.1. Utiliza ferramentas informáticas para 
elaborar unha liña de tempo que recolla os principais 
autores da Antigüidade e do Medievo que relacionaron 
ben moral e felicidade, sinalando en cada un deles os 
trazos máis característicos da súa reflexión. 

EFDB2.3.2. Identifica os trazos básicos do utilitarismo, 
amosando tanto o que o une á tradición clásica das 
éticas da felicidade como o que o separa delas, por 
esquecerse da virtude do axente e pór nas 
consecuencias medibles todo o peso do xuízo moral. 







b 

e 

h 

B2.5. Ética formal kantiana. O ben moral como deber B2.4. Distinguir as principais características da ética 
formal kantiana e apreciar nela tanto o rigor analítico 
que o leva á defensa do actuar só por deber, como o 
innegable valor que lle dá Kant á persoa como suxeito 
autónomo do moral. 

EFDB2.4.1. Comenta e explica as tres formulacións do 
imperativo categórico kantiano, pondo de relevo como 
cada unha delas (universalidade, persoa como ben en si 
e autonomía da vontade) contribúe á pura formalidade, e 
valorando a esixencia de rigor analítico que   termina    
por plasmarse no amor ao deber como norma básica e 
máxima de acción. 















b 

d 

e 

g 

h 

m 

n 

 B2.6. Deontoloxía, consecuencialismo e éticas da 

virtude na reflexión ética contemporánea. 

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

 B2.8. O material e o formal-procedemental como bases 

da análise ética. 

B2.5. Identificar as grandes correntes na reflexión ética 
contemporánea, incorporando na paisaxe de teorías 
éticas as reflexións sobre a virtude de tradicións non 
occidentais, e transferir á análise ética de problemáticas 
actuais os conceptos e os principios éticos adquiridos. 

EFDB2.5.1. Elabora, con axuda de ferramentas 
informáticas, un mapa conceptual explicativo das 
diferenzas entre as tres grandes correntes éticas actuais 
(a deontoloxía, o consecuencialismo e as éticas da 
virtude), imaxinando situacións onde se manifesten as 
diferenzas entre as análises. 

EFDB2.5.2. Procura información sobre o tratamento da 
virtude en distintas tradicións non occidentais, e compón 
un pequeno relato en que o/a protagonista se enfronte a 
unha situación onde ten que escoller entre cumprir 
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   cunha virtude e alcanzar outros fins. 

EFDB2.5.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre 
problemáticas éticas contemporáneas, identificando as 
posicións que sobre eses problemas manteñen as 
teorías éticas, e incorporando na súa análise moral tanto 
o plano material como o formal-procedemental das 
normas, transferindo a situacións concretas os 
conceptos e os principios éticos adquiridos. 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B2.9. O ben común como maior ben na tradición das 

éticas da felicidade. 

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

 B2.11. Tránsito das normas morais derivadas das éticas 

prescritivas ás normas xurídicas. 

B2.6. Explicar o papel central da idea de ben común nas 
éticas da felicidade, e relacionar o principio e a lei 
universal do dereito de Kant coa súa ética do deber, 
valorando como en ambos os casos as éticas 
prescritivas apuntan á necesidade dunha norma xurídica 
externa que conxugue a convivencia social coa 
realización das normas éticas. 

EFDB2.6.1.Analiza textos de Aristóteles e de Stuart Mill 

onde se poña de relevo o carácter supremo do ben 
común. 

EFDB2.6.2. Explica o principio universal do dereito e a 
lei universal do dereito, expondo como se formula con 
eles a reconciliación entre o respecto máximo ao 
individuo como libre e ben supremo e a harmonización 
necesaria entre distintas vontades autónomas obrigadas 
a convivir. 

EFDB2.6.3. Participa nun foro nalgunha plataforma 
informática onde se debata se a ética precisa do dereito 
para a súa realización plena, ou se poderiamos vivir só 
con normas morais, argumentando a súa posición con 
rigor terminolóxico e conceptual, amosando respecto 
cara ao resto de participantes e tolerancia cara ás súas 
preferencias e os seus puntos de vista, e tendo como 
guía de debate a racionalidade, a orde e a solidez dos 
argumentos empregados. 

Bloque 3. O dereito 

 a 

 b 

 e 

B3.1. Características esenciais distintivas das normas 

xurídicas. 

B3.1. Identificar as características esenciais que 
distinguen as normas xurídicas doutros sistemas 
normativos, e comprender a problemática relación que 

EFDB3.1.1. Distingue as características propias das 
normas xurídicas, pondo exemplos propios de como 
outros códigos normativos non reúnen todos eses 
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 n 
 

 

 


B3.2. Comparativa das normas xurídicas fronte ás 

normas morais. Semellanza, diferenzas e relación 
dialéctica. 

B3.3. Conflito entre legalidade e moralidade. 

ten o dereito coas normas morais, que se plasma nos 
casos de conflito entre legalidade e moralidade. 

trazos. 

EFDB3.1.2. Explica e caracteriza con precisión a noción 
de dereito e a súa conexión cos principios básicos da 
moralidade, salientando as posibles semellanzas, 
diferenzas e relacións dialécticas entre as normas 
morais e as legais. 

EFDB3.1.3. Procura información sobre a traxedia de 
Antígona e, tomándoa como referencia, analiza outros 
casos, reais ou ficticios (literarios ou cinematográficos) 
de dilemas e conflitos entre moralidade e legalidade. 







a 

b 

d 





B3.4. Noción e características do ordenamento xurídico. 

B3.5. Lagoas xurídicas e solucións a estas. 

B3.2. Define o ordenamento xurídico en relación coa 
comunidade política, e valora a pretensión de que o 
ordenamento sexa completo e consistente, 
reflexionando sobre os problemas xerados pola 
presenza de lagoas ou baleiros xurídicos, e 
recoñecendo as ramas do dereito incluídas no 
ordenamento. 

EFDB3.2.1. Expón con rigor conceptual a noción de 
ordenamento xurídico, referíndoo á comunidade política 
en que impera e indicando que características presenta 
a súa estruturación das normas, con aprecio á 
racionalidade intrínseca no feito de que os 
ordenamentos aspiren a ser ordenados, completos e 
consistentes. 

 e  B3.6. Ramas do dereito 

 g 

 l 

 m 

 n 
EFDB3.2.2. Investiga casos de lagoas xurídicas, usando 

distintas fontes, e utiliza a súa iniciativa persoal para 
imaxinar unha situación de lagoa xurídica e expor 
argumentadamente o problema que supón para o 
ordenamento e suxerir unha posible solución. 

EFDB3.2.3. Utiliza, en colaboración grupal, a técnica de 
brainstorming para recoller un abano moi variado de 
normas, e logo procura e selecciona información de 
distintas fontes e xera, coa axuda de medios 
informáticos, un mapa conceptual das ramas do dereito, 
define o obxecto propio de cada unha delas e sinala en 
que rama se situaría cada unha das normas antes 
recollidas. 
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 a 

b 

e 
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 B3.7. Suxeitos e obxectos para o dereito B3.3. Coñecer e utilizar con rigor os conceptos básicos 
do dereito (persoa, suxeito activo, suxeito pasivo, ben, 
propiedade, obriga, prestación, dereito real, dereito 
persoal, acción xurídica, delito, sanción, suposto 
xurídico, carácter coercitivo do dereito, etc.). 

EFDB3.3.1. Realiza, usando ferramentas informáticas, 
un glosario cos conceptos básicos do dereito que inclúa 
termos como persoa, suxeito activo, suxeito pasivo, ben, 
propiedade, obriga, prestación, dereito real, dereito 
persoal, acción xurídica, delito, sanción, suposto 
xurídico, carácter coercitivo do dereito, etc., e fai un uso 
rigoroso deses termos en proferencias tanto orais como 
escritas. 








 
 



B3.8. Obriga xurídica e dereitos subxectivos. Dereitos 

reais e dereitos persoais. 

B3.9. Feito xurídico, acción xurídica, delito e sanción. 

Carácter coercitivo do dereito. 

 b 

d 

e 

g 
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 B3.10. Xeración de normas. Órganos xurídicos e B3.4. Recoñecer o carácter dinámico do dereito, tanto 
na súa vertente de xeración de novas normas por parte 
de órganos xurídicos competentes, como na vertente da 
aplicación das normas vixentes nos procedementos 
xudiciais, e usar con precisión e fluidez o léxico propio 
destes dous procesos xurídicos. 

EFDB3.4.1.Presenta nunha composición escrita distintos 
procedementos    de    creación    de    normas  por               
parte de órganos xurídicos competentes que se dan no 
ordenamento español, reflexionando argumentadamente 
sobre o motivo que pon en marcha o proceso, os 
posibles problemas de competencias entre órganos que 
poden aparecer, e os problemas de coherencia e 
xerarquía entre normas derivados do encaixe da nova 
norma co ordenamento vixente. 

  competencias. 



 B3.11. Aplicación do dereito. Procedemento xudicial. 



EFDB3.4.2. En colaboración grupal, procura e 
selecciona información en distintas fontes sobre o 
procedemento xudicial, e usa esa información para 
realizar unha presentación en soporte informático dun 
caso penal hipotético, que inclúa unha liña do tempo 
desde a comisión do delito ata a resolución do caso na 
xustiza penal, describindo con precisión o papel que 
xogan os axentes xurídicos en cada momento do 
procedemento. 

 b 

d 

e 

g 

h 

 B3.12. Diferenzas entre o dereito de casos e o dereito B3.5. Expor as diferenzas entre as tradicións xurídicas 
do dereito de casos anglosaxón e o dereito de código 
continental, valorando os fitos históricos que para este 
último supuxeron a elaboración dunha compilación e 
codificación do dereito romano emprendida polo 

EFDB3.5.1. Define xurisprudencia e distingue, a partir 
do papel xogado por esta figura, as tradicións do dereito 
de casos ("common law") e o dereito de código ("civil 
law"), sinalando vantaxes e inconvenientes que atope 
en cada tradición. 

  de código. 










B3.13. Características do dereito de casos anglosaxón. 

B3.14. O dereito romano nas compilacións e na 
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m 

n 
codificación de Xustiniano como base do dereito de 
códigos. 

 B3.15. O código civil napoleónico como modelo das 

codificacións noutros países. 

 B3.16. Dereito de casos anglosaxón. 

 B3.17. Tradicións xurídicas non occidentais. 

emperador Xustiniano e o código civil napoleónico, así 
como recoñecer e valorar outras tradicións xurídicas de 
corte non occidental. 

EFDB3.5.2. Identifica as características do dereito 
anglosaxón de casos, usando a súa iniciativa para as 
exemplificar con referentes literarios ou da cultura 
popular audiovisual. 

EFDB3.5.3. Procura e selecciona información en 
internet, e realiza, en colaboración grupal, unha wiki na 
que os contidos destaquen o mantemento nos códigos 
civís actuais de categorías, institucións, conceptos e 
normas do dereito romano tal e como foi compilado polo 
emperador Xustiniano. 

EFDB3.5.4. Elabora un pequeno traballo de 
investigación sobre a orixe e o sentido do código civil 
napoleónico no contexto da Revolución Francesa, e a 
súa enorme influencia na lexislación doutros moitos 
países que manteñen un dereito de código. 

EFDB3.5.5. Utiliza a súa iniciativa para atopar 
información sobre algunha tradición xurídica de corte 
non occidental, como as do oriente asiático, a hindú, a 
musulmá, etc., e diserta argumentadamente sobre os 
seus trazos esenciais, analizándoa nos seus logros e 
nas súas carencias, e comparándoa co dereito de 
códigos continental e o dereito de casos anglosaxón. 





d 

h 
B3.18. A lexitimación do dereito nas cosmovisións 

mítico-relixiosas. 

B3.6. Describir o papel xogado polos discursos 
lexitimadores do dereito, e recoñecer algunha das 
primeiras xustificacións, producidas en sociedades onde 
imperaban as cosmovisións mítico-relixiosas 

EFDB3.6.1. Le algún texto de carácter mítico-relixioso 
no que se faga referencia á orixe e ao valor dos códigos 
xurídicos, e analízao e coméntao á luz do fragmento do 
Eutifrón platónico, onde se discute a fundamentación 
relixiosa da xustiza. 







b 

d 

e 

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

B3.7. Explicar e valorar o papel dos pensadores sofistas 
ao debater sobre o criterio de validez das normas da 
pole, diferenciándoas claramente das leis naturais, e 

EFDB3.7.1. Procura e selecciona información sobre a 
figura e o pensamento de autores sofistas como 
Protágoras, Critias, Antifonte, Gorgias, Hipias, 
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 h  recoñecer algunha das posturas máis salientables neste 
debate. 

Trasímaco, Calicles e outros, e, en colaboración grupal, 
realiza un cadro esquemático coas posturas máis 
salientables de cada un ao respecto da validez da 
norma social ou nomos. 

 b 

d 

e 

g 

h 

 B3.20. Iusnaturalismo B3.8. Recoñecer os fitos máis importantes do 
iusnaturalismo, desde as posturas de Platón, o 
estoicismo e Cicerón na antigüidade clásica, pasando 
pola reflexión sobre a lei natural en Tomé de Aquino, e 
identificar as características do iusnaturalismo na 
modernidade, comparando o iusnaturalismo en filosofía 
política co que se dá en filosofía do dereito. 

EFDB3.8.1. Define a posición iusnaturalista e analiza 
textos clásicos de Platón, Cicerón e autores estoicos 
onde se evidencie a existencia desa lei natural que pode 
ser coñecida polos seres humanos. 










 
 



B3.21. Posturas de Platón, o estoicismo e Cicerón ao 

respecto da lei natural. 

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

EFDB3.8.2. Expón a posición da lei natural no contexto 
da teoría da lei de Tomé de Aquino, identificando os 
ámbitos da acción humana nos que se manifesta, e 
argumentando a posición subsidiaria en que queda a 
lexislación positiva sobre eses ámbitos. 

 B3.23. O iusnaturalismo na modernidade en filosofía do 

dereito e en filosofía política. 

EFDB3.8.3. Procura información en internet sobre o 
xurdimento do iusnaturalismo na modernidade nas  
obras de Grocio, Pufendorf ou Tomasio, e elabora un 
mapa conceptual onde se recollan tanto as 
características dese movemento que o diferencian do 
iusnaturalismo clásico, como as relacións de semellanza 
e distinción que gardan as escolas iusnaturalistas en 
filosofía do dereito e filosofía política. 

 d 

e 

g 

h 

l 

m 

 B3.24. Positivismo xurídico ou iuspositivismo B3.9. Definir o positivismo xurídico ou iuspositivismo, 
comprendendo como e por que quen defende esta 
corrente, en especial o pensador HansKelsen, presenta 
unha separación radical entre moral e dereito como 
necesaria para a formulación dunha teoría pura do 
dereito, estimando o intento de facer do dereito un 
ámbito de estudo estritamente científico, pero sendo 
conscientes dos límites desta posición e avaliando 
criticamente un dereito que se pretenda completamente 

EFDB3.9.1. Diserta sobre os problemas que formulan as 
fundamentacións iusnaturalistas do dereito, 
relacionándoos cos que se lles presentaban ás  
posicións obxectivistas en ética, e expón con rigor as 
teses básicas do iuspositivismo. 










 
 



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

dereito. 

B3.26. Límites do iuspositivismo 



EFDB3.9.2. Procura e selecciona información en 
distintas fontes sobre o libro "Teoría pura do dereito", de 
Hans Kelsen, e elabora, en colaboración grupal, un 
esquema dos temas máis importantes tratados nel, 
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  amoral. facendo especial incidencia na separación entre dereito 
e moral, a concepción do dereito como unha árbore 
xerárquica baseada na norma fundante, ou o carácter 
coercitivo das normas, que apuntan ao exercicio do 
poder, e valorando o intento de "purificar" o 
coñecemento xurídico para o converter nun discurso 
estritamente científico. 

EFDB3.9.3. Participa nun debate en grupo sobre os 
riscos contrarios de naturalizar ou positivizar 
completamente o dereito, expondo de xeito argumentado 
as    súas    propias    conclusións    sobre   as               
limitacións de ambos os enfoques, e amosando  
respecto e tolerancia polas razóns achegadas por outras 
persoas que poidan disentir. 

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

 a 

b 

c 

d 

e 

 B4.1. A xustiza como ponte entre o dereito e a moral. B4.1. Recoñecer a dimensión intersubxectiva da xustiza 
como elemento que lle permite funcionar como nexo 
entre a moral e o dereito, comprendendo o seu papel 
como finalidade dos ordenamentos xurídicos. 

EFDB4.1.1. Identifica no concepto de xustiza a 
referencia á intersubxectividade e aos criterios para 
repartir bens, dereitos, obrigas e cargas entre os 
membros dun grupo, e explica como estes trazos 
permiten que sirva coma ponte entre o ámbito da moral 
e o do dereito, podendo ser tomada como a finalidade 
última dos ordenamentos xurídicos. 




 B4.2. A xustiza como finalidade do dereito. 





 a 

b 

c 

d 

e 

g 

m 

n 

 B4.3. Xustiza distributiva e os outros tipos de xustiza. B4.2. Definir os tipos de xustiza e distinguir os criterios 
que poden orientar a xustiza distributiva, valorando a 
teoría da xustiza como imparcialidade de John Rawls ao 
respecto, e distinguindo as teses básicas desta teoría 

EFDB4.2.1. Explica o concepto de xustiza distributiva, 

comparándoa cos outros tipos de xustiza. 










 
 



B4.4. Criterios para a xustiza distributiva: necesidade, 

mérito e igualdade. 

B4.5. A xustiza como imparcialidade de Rawls: situación 

orixinaria e principios da xustiza. 

EFDB4.2.2. Usando a técnica de brainstorming en 
colaboración grupal, identifica as vantaxes e os 
inconvenientes que presenta cada un dos principais 
criterios de aplicación da xustiza distributiva 
(necesidade, igualdade e mérito), argumenta de xeito 
rotatorio a favor de cada un dos criterios e extrae as 
súas propias conclusións. 
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   EFDB4.2.3. Realiza, en colaboración grupal e usando a 
súa creatividade, unha presentación audiovisual onde se 
presenten as teses básicas da teoría da xustiza de John 
Rawls, a da posición orixinal e os dous principios da 
xustiza, como criterios para comprobar a xustiza de 
determinadas situacións ou accións. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 n 

 B4.6. Democracia: carácter específico da súa 

lexitimidade. 

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

democracia. 

 B4.8. Valores democráticos: liberdade, igualdade, 

solidariedade e pluralismo político. 

B4.3. Describir e valorar o carácter específico da 
lexitimidade democrática, usar con rigor o léxico 
xurídico-político asociado a este concepto, e distinguir 
na liberdade, a igualdade, a solidariedade e o pluralismo 
político os valores irrenunciables que inspiran os 
sistemas democráticos. 

EFDB4.3.1. Explica como a democracia é a forma de 
goberno que máis se adecúa ao ideal de xustiza, 
comprendendo e valorando o carácter específico da 
lexitimidade democrática fronte a outras modalidades de 
lexitimación. 

EFDB4.3.2. Procura e selecciona información en 
internet e realiza, en colaboración grupal, unha wiki 
sobre a democracia, onde se recollan, polo menos, os 
seguintes ítems: as formas de goberno alternativas, as 
regras básicas do xogo democrático, as súas 
dimensións social e liberal, os seus tipos con respecto á 
distribución territorial da soberanía, a 
representatividade, os tipos de elección, os poderes, 
etc. 

EFDB4.3.3. Identifica e define con rigor os valores 
esenciais dos sistemas democráticos (liberdade, 
igualdade, solidariedade e pluralismo político) e, en 
colaboración grupal, elabora a presentación dunha 
distopía onde un deses valores desaparecera. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

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

 B4.10. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

como norma fundante dos ordenamentos xurídicos 

B4.4. Recoñecer os problemas que para a realización 
dos ideais de xustiza, democracia e dereitos humanos 
supón o feito de que haxa tantos ordenamentos 
xurídicos como estados, valorar os movementos a favor 
dunha internacionalización cada vez maior dos dereitos, 
e usar a Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

EFDB4.4.1. Explica as limitacións aos ideais de 
democracia, xustiza e dereitos humanos derivadas do 
feito de que os ordenamentos xurídicos sexan estatais, 
reflexiona sobre a problemática do dereito internacional, 
e formula as súas propias conclusións ao respecto dos 
medios para facer real unha xustiza global, valorando a 
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h orientados á xustiza global. 

B4.11. Situación dos dereitos humanos no mundo do 

século XXI. 

como base xurídica de todos os dereitos internacionais, 
e ideal desde onde analizar ética e xuridicamente os 
acontecementos máis salientables da actualidade. 

contribución das institucións internacionais nese sentido. 

EFDB4.4.2. Analiza os artigos da Declaración e valóraos 
como posible norma fundante (no sentido de Kelsen) dos 

ordenamentos xurídicos xustos. 

EFDB4.4.3. Selecciona e integra fontes de información 
diferentes, e transfire conceptos desenvolvidos ao longo 
do proceso de aprendizaxe a situacións e 
acontecementos salientables da actualidade 
(discriminación, tortura, terrorismo, fundamentalismo, 
ausencia de liberdades, etc.), examinándoos á luz da 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos e 
argumentando sobre eles, amosando tolerancia e 
respecto cara ás opinión das demais persoas, pero 
guiándose polo rigor, a coherencia e a solidez dos 
argumentos empregados. 
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Táboa 2. Estándares, temporalización, grao mínimo de 
consecución, instrumentos e procedementos de avaliación. 

 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo 
 

EFDB1.1.1 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo na Aula 

 

50% 

 

EFDB1.1.2 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo na Aula 

 

50% 

EFDB1.2.1 1ª Av. Traballo Individual 50% 

 

EFDB1.2.2 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo de Grupo 

 

50% 

 

EFDB1.2.3 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo na Aula 

 

50% 

EFDB1.3.1 1ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB1.3.2 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo Individual 

 

50% 

EFDB1.4.1 1ª Av. Traballo Individual 50% 

EFDB1.4.2 1ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB1.4.3 
 

1ª Av. Traballo na Aula 
Traballo de Grupo 

 

50% 

EFDB1.5.1 1ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB1.5.2 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo Individual 

 

50% 

 

EFDB1.5.3 
 

1ª Av. Traballo Individual 
Traballo na Aula 

 

50% 

EFDB2.1.1 1ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB2.2.1 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo na Aula 

 

50% 

EFDB2.3.1 1ª Av. Traballo Individual 50% 

 

EFDB2.3.2 
 

1ª Av. Proba Escrita 
Traballo na Aula 

 

50% 

EFDB2.4.1 1ª Av. Proba Escrita 50% 

EFDB2.5.1 2ª Av. Traballo Individual 50% 

 

EFDB2.5.2 
 

2ª Av. Traballo na Aula 
Traballo Individual 

 

50% 

 

EFDB2.5.3 
 

2ª Av. Traballo na Aula 
Traballo de Grupo 

 

50% 

EFDB2.6.1 2ª Av. Proba Escrita 50% 

EFDB2.6.2 2ª Av. Proba Escrita 50% 
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EFDB2.6.3 2ª Av. Traballo Individual 50% 

EFDB3.1.1 2ª Av. Proba Escrita 50% 

EFDB3.1.2 2ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB3.1.3 
 

2ª Av. 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 

50% 

EFDB3.2.1 2ª Av. Proba Escrita 50% 

 

EFDB3.2.2 
 

2ª Av. 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 

50% 

 

EFDB3.2.3 
 

2ª Av. 
Traballo na Aula 

Traballo de Grupo 

 

50% 

 

EFDB3.3.1 
 

2ª Av. 
Traballo Individual 

Proba Escrita 

 

50% 

EFDB3.4.1 2ª Av. Traballo Individual 50% 

 

EFDB3.4.2 
 

2ª Av. 
Traballo na Aula 

Traballo de Grupo 

 

50% 

EFDB3.5.1 3ª Av Proba Escrita 50% 

 

EFDB3.5.2 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo Individual 

 

50% 

 

EFDB3.5.3 
 

3ª Av 
Traballo na Aula 

Traballo de Grupo 

 

50% 

EFDB3.5.4 3ª Av Traballo Individual 50% 

 

EFDB3.5.5 
 

3ª Av 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 

50% 

 

EFDB3.6.1 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo na Aula 

 

50% 

 
EFDB3.7.1 

 
3ª Av 

Proba Escrita 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 
50% 

EFDB3.8.1 3ª Av Proba Escrita 50% 

EFDB3.8.2 3ª Av Proba Escrita 50% 

 
EFDB3.8.3 

 
3ª Av 

Proba Escrita 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 
50% 

EFDB3.9.1 3ª Av Proba Escrita 50% 

 
EFDB3.9.2 

 
3ª Av 

Proba Escrita 
Traballo na Aula 

Traballo de Grupo 

 
50% 

EFDB3.9.3 3ª Av Traballo de Grupo 50% 

EFDB4.1.1 3ª Av Proba Escrita 50% 



Páx. 25  

 

EFDB4.2.1 3ª Av Proba Escrita 50% 

 

EFDB4.2.2 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo de Grupo 

 

50% 

 

EFDB4.2.3 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo de Grupo 

 

50% 

EFDB4.3.1 3ª Av Proba Escrita 50% 

 

EFDB4.3.2 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo de Grupo 

 

50% 

 

EFDB4.3.3 
 

3ª Av 
Proba Escrita 

Traballo de Grupo 

 

50% 

 
EFDB4.4.1 

 
3ª Av 

Traballo na Aula 
Traballo Individual 

Proba Escrita 

 
50% 

 

EFDB4.4.2 
 

3ª Av 
Traballo na Aula 

Traballo Individual 

 

50% 

EFDB4.4.3 3ª Av Traballo na Aula 50% 

 

 
 

Concrecións metodolóxicas 

 Co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento 
das súas capacidades, tentaremos poñer en práctica metodoloxías que teñan en conta 
os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais 
e/ou estilos de aprendizaxe. Tentaráse, ao tempo, que favorezan a capacidade do 
alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo 
en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

 Os traballos individuais e en grupo tenderán a desenvolver o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos 
campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 
transferencia e a aplicación do aprendido. Nalgúns deses traballos inncidiráse no uso 
como ferramenta das tecnoloxías da información e comunicación, tanto polo seu carácter 
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida 
cotiá e a inserción laboral. 

 Traballaráse, ademáis, tanto nas probas escritas coma nas exposicións orais e 
debates, as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión 
escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público, tentando que 
adquiran, ao mesmo tempo, un manexo adecuado da información en diferentes soportes 
e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de 
alfabetizacións múltiples. 

 

Materiais e recursos didácticos 

 O Departamento non estableceu ningún libro de texto oficial para esta materia. 
O material co que se traballará serán apuntes propios da docente, ademáis de utilizar 
outros recursos como blogs, a páxina web do centro e a súa aula virtual, fotocopias, 
vídeos documentais, páxinas web... 
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Criterios de avaliación, cualificación e promoción 

 Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na 
avaliación final, é dicir, son equivalentes. 

 Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de 
consecución para entender que un estándar de aprendizaxe foi acadado dase cando o 
alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar. 

 A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo un 60% da nota a probas escritas 
que valoren a adquisición de contidos; un 30% da nota ó traballo diario na aula cos 
procedementos axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 10% da nota á 
observación directa do profesor para valorar as actitudes.  
 A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres 
avaliacións. Para facer media entre elas hai que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 
 Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de 
recuperación no que será preciso obter unha nota mínima de 5.  

 

Medidas de atención á diversidade. 
 O feito de que os estándares estean asociados a distintos tipos posibles de 

instrumentos de avaliación permitirá ao profesorado aplicar solucións variadas e 
flexibles para os distintos casos cos que nos poidamos atopar entre o noso alumnado, 
potenciando sempre aquelas fortalezas do alumno que lle permitan acadar os logros 
enunciados en cada estándar. 

 O Departamento de Filosofía levaría a cabo unha Adaptación Curricular 
Individualizada logo de ser detectada a necesidade da mesma nunha avaliación 
psicopedagóxica dun alumno conreto, sempre en coordinación co Departamento de 
Orientación, a Xefatura de Estudos e o titor/titora correspondente 

 

Actividades complementarias e  extraescolares 

 No presente curso académico o Departamento non prevé levar a cabo ningunha 
actividade complementaria ou extraescolar.  

 De se-lo caso de que nalgún momento do curso xurda a oportunidade de asistir a 
algún evento cultural (película, conferencia, obra de teatro, exposicións, …) no que se 
trate algunha problemática relacionada coa materia, o Departamento colaboraría con 
outros Departamentos Didácticos e coa Vicedirección do centro para a organización e 
posta en práctica da actividade. 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora. 

Se ao longo do curso o profesor encargado da materia interpreta que, ben polos 
resultados académicos parciais, ben por calquera outra circunstancia que atinxa ao 
bo funcionamento do proceso de ensino- aprendizaxe, é preciso acometer unha 
modificación desta programación para mellorala nalgún dos seus puntos, comunicaráo 
ao resto dos membros do Departamento, e, logo de que, se procede, o Departamento 
aprobe a modificación en reunión oficial, remitiráse copia da acta da reunión á 
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Xefatura de Estudos xunto coa programación modificada, para incluila oficialmente 
dentro da Programación Xeral Anual. O Departamento dará a coñecer a todos os alumnos 
da materia os cambios realizados, e se encargará de facer dispoñible na web do centro o 
documento modificado para que estea ao dispor de calquera membro da comunidade 
educativa. 

A avaliación final da programación levaráse a cabo ao remate do curso, 
incluíndose na Memoria do Departamento. Entendemos que a porcentaxe de alumnos 
avaliados positivamente desta materia entre as convocatorias de xuño e setembro, dado 
o gran valor asignado ao traballo individual, debería ser próximo ao 100% dos alumnos 
matriculados. Se non é o caso, a Memoria recollerá posibilidades de cambio que serán 
tidas en conta nas programacións dos vindeiros cursos. En calquera caso, esta Avaliación 
final da Programación incluirá mención específica dos estándares de aprendizaxe que o 
docente da materia entenda como pobremente acadados polos nosos alumnos, de tal 
xeito que en vindeiras programacións atendamos estes datos, co obxecto de melloralos, 
introducindo variacións metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de avaliación 
previstos nesta programación. 

 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
  

 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado 
disporá dun Plan específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario 
menos traballados durante o curso, mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de 
Recuperación centrado nos “contidos mínimos” da asignatura correspondente, con vistas á 
avaliación extrordinaria (a partir do 23 de xuño).  
 
 Todo esto, no caso específico de 2º BAC que nos ocupa, dependendo da 
planificación de fin de curso que se faga por parte da dirección do IES e das datas da ABAU 
que se establezan.  

  

 

 

PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN 

SANITARIA 

  

 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2021/2022, en relación cos protocolos sanitarios, é preciso especificar as 
metodoloxías a utilizar en cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino 
presencial, semipresencial ou on line, segundo determinen as diferentes circunstancias do 
alumnado, para proveer o dereito á educación.  
 
 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios 
sempre vinculados á Aula Virtual.  
 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na 
Aula Virtual, para ser empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a 
distancia.  
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 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería 
complementada coa difusión das clases a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación 
faríase coa impartición simultánea das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se 
establecese por parte do centro un sistema de semipresencialidade rotatoria, coa 
impartición alterna de sesións presenciais e a distancia.  
 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa 
casa para cumprir cos protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo 
no caso de ausencias superiores a 2 semanas.  
 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta 
WEBEX serán os medios empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á 
grabación das clases para adaptalas aos horarios que esixan as circunstancias do alumnado, 
a fin de garantir o seu dereito á educación.   
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Introdución   
 

 A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na 

escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto 

se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto, por racional, 

vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 

realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 

construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 

decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 

tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 

marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 

alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 

global. 

  
 No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 

evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 

constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 

comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 

capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 

indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 

e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 

exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-

estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as 

que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como 

os valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e 

pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É 

desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se 

traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde 

unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como 

actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos 

resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles 

permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 

innegable capacidade para a comunicación. Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia 

para pór en práctica metodoloxías didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación 

do alumnado en traballos cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en 

problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao 

alumnado o papel de axente activo da súa propia formación. Poucas materias afondan no 

tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores Éticos, tendo algún deses 

elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e necesitando o concurso 

dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e escrita, o uso de 

ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta polo 

emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia 
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abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 

discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 

ética a quen ten que orientar a nosa conduta.  

 O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas 

e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 

e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 

éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 

e a tecnoloxía".  

 As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do desenvolvemento 

cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo do primeiro 

ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa 

constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política.  

 En segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as 

grandes pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da 

ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central.  

 En terceiro de ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e 

política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que 

a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia 

se axustan a este criterio e o enriquecen.  

 No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos 

os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da 

etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 

embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 

 No noso centro a materia de Valores Éticos vai ser impartida por docentes de diferentes 

departamentos distintos ao de Filosofía. … A diversidade de docentes fai que esta programación 

haxa que entendela como máximamente flexible, para que cada un deles poida desenvolver o 

currículo da materia da mellor forma posible atendendo as condicións dos distintos grupos e ao perfil 

propio. Esta flexibilidade manifestaráse nos instrumentos e procedimentos de avaliación, que 

permiten unha plasmación individualizada para cada docente-grupo de alumnos. 

 

 

Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave 
 

 Resulta evidente que o obxectivo de acadar maiores competencias sociais e cívicas está na 
propia constitución como materia de Valores Éticos. Pero a reflexión ética tamén require da 
posta en práctica da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade 
na exposición das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista 
alleos e aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia aprender a 
aprender como sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de 
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crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola 
creatividade, o sentido crítico e o non estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario 
coñecer e dialogar con pensadores que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron 
moldeando tanto a nosa cultura como os valores de respecto, non violencia, liberdade, 
igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; valores que son o corazón da DUDH. É 
desde eses valores que tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se 
traballa a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde 
unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como 
actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos 
como nos resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos 
alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a 
competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as 
súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a comunicación. 

 

 
Perfil competencial da materia 

 Aínda que a materia de Valores Éticos, como quedou dito, contribúe ao desenvolvemento 
das distintas competencias clave, o feito de que os estándares avaliables se modularan ao 
longo dos distintos cursos do primeiro ciclo da ESO fai que o perfil competencial da mesma varíe 
entre os distintos cursos. Presentamos catro cadros, un para cada un dos cursos onde se 
imparte, nos que se recolle o perfil competencial da materia, sinalando os distintos estándares 
asociados a cada unha das sete competencias clave. Nos esquemas as abreviaturas das 
competencias clave serán as seguintes: 

 

Abreviatura Competencia clave 

CCL Competencia en comunicación lingüística 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CD Competencia dixital 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CMCCT Competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxía 

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais 

CSIEE Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 
 

A relación de estándares avaliables é a que aparecerá no epígrafe seguinte desta programación. 
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Valores Éticos 1º ESO 

 
 
 
 

 
Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

VEB1.1.1 
VEB1.1.2 
VEB1.5.1 
VEB1.5.2 
VEB2.1.2 
VEB2.3.1 
VEB2.6.2 
VEB3.1.2 
VEB3.3.1 
VEB3.4.1 
VEB5.1.1 

VEB1.1.3 
VEB1.3.1 
VEB1.4.1 
VEB1.6.2 
VEB2.1.1 
VEB2.2.3 
VEB2.5.2 
VEB2.6.1 
VEB2.6.3 
VEB3.5.1 
VEB3.6.1 
VEB5.2.1 
VEB5.2.2 

VEB2.1.3 
VEB2.2.2 
VEB3.4.3 

VEB1.2.1 
VEB1.5.3 
VEB1.6.1 
VEB2.2.2 
VEB2.4.1 
VEB2.5.3 
VEB5.3.1 

VEB3.2.1 
VEB3.3.3 

VEB2.2.1 
VEB3.1.1 
VEB3.4.2 
VEB5.2.3 

VEB1.2.2 
VEB1.4.2 
VEB1.6.3 
VEB1.7.1 
VEB1.7.2 
VEB2.1.3 
VEB2.5.1 
VEB2.5.4 
VEB3.3.2 
VEB3.6.2 

 
 

Valores Éticos 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

VEB1.1.1 
VEB1.3.2 
VEB2.1.1 
VEB2.1.2 
VEB3.2.2 
VEB3.3.1 
VEB3.4.1 
VEB3.5.1 
VEB3.5.4 
VEB3.6.1 
VEB3.6.3 
VEB3.7.1 
VEB3.7.3 
VEB3.8.1 
VEB3.8.3 
VEB4.2.2 
VEB5.1.1 
VEB6.1.2 
VEB6.3.1 

VEB1.2.1 
VEB1.2.2 
VEB1.3.1 
VEB1.3.2 
VEB2.1.2 
VEB3.1.1 
VEB3.1.2 
VEB3.2.1 
VEB3.2.2 
VEB3.4.2 
VEB3.5.4 
VEB4.2.1 
VEB6.1.1 
VEB6.1.2 
VEB6.3.1 
VEB6.3.2 

VEB2.1.1 
VEB4.2.1 
VEB5.1.1 
VEB6.1.3 

VEB1.3.2 
VEB3.6.1 
VEB3.6.3 
VEB4.1.2 
VEB4.2.2 
VEB6.1.1 

VEB6.1.1 
VEB6.1.2 
VEB6.2.1 
VEB6.3.1 

VEB3.5.2 
VEB3.5.3 
VEB3.6.2 
VEB3.7.2 
VEB3.8.2 
VEB4.1.1 

VEB2.1.2 
VEB3.4.2 
VEB3.8.3 
VEB4.2.1 
VEB6.1.3 
VEB6.3.2 

 

 

  



Páx. 7  

 

 
 

Valores Éticos 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 
Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

VEB4.1.1 
VEB4.1.2 
VEB4.1.3 
VEB4.3.1 
VEB4.3.2 
VEB4.5.2 
VEB4.6.2 
VEB4.6.3 
VEB5.4.1 
VEB6.1.2 
VEB6.1.3 

VEB4.1.4 
VEB4.2.1 
VEB4.2.2 
VEB4.3.1 
VEB4.4.1 
VEB4.5.1 
VEB4.5.3 
VEB4.5.4 
VEB4.6.1 
VEB4.7.1 
VEB4.7.2 
VEB5.2.1 
VEB5.3.1 
VEB5.4.2 
VEB5.6.1 
VEB6.1.1 

VEB5.1.1 
VEB5.2.2 
VEB5.2.4 
VEB5.6.1 
VEB6.1.1 

VEB4.6.1 
VEB5.1.1 
VEB5.2.4 
VEB5.3.2 
VEB5.4.1 
VEB5.6.1 
VEB6.1.1 

VEB6.1.1 
VEB6.1.2 
VEB6.1.3 

VEB5.2.2 
VEB5.2.3 
VEB5.3.3 
VEB5.4.2 
VEB5.5.1 

VEB4.2.2 
VEB4.5.2 
VEB5.2.4 
VEB5.4.2 
VEB6.1.3 

 

Valores Éticos 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE 

VEB1.1.2 
VEB2.1.1 
VEB2.1.2 
VEB2.1.3 
VEB2.2.1 
VEB2.2.3 
VEB3.3.1 
VEB3.3.2 
VEB5.1.1 
VEB5.1.2 
VEB5.2.2 
VEB5.4.1 

VEB1.1.1 
VEB2.2.2 
VEB2.2.4 
VEB3.1.1 
VEB3.3.3 
VEB4.1.1 
VEB4.2.1 
VEB4.2.2 
VEB5.3.1 
VEB5.3.2 
VEB5.3.3 
VEB5.4.2 
VEB5.4.3 
VEB5.5.1 
VEB5.5.2 
VEB5.5.3 
VEB6.1.1 
VEB6.2.1 

VEB2.1.3 
VEB3.4.2 
VEB5.2.1 
VEB5.3.3 
VEB5.4.3 

VEB1.1.3 
VEB3.4.1 
VEB4.2.1 
VEB5.2.1 
VEB6.1.1 

VEB3.1.2 
VEB6.1.1 
VEB6.2.1 

VEB2.2.1 
VEB2.2.3 
VEB2.2.4 
VEB5.3.3 

VEB2.1.3 
VEB3.1.2 
VEB3.2.1 
VEB3.4.2 
VEB5.1.2 
VEB6.1.1 
VEB6.2.1 

 

 

 

 

Estándares avaliables, con criterios de avaliación, 
contidos e obxectivos das materias 

 No epígrafe seguinte vanse incluir dúas táboas. A primeira ten que ver cos criterios de 
avaliación da materia para cada un dos cursos. Estes criterios pretenden acadar unha serie de 
obxectivos, levan aparellados un conxunto de contidos e se plasmarán en distintos estándares de 
aprendizaxe avaliables. Na consecución de cada estándar vaise reforzar o desenvolvemento de 
unha ou varias das competencias clave nos nosos alumnos, que veñen reflectidas nos cadros que 
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aparecen no epígrafe anterior. 

A segunda táboa pretende concretar, para cada estándar de aprendizaxe, os seguintes ítems: 

1. A temporalización no curso. 

2. Os procedementos e instrumentos de avaliación. As táboas de estándares só incluirán as 
distintas categorías coas que clasificar eses procedementos. Previo ás táboas incluimos un 
cadro cos distintos instrumentos e procedementos de avaliación, as categorías nas que 
encaixan, e os indicadores de logro para cada un deles. 

3. O grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 

 
Obxectivos 

 Inclúense nas táboas os estándares de aprendizaxe avaliables asociados aos distintos 
criterios de avaliación e aos contidos tratados neses criterios. Ao mesmo tempo, tamén se inclúe a 
relación de obxectivos xerais da etapa directamente reacionados co acadamento deses criterios 
de avaliación, tal e como todos estes apartados veñen recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, tamén 
recollidos nese Decreto, son os da seguinte lista, (na táboa refírese a eles pola letra 
correspondente desta listaxe): 

 

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

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

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

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

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

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

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

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

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

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

 

 
Instrumentos de avaliación. Categorías, instrumentos e 
indicadores de logro 

 Para cada estándar de avaliación a segunda táboa introduce unha columna que especifica 
que instrumentos de avaliación poden ser usados para comprobar o grao de adquisición de cada 
un dos estándares. Débese entender que a columna sinala as distintas posibilidades que se lle 
presentan ao docente, non prescribindo ningunha delas. A elección do instrumento concreto para 
cada estándar corresponderá ao docente concreto, quen terá que avaliar cal é o instrumento máis 
pertinente, atendendo ás circunstancias do grupo e do alumno concreto (pois a elección dun 
ou outro instrumento permitirá a atención á diversidade do alumnado). 

 Nas táboas quedarán reflectidos só as categorías xerais de instrumentos de avaliación. 
Incluiráse, asemade, algún exemplo de actividade que corresponde con ese estándar das que 
aparecen nos libros de texto. 

 Este é o cadro de Categorías, procedementos e instrumentos de avaliación e indicadores 
de logro para cada instrumento. 

 
 

 

Categoría 
Instrumento ou procedemento 

de avaliación 

 

Indicador de logro 

 
 
 
 
 

 

Preguntas tipo test de resposta múltiple 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 

 

Preguntas de autocompleción 
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL 
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Probas escritas 

 
 

 
Preguntan de desenvolvemento 
temático 

Levan ao alumno a crear sínteses significativas do 
aprendido. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

 
 
 
 
 

 
Comentario de texto con preguntas 
guiadas 

Desenvolven a CCL e a CAA, ao ter que examinar e darlle 
sentido a un texto dende as teorías aprendidas. Neste nivel 
de ensino o Departamento entende que deben ser guiados, 
deixando os comentarios libres para o nivel de Bacharelato. 
Nestas probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Comprensión do texto, identificando as ideas e os 

conceptos máis importantes, e relacionándoos co 

estudado. 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 

Traballos (Individuais e 
colectivos) 

Pequenos ensaios Desenvolven no alumno a CCL, a CAA e, en moitos casos, a 
CD, permitindo que localice información, a filtre e a 
sintetice dun xeito significativo para él e para quen puidera 
lelo. Nestas probas os indicadores que se terán en conta, 
nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 

teórico 

• Claridade expositiva e orde argumentativo 
• Corrección ortográfica e gramatical 
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  • Corrección na presentación 

 

 

 

 

 

 
Participación nos blogs 

Desenvolve no alumno a CCL, a CSC e a CD, ao integralo nun 
entorno discursivo dialóxico e virtual onde ten que primar o 
respecto mutuo, nunca incompatible coa crítica razoada das 
opinións alleas. Nestas probas os indicadores que se terán 
en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Claridade expositiva e orde argumentativo nos 

posts creados 

• Corrección ortográfica e gramatical 
• Netiquette 

• Capacidade dialóxica 

 

 

 

 

 

Pequenos esquemas e mapas mentais 

Desenvolve no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSIEE e a 
CMCCT, ao obrigalo a sintetizar ordeadamente a 
información da que dispón. Nestas probas os indicadores 
que se terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 
4 (excelente), serán os seguintes: 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Coñecemento do tema e precisión no uso do seu 

léxico 

• Boa estruturación, completude, sinxeleza e 
claridade do esquema, que o fan idóneo como 
material didáctico. 

 

 

 

 

 

Creación de glosarios e wikis 

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSC, ao 
permitirlle formar parte dunha creación dixital colectiva 
onde o que prima é o rigor no uso do léxico e a 
intertextualidade. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 

• Coñecemento das posibilidades do medio 

• Precisión conceptual. 

• Claridade expositiva 

• Capacidade de traballo conxunto 

• Corrección ortográfica e conceptual 

 

 

 

 

 

Creación de carteis 

Desenvolve no alumno a CAA, a CCEC e a CSC, pois lles 
permiten xerar un produto cunha mensaxe que pretende 
ter repercusión social a partir da selección de información 
que poidan ter feito. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente), serán os seguintes: 

• Plasticidade e creatividade 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre imaxes e texto 

• Corrección gramatical e léxica no tratamento dos 

temas 

 

 

 

 

 

 
Creación de materiais multimedia 

Engade ao instrumento anterior a CD, permitindo ao 
alumno o acceso a outros códigos para transmitir a súa 
mensaxe. Traballaríase dun xeito colaborativo. Nestas 
probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), serán os 
seguintes: 

• Plasticidade e creatividade 

• Dominio das aplicacións empregadas 

• Claridade na mensaxe 

• Harmonía entre os distintos elementos 

• Pertinencia do exposto 

• Capacidade de impacto 

Exposicións orais Dos mellores instrumentos para traballar a CCL, a CSC, a 
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  CAA e a CSIEE. O alumno vese obrigado a mellorar o seu 
entendemento do tema para poder transmitilo aos seus 
compañeiros. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente), 
serán os seguintes: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Boa estruturación do discurso 

• Fluencia e claridade na dicción 

• Capacidade de resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traballo na aula 

 

 

 

 

Traballo na libreta da aula 

Instrumento básico para comprobar a continuidade no 
traballo e o esforzo do alumno. Pode incluir exercicios de 
distintos tipos que traballen todas as competencias. Os 
elementos comúns a todo o traballo na libreta serán os 
seguintes: 

• Realización dos traballos 

• Claridade e limpeza 

• Corrección nas respostas aos distintos tipos de 

exercicio. 

 

 

 

 

Interese, comportamento e 
participación 

Instrumento de evidencia directa. Os elementos que se 
valorarán serán: 

• Comportamento adecuado e respectuoso 

• Atención prestada as exposicións de docentes e 

compañeiros 

• Traer o material de traballo 
• Participación activa no deseenvolvemento das 

clases (preguntas, presentación de alternativas, 

….) 

 

 

 

 

 

 

Debates 

Como no caso das exposicións orais, os debates son 
instrumentos óptimos para avaliar a CCL, a CSC, a CAA e a 
CSIEE. Son máis efectivos se son o resultado do traballo de 
distintos grupos, pero tampouco renunciamos a debates 
puntuais que poidan xurdir na exposición dalgunha 
temática. Os elementos que se terán en conta  para 
avalialos serán: 

• Corrección nos contidos expostos 

• Respecto as persoas coas que se debate e 

actitude crítica construtiva con respecto ás 

opinións propias e alleas. 

• Fluencia e claridade na dicción 
• Capacidade de chegar a puntos de acordo. 
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Táboas 

Táboa 1. Criterios de avaliación, obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe 
 

 Valores éticos. 1º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 Bloque 1. A dignidade da persoa 







a 

d 

h 

 B1.1. O concepto problemático de persoa. O significado etimolóxico. 

 B1.2. As características da persoa: independencia, racionalidade e 

liberdade. 

 B1.3. A dignidade da persoa: a persoa como ser moral. 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é 

indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa 

analizando o seu significado etimolóxico . 

VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia 

independente, racional e libre. 

VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente 

autónomo, se converte nun “ser moral”. 













a 

b 

d 

e 

g 

h 

 B1.4. A adolescencia: crise de identidade, formación de grupos e 

influencia do grupo no adolescente. 

 B1.5. O desenvolvemento da autonomía persoal na adolescencia. 

Control da conduta e escolla de valores éticos. 

B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na 
adolescencia e as súas causas, describindo as características dos 
grupos que forman e a influencia que exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 
súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos 
de adolescentes, a súas características e a influencia que exercen 

sobre os seus membros na determinación da súa conduta, realizando 

un resumo coa información obtida. 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o 

adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa 

propia conduta conforme aos valores éticos libremente elixidos. 









a 

f 

g 

j 

B1.6.A personalidade: factores xenéticos, sociais, culturais e do 

contorno medioambiental que inflúen na súa construción. A capacidade 

de autodeterminación no ser humano. 

B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a importancia 

de enriquecela con valores e virtudes éticas, mediante o esforzo e a 

votade persoal. 

VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade, os factores 

xenéticos, sociais, culturais e do entorno medioambiental que inflúen na 

súa construción e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser 
humano. 









a 

d 

g 

h 

B1.7. A razón e a liberdade na estruturación da personalidade e na 

escolla dos valores éticos que a conformarán. 

B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no 

ser humano para determinar “como quere ser”, elixindo os valores 

éticos que desexa incorporar á súa personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade 

para configurar cos seus propios actos a estrutura da súa 

personalidade. 

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estimas como 

desexables para integralos na túa personalidade, explicando as razóns 

da túa elección. 









a 

b 

d 

e 

 B1.8. A intelixencia emocional e o seu papel no desenvolvemento moral 

da persoa. 
 B1.9. Emocións, sentimentos e vida moral. 

 B1.10. Os valores éticos e a capacidade de autocontrol emocional. 

B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa 

importancia no desenvolvemento moral do ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, 

valorando a súa importancia na construción moral do ente humano. 

VEB1.5.2.Explica en que consisten as emocións e os sentimentos e 

como se relacionan coa vida moral. 
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 Valores éticos. 1º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 





g 

h 

  VEB1.5.3. Encontra a relación que existe, disertando en grupo, entre 
algunhas virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das 
capacidades de autocontrol emocional e automotivación, tales como: a 
sinceridade, o respecto, a prudencia, a temperanza, a xustiza e a 
perseveranza, entre outras 













a 

b 

d 

g 

h 

k 







B1.11. As habilidades emocionais segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e virtudes éticas. 

B1.13. A introspección: o autocoñecemento, o autocontrol, a autonomía. 

B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia 
emocional e a súa influencia na construción da personalidade e o seu 
carácter moral, sendo capaz de empregar a introspección para 
recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, coa finalidade de 
mellorar as súas habilidades emocionais. 

VEB1.6.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais 

que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser humano e elabora, en 

colaboración en grupo, un esquema explicativo arredor do tema. 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais 
coa adquisición das virtudes éticas, tales como: a perseveranza, a 
prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, 
a honestidade cun mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos 
propios principios éticos, entre outras. 

VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as 

propias emocións, sentimentos e estados de ánimo, coa finalidade de 

ter un maior autocontrol deles e ser capaz de automotivarte, 
converténdote no dono da propia conduta. 









a 

d 

g 

k 





B1.14. A construción da identidade propia conforme a valores éticos. 

B1.15. A 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, conforme aos valores éticos e así mellorar a súa 
autoestima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúes para 

modelar a propia identidade e facer de ti mesmo unha persoa xusta, 

sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., nunha palabra, digna de ser apreciada por ti mesma. 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme ao modelo de 

persoa que queres ser e os valores éticos que desexas adquirir, 

facendo que a túa propia vida teña un sentido. 

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













a 

b 

d 

e 

g 

h 







B2.1. A natureza social do ser humano. 

B2.2. A relación dialéctica entre individuo e sociedade 

B2.3. Os valores éticos como guías das relación interpersoais na 

sociedade. 

B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a 

relación dialéctica que se establece entre este e a sociedade, 

estimando a importancia dunha vida social dirixida polos valores éticos 

VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora 

as consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral. 

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a influencia 

mutua que se establece entre o individuo e a sociedade. 

VEB2.1.3. Aporta razóns que fundamenten a necesidade de establecer 

uns valores éticos que guíen as relacións interpersoais e utiliza a 

iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes informáticos, unha 
presentación gráfica das túas conclusións sobre este tema. 





a 

b 

 B2.4. O proceso de socialización: a interiorización de valores e normas 

morais. 

B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do entorno social e 

cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da análise do 

papel que desempeñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa 

importancia na interiorización individual dos valores e normas morais 

que rexen a conduta da sociedade na que vives. 
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 Valores éticos. 1º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 d 

e 

g 

h 

m 

 B2.5. Os valores inculcados polos axentes sociais na configuración da  VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da personalidade os valores morais inculcados 
polos axentes sociais, entre eles: a familia, a escola, os amigos e os 
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema e 
conclusións, utilizando soportes informáticos. 

  personalidade. 

  B2.6. A necesidade da crítica racional para acadar valores éticos 

 universais, exemplificados na DUDH e baseados na dignidade humana. 



VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como 
medio indispensable para adecuar os costumes, normas, valores, etc., 
do teu medio, aos valores éticos universais establecidos na DUDH, 
rexeitando todo o que atente contra a dignidade do humano e os seus 
dereitos fundamentais. 





a 

h 

 B2.7. A diferenza entre a vida privada (regulada pola Ética) e a vida 

pública (regulada polo Dereito). Os límites da liberdade nos dous 

ámbitos. 

B2.3. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida 

pública, a primeira regulada pola Ética e a segunda polo Dereito, coa 

finalidade de identificar os límites da liberdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así como o 

límite da liberdade humana, en ambos os dous casos. 









a 

b 

d 

h 

 B2.8. As habilidades emocionais de Goleman e os valores éticos que 

atinxen ás relación humanas. 

B2.4. Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia 

emocional, sinaladas por Goleman, en relación coa vida interpersoal e 

establecer o seu vínculo con aqueles valores éticos que enriquecen as 
relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importancia que, para Goleman, teñen a 

capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de controlar as 

relacións interpersoais, elaborando un resumo esquemático sobre o 
tema. 

 a 

b 

d 

g 

h 

 B2.9. A asertividade fronte á agresividade e á inhibición. B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, coa finalidade 

de incorporar á súa personalidade algúns valores e virtudes éticas 

necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta e 
enriquecedora. 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha 

comparación co comportamento agresivo ou inhibido e adopta como 

principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á 
dignidade das persoas. 

  B2.10. A asertividade e o respecto á dignidade das outras persoas. 

  B2.11. A asertividade e outras habilidades sociais 



 VEB2.5.2. Mostra, nas relacións interpersoais, unha actitude de 
respecto cara aos dereitos que todo ser humano ten a sentir, pensar e 
actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de 
descanso, a ter unha vida privada, a tomas as súas propias decisións, 
etc., e especificamente a ser valorado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

VEB2.5.3. Emprega en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades 

sociais, tales como: a empatía, a escoita activa, a interrogación 

asertiva, entre outras, coa finalidade de que aprendas a utilizalos de 

forma natural na túa relación cos demais. 

VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, 

mediante a realización de diálogos orais, tales como: a forma axeitada 

de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de 

dominalas e poder utilizalas no momento adecuado. 

 a 

b 

 B2.12. Valores e virtudes éticas nas relación interpersoais. B2.6. Xustificar a importancia que teñen os valores e virtudes éticas 

para conseguir unhas relacións interpersoais xustas, respectuosas e 

satisfactorias. 

VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha 

condición necesaria para lograr unhas boas relacións interpersoais, 

entre elas: a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 
  B2.13. O deber moral e cívico do auxilio. 



Páx. 14  

 

 Valores éticos. 1º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 





d 
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  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 e xustiza, entre outros. 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que toda persoa ten de 

prestar auxilio e socorro a todo aquel cuxa vida, liberdade e seguridade 

estean en perigo de forma inminente, colaborando na medida das súas 

posibilidades, a prestar primeiros auxilios, en casos de emerxencia. 

 Bloque 3. A reflexión ética 







a 

d 

h 

 B3.1. Diferenzas entre ética e moral. A importancia da reflexión ética. B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e 

diferenzas existentes entre elas e estimando a importancia da reflexión 
ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional a 

conduta do ser humano a súa plena realización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas que hai entre a ética e a moral. 

VEB3.1.2. Aporta razóns que xustifiquen a importancia da reflexión 

ética. 









a 

d 

f 
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 B3.2. A conduta instintiva animal e o comportamento racional, libre e 

moral do ser humano.. 

B3.2. Destacar o significado e importancia da natureza moral do ser 

humano, tomando conciencia da necesidade que ten de normas éticas. 

VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o 

comportamento racional e libre do ser humano, destacando a 
magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que 

estas teñen na vida das persoas. 















a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 







B3.3. A liberdade e o concepto de persoa. 

B3.4. Influencia na liberdade da intelixencia e da vontade. 

B3.5. Factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais, 

que inflúen no desenvolvemento da intelixencia e a vontade, 

especialmente o papel da educación. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na 

persoa e apreciar o papel que a intelixencia e a vontade teñen como 

factores que incrementan a capacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación que existe entre a liberdade e o concepto 

de persoa 

VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal 

a intelixencia, que nos permite coñecer posibles opcións para elixir, e a 

vontade, que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que temos 

decidido facer. 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen no desenvolvemento da intelixencia 
e a vontade, especialmente o papel da educación, expoñendo as súas 
conclusións de forma clara, mediante unha presentación realizada con 
soportes informáticos e audiovisuais. 











a 

b 

d 

e 

h 







B3.6. Os valores. O seu papel na vida individual e colectiva. 

B3.7. Clases de valores. 

B3.8. As xerarquías de valores. 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, 

resaltando as súas características, clasificación e xerarquía, coa 

finalidade de comprender a súa natureza e a súa importancia. 

VEB3.4.1. Explica que son os valores, as súas principais características 

e aprecia a súa importancia na vida individual e colectiva das persoas. 

VEB3.4.2. Busca e selecciona información sobre a existencia de 

diferentes clases de valores, tales como: relixiosos, afectivos, 

intelectuais, vitais, etc. 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, 

explicando a súa fundamentación racional, mediante unha exposición 

usando medios informáticos ou audiovisuais. 
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a 

d 
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B3.9. O carácter distintivo dos valores éticos. B3.5. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións 

e a súa influencia na vida persoal e social do ser humano, destacando a 

necesidade de ser recoñecidos e respectados por todos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto dos 

valores e valora a importancia para a persoa dos valores éticos. 











a 

d 

e 

g 

h 

B3.10. Os valores e as normas éticas e os seus efectos beneficiosos 

para a persoa e para a comunidade. 

B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e normas éticas, 

como guía da conduta individual e social, asumindo a responsabilidade 

de difundilos e promovelos polos beneficios que aportan 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. 

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en 

grupo, a organización e desenvolvemento dunha campaña no teu 

medio, co fin de promover o recoñecemento dos valores éticos como 
elementos fundamentais do pleno desenvolvemento persoal e social. 

 Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 









a 

c 

d 

h 

B5.1. O Preámbulo da DUDH: a dignidade das persoas como 

fundamento dos seus dereitos universais, inalienables e innatos. 

B5.1. Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das 

persoas e os seus atributos esenciais como o fundamento do que 

derivan todos os dereitos humanos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta 

declaración recoñece ao ser humano como persoa, posuidora duns 

dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu 

preámbulo. 















a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

 B5.2. Os dereitos da muller: patróns económicos e socioculturais que 

fomentaron a violencia e desigualdade de xénero. 

 B5.3. Os dereitos da infancia. 

B5.2. Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos 

dereitos da muller e do neno en grande parte do mundo, coñecendo as 

súas causas e tomando conciencia deles coa finalidade de promover a 

súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos 

da muller, recoñecendo os patróns económicos e socioculturais que 

fomentaron a violencia e desigualdade de xénero. 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da 

infancia, loitando contra a violencia e o abuso do que nenos e nenas 
son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, 

ou a súa utilización como soldados, etc. 

VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración dunha 

campaña contra a discriminación da muller e a violencia de xénero no 

seu medio familiar, escolar e social, avaliando os resultados obtidos. 









a 

d 

e 

g 

B5.4. As organizacións que traballan polos dereitos humanos: 

institucións internacionais e ONGs 

B5.3. Apreciar o labor que realizan institucións e ONGs que traballan 

pola defensa dos dereitos humanos, auxiliando a aqueles que por 

natureza os posúen, mais non teñen a oportunidade de exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios que, en todo o mundo, traballan polo 
cumprimento dos Dereitos Humanos, tales como: Amnistía Internacional 
e ONGs como Mans Unidas, Médicos sen Fronteiras e Cáritas, entre 
outros, elaborando e expresando as túas conclusións. 
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 Bloque 1. A dignidade da persoa 









a 

d 

h 
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 B1.1. Conceptos de persoa achegados pola filosofía. B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é 

indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, 

analizando algunhas definicións achegadas por filósofos/as. 











a 

c 

d 

h 
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 B1.2. Visión kantiana: a persoa como suxeito autónomo e como un fin 

en si mesma. 

B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, mediante a 

concepción kantiana da persoa, coa finalidade de valorar a súa 

importancia e aplicala na realización da vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como 

suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias normas morais. 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como 

un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros 

como instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 











a 

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

carácter. Virtudes éticas. 

B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o 

desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do concepto de 

virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas, pola 
importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en 

Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, 

achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica algunhas destas e 

ordénaas segundo un criterio racional. 

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











a 

b 

d 

h 

l 





B2.1. Diferenzas entre ética e dereito. 

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

que regulan a vida pública. 

B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida 

pública, a primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa 

finalidade de identificar os límites da liberdade persoal e social. 

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. 

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

Bloque 3. A reflexión ética 







a 

d 

h 





B3.1. Diferenza entre ética e moral. 

B3.2. Reflexión ética como guía racional de conduta. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as 
diferenzas entre elas, e estimando a importancia da reflexión ética  

como un saber práctico necesario para guiar de xeito racional a conduta 

do ser humano á súa plena realización. 

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. 





a 

b 





B3.3. Estrutura moral da persoa. 

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

B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser 

humano, analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando 

conciencia da necesidade que ten de normas éticas, libre e 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser 

racional e libre, razón pola que esta é responsable da súa conduta e 

das consecuencias desta. 
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heteronomía á autonomía moral. racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento. VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, 

segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as características 

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

autonomía moral. 







a 

g 

h 

 B3.5. A liberdade como raíz da estrutura moral da persoa. B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na 

persoa, e apreciar o papel da intelixencia e da vontade como factores 

que incrementan a capacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de 

persoa e estrutura moral. 

 a 

b 

c 

d 

e 

g 
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 B3.6. Características distintivas dos valores éticos. B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións 

e a súa influencia na vida persoal e social do ser humano, destacando a 

necesidade de ser recoñecidos e respectados por todos. 

VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, 

utilizando exemplos concretos deles e apreciando a súa relación 

esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade 
xusta e satisfactoria. 

  B3.7. Valores éticos e dignidade humana. 





 VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, 

unha campaña destinada a difundir a importancia de respectar os 

valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 





 a 

b 

h 
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 B3.8. Normas. Especificidade das normas éticas. B3.5. Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a súa 

importancia, identificando as súas características e a natureza da súa 

orixe e validez, mediante o coñecemento do debate ético que existiu 

entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das 

  B3.9. Relativismo moral dos sofistas. razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista da moral, 

  B3.10. Intelectualismo moral en Sócrates e Platón. destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas. 

  B3.11. Relativismo moral fronte a obxectivismo moral. 
VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o 

"intelectualismo moral", e explica en que consiste e a postura de Platón 

ao respecto. 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a 

vixencia destas teorías éticas na actualidade, e expresa opinións de 

forma argumentada. 

 b 

e 

g 

h 
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 B3.12. Clasificación das teorías éticas: éticas de fins e éticas B3.6. Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así 

como a súa clasificación en éticas de fins e procedementais, sinalando 

os principios máis destacados do hedonismo de Epicuro. 

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e 

argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas 

procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis 

destacadas. 

  procedementais. 

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



 VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de 

Epicuro e os valores éticos que defende, destacando as características 

que a identifican como unha ética de fins. 

VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou 

en contra do epicureísmo, e expón as súas conclusións cos argumentos 

racionais correspondentes. 

 b 

h 

 B3.14. O eudemonismo aristotélico como ética de fins. B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, 

identificándoo como unha ética de fins e valorando a súa importancia e 

a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para 

Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, e elabora e 

expresa conclusións. 
  B3.15. O ben supremo da persoa en Aristóteles e as tres tendencias da 
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 l alma.  VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, 

segundo Aristóteles, e a súa relación co que el considera como ben 

supremo da persoa. 

VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles 

dentro da categoría da ética de fins. 









b 

g 

h 
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B3.16. O utilitarismo como ética de fins: principio de utilidade; concepto 

de pracer; compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; 

localización do valor moral nas consecuencias da acción. 

B3.8. Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e 

a súa relación co hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética 

de fins e elaborando argumentos que apoien a súa valoración persoal 

arredor desta formulación ética. 

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. 

VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do 

epicureísmo unhas éticas de fins. 

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

utilitarista. 

Bloque 4. A xustiza e a política 











a 

b 

e 

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

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

cívicos. 

B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os 

conceptos de ética, política e xustiza, mediante a análise e a definición 

destes termos, destacando o vínculo entre eles no pensamento de 
Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para 

establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiza. 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e 

cívicos, identificando e apreciando as semellanzas, as diferenzas e as 

relacións entre eles. 











b 

e 
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 B4.3. A política de Aristóteles. 

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

a felicidade. 

B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas 

características esenciais, e entender o seu concepto de xustiza e a súa 

relación co ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico sobre 
a perspectiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha 

presentación con soporte informático, sobre a política aristotélica como 

unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función 
educativa ao Estado. 

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

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







b 

e 

h 

B5.1. Relacións entre ética e dereito. B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través 

do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións. 

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. 

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

 a B6.1. Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a 
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todos os ámbitos da vida humana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á 

investigación científico-tecnolóxica. 

tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e 
xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os 
valores defendidos pola DUDH. 

dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto positivo 
e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana 
(social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.). 

VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór 

límites éticos e xurídicos á investigación práctica, tanto científica como 

tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas 

conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios informáticos e 

audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente. 









a 

d 

g 
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B6.3. Problemas da tecnodependencia. B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a 

alienación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas consecuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás 
redes sociais, que conduce as persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 
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B6.4. Dilemas morais que presentan os avances en medicina e 

biotecnoloxía. 

B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e 
tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e 

solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan, 

nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía. 

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

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. 
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 Bloque 4. A xustiza e a política 
 

 Valores éticos.3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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 B4.1. A democracia como forma de goberno na que se plasman os 

principios éticos da DUDH. 

 B4.2. O Estado de dereito. 

 B4.3. Léxico da unidade: democracia, cidadán, soberanía, autonomía 

persoal, igualdade, xustiza, representatividade, ... 
 B4.4. A división de poderes. A proposta de Montesquieu e a súa función 

de control do Estado por parte dos cidadáns. 

B4.1. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios 
éticos, contidos na DUDH, como fundamento universal das 
democracias durante os s. 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 racional 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. 

VEB4.1.3. Describe o significado e relación existente entre os seguintes 

conceptos: democracia, cidadán, soberanía, autonomía persoal, 

igualdade, xustiza, representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a 
función que desempeñan o poder lexislativo, o executivo e o xudicial no 
Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do 
poder político e como medio que permite aos cidadáns o control do 
Estado. 
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 B4.5. O deber moral da participación cidadá no exercicio da 

democracia. 
 B4.6. Riscos de democracias que violen os dereitos humanos. 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns 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, 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, tales como: a dexeneración en demagoxia, a ditadura das 
maiorías e a escasa participación cidadá, entre outros, formulando 
posibles medidas para evitalos. 
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B4.7. A Constitución Española: valores éticos nos que se fundamenta e 

conceptos preliminares que establece. 

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 destacados nos 

que se fundamenta a Constitución Española, sinalando a orixe da súa 

lexitimidade e a finalidade que persegue, mediante a lectura 

comprensiva e comentada do seu preámbulo. 

VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na 
Constitución Española e a súa dimensión ética, tales como: a nación 
española, a pluralidade ideolóxica, así como o papel e as funcións 
atribuídas ás forzas armadas, a través da lectura comprensiva e 
comentada dos artigos 1 ao 9. 
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B4.8. Os dereitos e liberdades públicas fundamentais na Constitución 

española. 

B4.4. Mostrar respecto pola Constitución Española identificando nela, 
mediante unha lectura explicativa e comentada, os dereitos e deberes 
que ten o individuo como persoa e cidadán, apreciando a súa 
adecuación á DUDH, coa finalidade de asumir de forma consciente e 
responsable os principios de convivencia que ben rexer no Estado 
Español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos “dereitos e liberdades 
públicas fundamentais da persoa” establecidos na Constitución, tales 
como: a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; o carácter 
aconfesional do Estado Español; o dereito á libre expresión de ideas e 
pensamentos; o dereito á reunión política e á libre asociación e os seus 
límites. 
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 B4.9. A adecuación da Constitución española aos principios éticos da B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución Española aos 
principios éticos definidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e 
reflexiva de “os dereitos e deberes dos cidadáns” (Artigos do 30 ao 38) 
e “os principios reitores da política social e económica” (Artigos do 39 
ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia, na Constitución Española a súa 
adecuación á DUDH, sinalando os valores éticos nos que se 

fundamentan os dereitos e deberes dos cidadáns, así como os 

principios reitores da política social e económica. 

  DUDH. 

  B4.10. Os deberes cidadáns na Constitución española. 

  B4.11. A responsabilidade fiscal e os principios reitores da política social 

 e económica na Constitución española. 
VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a 

Constitución e os ordena segundo a súa importancia, expresando a 

xustificación da orde elixida. 



VEB4.5.3. Aporta razóns para xustificar a importancia que ten, para o 

bo funcionamento da democracia, o feito de que os cidadáns sexan 

conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas 
como un deber cívico, xurídico e ético. 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e a súa 

relación cos presupostos xerais do Estado como un deber ético que 

contribúe ao desenvolvemento do ben común. 
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 B4.12. O estatuto de Autonomía de Galicia: o seu Título Preliminar, e o B4.6. Coñecer e valorar os elementos esenciais do Estatuto de 

Autonomía de Galicia segundo aparece no seu Título Preliminar e no 

Título 1º, capítulo I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta a través do traballo colaborativo os 

elementos esenciais do Estatuto de Autonomía de Galicia recollidos no 

seu Título preliminar. 
 Título I, Capítulos I e II. 




VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no Título I 

sobre O Poder galego. 




VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e características do 

Parlamento sinaladas no Capítulo I; e da Xunta e o seu Presidente 

segundo o Capítulo II. 
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 B4.13. O desenvolvemento histórico da UE. Os seus obxectivos e B4.7. Coñecer os elementos esenciais da UE, analizando os beneficios 

recibidos e as responsabilidades adquiridas polos Estados membros e 

os seus cidadáns, coa finalidade de recoñecer a súa utilidade e os 

logros que esta acadou. 

VEB4.7.1. Describe, da UE, a integración económica e política, o seu 

desenvolvemento histórico desde 1951, os seus obxectivos e os valores 

éticos nos que se fundamenta de acordo coa DUDH. 
  valores éticos nos que se fundamenta de acordo coa DUDH. 

  B4.14. Logros acadados pola UE en beneficio dos seus cidadáns. 


VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros acadados pola 

UE e o beneficio que estes aportaron para a vida dos cidadáns, tales 
como a anulación de fronteiras e restricións aduaneiras, a libre 
circulación de persoas e capitais, etc., así como, as obrigas adquiridas 
nos diferentes ámbitos: económico, político, da seguridade e paz, etc. 

 Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 a  B5.1. A relación entre Ética e Dereito. B5.1. Sinalar a vinculación que existe entre a Ética, o Dereito e a VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para 
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 B5.2. A relación entre legalidade e lexitimidade. Xustiza, a través do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e 
relacións, analizando o significado dos termos de legalidade e 

lexitimidade. 

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. 




 a  B5.3. A xustificación das normas xurídicas. B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, a VEB5.2.1. Elabora en grupo, unha presentación con soporte dixital, 
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 B5.4.O convencionalismo dos sofistas 

 B5.5. O iusnaturalismo. O iusnaturalismo de Locke. 

 B5.6. O iuspositivismo de Kelsen. 

través da análise das teorías do dereito natural ou iusnaturalismo, o 
convencionalismo e o positivismo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídico dalgúns filósofos, coa finalidade de 
ir conformando unha opinión argumentada sobre a fundamentación 
ética das leis. 

sobre a teoría “iusnaturalista do Dereito”, o seu obxectivo e 
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. 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre 

physis e nomos, describindo a súa contribución ao convencionalismo 

xurídico e elaborando conclusións argumentadas arredor deste tema. 

VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivismo xurídico de Kelsen, 
principalmente no relativo á validez das normas e os criterios que 

utiliza, especialmente o de eficacia, e a relación que establece entre a 

Ética e o Dereito. 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e iniciativa persoal para 
elaborar unha presentación con medios informáticos, en colaboración 

en grupo, comparando as tres teorías do Dereito e explicando as súas 

conclusións. 
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B5.7. A Elaboración da DUDH e a creación da ONU. As circunstancias 
históricas, os obxectivos que se perseguían con ambos 

acontecementos e o papel da DUDH como código ético de conduta dos 

Estados. 

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 
os 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 exterminio de todos aqueles que non pertenceran a 
unha determinada etnia, modelo físico, relixión, ideas políticas, etc. 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos que tivo a creación da ONU e a data na 

que se firmou a DUDH, valorando a importancia deste feito para a 

historia da humanidade. 
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B5.8. A estrutura da DUDH: os seus artigos e os tipos de dereito. B5.4. Interpretar e apreciar o contido e estrutura interna da DUDH, coa 

finalidade de coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto. 

 VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, a cal se 

compón dun preámbulo e 30 artigos que poden clasificarse da seguinte 

maneira: 
 Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a toda persoa: a 

liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non discriminación. 
 Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais. 

 Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación 

coa comunidade. 

 Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e liberdades políticas. 

 Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e 

culturais. 
 Finalmente os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos 
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   eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio e os límites que 
teñen. 

VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración en grupo, coa 

finalidade de difundir a DUDH como fundamento do Dereito e a 

democracia, no teu medio escolar, familiar e social. 
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B5.9. As distintas xeracións de dereitos e os feitos históricos que 

influiron no seu desenvolvemento. 

B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, 

como unha conquista da humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento 
histórico dos dereitos humanos, partindo da Primeira xeración: os 
dereitos civís e políticos; os da Segunda xeración: económicos, sociais 
e culturais e os da Terceira: os dereitos dos pobos á solidariedade, ó 
desenvolvemento e á paz. 
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B5.10. Problemas aos que se enfronta o exercicio dos dereitos civís e 

políticos da DUDH na actualidade 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos 

que se enfronta a aplicación da DUDH, na actualidade. 

 VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, 

sobre os problemas e retos que ten a aplicación da DUDH no que se 

refire ao exercicio de: 

– Os Dereitos civís, destacando os problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión social, a discriminación da muller, a 
violencia de xénero e a existencia de actitudes como: a 
homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e 
escolar, etc. 

– Os dereitos políticos: guerras, terrorismo, ditaduras, 
xenocidio, refuxiados políticos, etc. 

 Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 
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B6.1. A necesidade de criterios éticos na investigación científica. O 

progreso científico-técnico e os valores éticos. 

B6.1. Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a 
investigación científica non é neutral, senón que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc., mediante a análise da idea de 
progreso e a súa interpretación equivocada, cando os obxectivos que 
se pretenden non respectan un código ético fundamentado na DUDH. 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, en traballo en colaboración, 
dalgúns casos nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi 
guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos 
negativos no ámbito humano e o entorno medioambiental, sinalando as 
causas. 
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VEB6.1.2. Diserta, en colaboración en grupo, sobre a idea de 

“progreso” na ciencia e a súa relación cos valores éticos, o respecto á 
dignidade humana e o seu medio, elaborando e expoñendo 

conclusións. 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, en colaboración en 
grupo, sobre algunhas das ameazas que, para o entorno 
medioambiental e a vida, ten a aplicación indiscriminada da ciencia e a 
tecnoloxía, tales como: a explotación descontrolada dos recursos 
naturais, a destrución de hábitats, a contaminación química e industrial, 
a choiva ácida, o cambio climático, a desertificación, etc. 
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 Bloque 1. A dignidade da persoa 
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 B1.1. A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a 

DUDH. 

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

liberdade. 

 B1.3. Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, 

detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación 
de dereitos, etc. 

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

Estado debe respectar. 

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. 
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 B2.2. Fenómeno da socialización global. 

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

universais. 

 B2.4. Medios de comunicación de masas e socialización global. Conflito 

entre liberdade de expresión outros dereitos. 

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

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, 

mediante o que se produce a interiorización de valores, normas, 

costumes, etc. 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización 

global se se desenvolve á marxe dos valores éticos universais, e 
debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos 

neste tema. 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de 

comunicación masiva na vida moral das persoas e da sociedade, 

expresando as súas opinións con rigor intelectual. 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en 

relación co uso de medios de comunicación masiva, respectando o 
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   dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os 
cidadáns e as cidadás. 

Bloque 3. A reflexión ética 









a 

d 

f 

h 





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

B3.2. Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente, 

economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc. 

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

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

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética 

(profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e 

tecnoloxía, etc.). 
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 B3.3. Proxecto de vida persoal: límites e oportunidades que ofrecen as 

circunstancias persoais, e valores éticos que serven como guía. 

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

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











a 

b 

d 

h 

l 





B3.4. Éticas formais e éticas materiais. 

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

ético fundamental. 

B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as 

éticas formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e 
sinalando a importancia que este filósofo lle atribúe á autonomía da 

persoa como valor ético fundamental. 

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e 

compáraos cos relativos ás éticas materiais. 

VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal 

e racional), así como a importancia da súa achega á ética universal. 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía 

da persoa como valor ético esencial e a súa manifestación no 

imperativo categórico e as súas formulacións. 













b 

c 

d 

e 

g 

h 

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

Relación coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel como unha 

ética formal, que salienta o valor do diálogo e o consenso na 

comunidade, como procedemento para atopar normas éticas xustas. 

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e 

describe en que consiste o imperativo categórico que formula, 

sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da 

ética de Kant. 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar 

unha presentación con soporte informático acerca das éticas formais, 

expresando e elaborando conclusións fundamentadas. 

Bloque 4. A xustiza e a política 







a 

c 

d 





B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como 

defensa e difusión dos dereitos humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, 

senón como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como 

elemento activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión 

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 
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 Valores éticos.4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 





h 

l 

 dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social. 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.). 











a 

c 

d 

h 

l 





B4.3. Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

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

dos valores éticos. 

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

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

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

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









a 

d 

g 

h 





B5.1. Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética. B5.2. 

Conflitos entre principios éticos individuais e principios normativos 

sociais. 

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

VEB5.1.1. 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. 

VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un 

conflito entre os valores e principios éticos do individuo e os da orde 
civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de 

desobediencia civil e obxección de conciencia. 















a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

 B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; 

criterio de imparcialidade; función dos dous principios de xustiza. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na xustiza como 

equidade e como fundamento ético do dereito, e emitir un xuízo crítico 

acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais 

conceptos utilizados na teoría de Rawls e establece unha relación entre 
eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e 

función dos dous principios de xustiza que propón). 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica 

a súa conclusión argumentada acerca dela. 





a 

b 





B5.4. Os DDHH como ideais irrenunciables. 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo 

presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación, 

especialmente no relativo ao ámbito económico e social, indicando a 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos 

como ideais para alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece 

os retos que aínda teñen que superar. 
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 Valores éticos.4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 











c 

d 

e 

g 

h 

 


ao social. 
B5.6. Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola 
defensa dos dereitos humanos. 

VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos 

económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, 

ao emprego, á vivenda, etc.). 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca dalgunhas institucións e voluntarios/as 
que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto dos dereitos 
humanos: Organización das Nacións Unidas (ONU) e os seus 
organismos, como FAO, Organismo Internacional de Enerxía Atómica 
(OIEA), Organización Mundial da Saúde (OMS), Organización das 
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), 
etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, 
Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal 
Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc. 













a 

b 

d 

e 

g 

h 







B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

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

B5.9. Ameazas á paz. 

B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e internacional (preámbulo da Constitución 
española), identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que 
xurdiron nos últimos tempos. 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz 
como un dereito fundamental das persoas, e aprecia a súa importancia 

para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando e 

expresando as súas conclusións (artigo 3 da DUDH). 

VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e internacional 

recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos dereitos 

humanos, amosando solidariedade coas vítimas da violencia. 

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







a 

d 

h 







B5.10. As Forzas Armadas na Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Armadas. 

B5.12. Conflitos armados: importancia das organizacións internacionais 

na súa prevención e na súa solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas 
Armadas e a súa relación cos compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor da seguridade e a paz, reflexionando 
acerca da importancia do dereito internacional para regular e limitar o 
uso e as aplicación da forza e do poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os 

compromisos internacionais realizados por España en defensa da paz e 

a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos 
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

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

VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel 

internacional, apreciando a importancia das organizacións 

internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito 
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 Valores éticos.4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   internacional fundamentado na DUDH. 

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

 a 

 b 

 e 

 f 

 h 

 m 

B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e 

reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa 
idoneidade en relación co respecto aos dereitos e valores éticos da 

humanidade. 

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

 a 

 d 

 f 

 g 

 h 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a 

científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o 
uso de métodos de control, e a aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as 
profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo 
laboral, financeiro e empresarial. 
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Táboa 2. Estándares, temporalización, grao mínimo de 
consecución, instrumentos e procedementos de avaliación, 
algúns exemplos de exercicios e tarefas. 

 

1º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 
 

VEB1.1.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 011 Act. 11 

 
VEB1.1.2 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 
Px. 005 Act. 04 

 

VEB1.1.3. 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 005 Act. 02 

 

VEB1.2.1 
 

1ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 006 Act. 05 

 
VEB1.2.2 

 
1ª Av 

• Traballo en grupo 

• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

 
VEB1.3.1 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

 

VEB1.4.1 
 

1ª Av 
• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 

VEB1.4.2 
 

1ª Av 
• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 
VEB1.5.1 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo indivudual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

 
VEB1.5.2 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo en grupo 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

 

VEB1.5.3. 
 

1ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 

VEB1.6.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

 

VEB1.6.2 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

VEB1.7.1. 1ª Av • Traballo na Aula 50% Px. 015 Act. 20 
 

VEB1.7.2 
 

1ª Av 
• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB2.1.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 020 Act. 01 

 

VEB2.1.2 
 

2ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 022 Act. 05 
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1º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 
 

VEB2.1.3 

 
 

2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 
 

50% 

 
 

Px. 028 Act. 04 

 

VEB2.2.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 023 Act. 07 

 

VEB2.2.2 
 

2ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB2.2.3 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 

 

VEB2.3.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB2.4.1 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 026 Act. 16 

 

VEB2.5.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
Px. 030 Act. 18 
Px. 031 Act. 22 

VEB2.5.2 2ª Av • Traballo na Aula 50% Px. 027 Act. 17 

 

VEB2.5.3 
 

2ª Av 
• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 

50% 
Px. 025 Act. 12 
Px. 028 Act. 02 

 

VEB2.5.4 
 

2ª Av 
• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 021 Act. 04 

 

VEB2.6.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB2.6.2 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 

 

VEB2.6.3 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB3.1.1 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
Px. 037 Act. 05 
Px. 041 Act. 14 

 

VEB3.1.2 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 037 Act. 02 

 
VEB3.2.1 

 
3ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 

 

VEB3.3.1 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB3.3.2 

 
3ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 

VEB 3.3.3 3ª Av • Traballo Individual 50%  
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1º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

  • Traballo na Aula   

 

VEB3.4.1 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 038 Act. 06 

 

VEB3.4.2 
 

3ª Av 
• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 039 Act. 07 

 

VEB3.4.3 
 

3ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
Px. 039 Act. 08 
Px. 042 Act. 19 

 

VEB3.5.1 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 040 Act. 12 

 

VEB3.6.1 
 

3ª Av 
• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

 

VEB3.6.2 
 

3ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB5.1.1 

 
3ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 
50% 

Px. 068 Act. 02 
Px. 069 Act. 03 
Px. 069 Act. 04 

 
VEB5.2.1 

 
3ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 

 

VEB5.2.2 
 

3ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB5.2.3 
 

3ª Av 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB5.3.1 
 

3ª Av 
• Traballo na Aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
Px. 071 Act. 11 
Px. 073 Act. 15 

 

 

 
 

2º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 
VEB1.1.1 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

Px. 004 Act. 01 
Px. 006 Act. 05 
Px. 024 Act. 01 

 

VEB1.2.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 
VEB1.2.2 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

 

VEB1.3.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
Px. 010 Act. 17 
Px. 011 Act. 20 

 
VEB1.3.2 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo en grupo 

• Traballo na aula 

 
50% 

 
Px. 011 Act. 18 
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2º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 
VEB2.1.1 

 
1ª Av 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 

 

VEB2.1.2 
 

1ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 073 Act. 13 

 

VEB3.1.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 037 Act. 04 

 

VEB3.1.2 
 

1ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 036 Act. 03 

 

VEB3.2.1 
 

1ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 047 Act. 02 

 
VEB3.2.2 

 
1ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo individual 

• Traballo na aula 

 
50% 

 

Px. 039 Act. 06 
Px. 039 Act. 08 

 

VEB3.3.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo individual 

 

50% 
Px. 035 Act. 01 
Px. 036 Act. 03 

 

VEB3.4.1 
 

2ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 051 Act. 03 

 

VEB3.4.2 
 

2ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

 

VEB3.5.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 037 Act. 04 

 
VEB3.5.2 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 
Px. 069 Act. 08 

 
VEB3.5.3 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 
Px. 042 Act. 02 

 
VEB3.5.4 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 

Px. 041 Act. 13 
Px. 041 Act. 14 

 
VEB3.6.1 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 
Px. 045 Act. 16 

 

VEB3.6.2 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 

VEB3.6.3 
 

2ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

 

VEB3.7.1 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
Px. 045 Act. 17 
Px. 047 Act. 06 

 

VEB3.7.2 
 

2ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 046 Act. 01 

VEB3.7.3 2ª Av • Proba escrita 50% Px. 045 Act. 16 



Páx. 34  

 

2º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

  • Traballo na aula 

• Traballo individual 

  

 
VEB3.8.1 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 

 
VEB3.8.2 

 
2ª Av 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 
50% 

 

 
VEB3.8.3 

 
2ª Av 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 

 

VEB4.1.1 
 

3ª Av 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

 

VEB4.1.2 
 

3ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 051 Act. 03 

 

VEB4.2.1 
 

3ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

Px. 043 Act. 03 

 

VEB4.2.2 
 

3ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 043 Act. 03 

 

VEB5.1.1 
 

3ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo individual 

 

50% 
 

 

VEB6.1.1 
 

3ª Av 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
Px. 082 Act. 01 
Px. 083 Act. 02 

 
VEB6.1.2 

 
3ª Av 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 

Px. 083 Act. 03 
Px. 084 Act. 05 

VEB6.1.3 3ª Av • Traballo individual 50% 
Px. 083 Act. 04 
Px. 084 Act. 06 

 
VEB6.2.1 

 
3ª Av 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 
Px. 083 Act. 02 

 
VEB6.3.1 

 
3ª Av 

• Traballo na aula 

• Traballo individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 

Px. 087 Act. 08 
Px. 087 Act. 09 

VEB6.3.2 3ª Av • Traballo na aula 50% 
Px. 087 Act. 11 
Px. 090 Act. 01 

 

 

 
 

3º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

VEB4.1.1 1ª Av. • Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

50% Px. 43 Act. 18 
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3º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

  • Proba escrita   

 

VEB4.1.2 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 44 Act. 20 

 
VEB4.1.3 

 
1ª Av. 

• Traballo Individual 

• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 45 Act. 25 

 
VEB4.1.4 

 
1ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 45 Act. 22 

 

VEB4.2.1 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 42 Act. 16 

 

VEB4.2.2 
 

1ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 43 @Amplía en la red 

 

VEB4.3.1 
 

1ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 57 Act. 18 

 
VEB4.3.2 

 
1ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

 
50% 

 
Px. 51 Act. 01 

 
VEB4.4.1 

 
1ª Av. 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 52 Act. 04 

 

VEB4.5.1 
 

1ª Av. 
• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 51 Act. 02 

 

VEB4.5.2 
 

1ª Av. 
• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 55 Act. 11 

 

VEB4.5.3 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 54 Act. 07 

 

VEB4.5.4 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 55 Act. 09 

 

VEB4.6.1 
 

2ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB4.6.2 
 

2ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 

VEB4.6.3 
 

2ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

 
VEB4.7.1 

 
2ª Av. 

• Traballo Individual 

• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 60 Act. 21 

 

VEB4.7.2 
 

2ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 63 Act. 07 

 

VEB5.1.1 
 

2ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 73 Act. 06 

VEB5.2.1 2ª Av. • Traballo en grupo 50% Px. 67 Act. 02 
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3º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

  • Traballo na Aula   

 

VEB5.2.2 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 69 Act. 07 

 

VEB5.2.3 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 67 Act. 02 

 

VEB5.2.4 
 

2ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 67 Act. 02 

 
VEB5.3.1 

 
3ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo Individual 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 77 Act. 23 

 
VEB5.3.2 

 
3ª Av. 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 69 Act. 05 

 

VEB5.3.3 
 

3ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 69 Act. 05 

 
VEB5.4.1 

 
3ª Av. 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 
50% 

 
Px. 71 Act. 14 

 

VEB5.4.2 
 

3ª Av. 
• Traballo en grupo 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

Px. 72 Act. 03 

 

VEB5.5.1 
 

3ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na Aula 

 

50% 
 

P.43 Act. 19 

 
VEB5.6.1 

 
3ª Av. 

• Traballo na Aula 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 
Px. 81 Act. 01 

 

VEB6.1.1 
 

3ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 85 Act. 10 

 

VEB6.1.2 
 

3ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 82 Act. 01 

 

VEB6.1.3 
 

3ª Av. 
• Traballo na Aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 89 Act. 04 

 

 

 
 

4º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 

VEB1.1.1 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 004, Act. 01 

 
VEB1.1.2 

 
1ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 
50% 

 
Px. 008, Act. 08 

 

VEB1.1.3 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 003, Act. a) 
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4º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 
VEB2.1.1 

 
1ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 
50% 

 
Px. 007, Act. 03 

 
VEB2.1.2 

 
1ª Av. 

• Proba escrita 

• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 
50% 

 
Px. 007, Act. 07 

 

VEB2.1.3 
 

1ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 009, Act. 10 

 

VEB2.2.1 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 013, Act. 04 

 

VEB2.2.2 
 

1ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 011, Act. 12 

VEB2.2.3 1ª Av. • Traballo na aula 50% Px. 015, Act. 13 

 

VEB2.2.4 
 

1ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 015, Act. 17 

 

VEB3.1.1 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
Px. 019, Act. a) 
Px. 020, Act. 01 

 

VEB3.1.2 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 021, Act. 02 

 

VEB3.2.1 
 

2ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 023, Act. 03 

 

VEB3.3.1 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
Px. 019, Act. b) 
Px. 024, Act. 08 

 

VEB3.3.2 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 027, Act. 10 

 

VEB3.3.3 
 

2ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 028, Act. 11 

 

VEB3.4.1 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 031, Act. 17 

 
VEB3.4.2 

 
2ª Av. 

• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

• Traballo Individual 

 
50% 

 
Px. 031, Act. 18 

 

VEB4.1.1 
 

2ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 037, Act. a) 

 

VEB4.2.1 
 

2ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 043, Act. 09 

 
VEB4.2.2 

 
2ª Av. 

• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 
Px. 040, Act. 03 

 

VEB5.1.1 
 

2ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 052, Act. 03 

 

VEB5.1.2 
 

2ª Av. 
• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 052, Act. 02 
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4º ESO 

Estándar Temporalización Instrumentos de avaliación Grao mínimo Exemplos de actividades 

 

VEB5.2.1 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 057, Act. 11 

 

VEB5.2.2 
 

3ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 057, Act. 12 

 

VEB5.3.1 
 

3ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 046, Act. 10 

 

VEB5.3.2 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
Px. 047, Act. 12 
Px. 059, Act. 13 

 

VEB5.3.3 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 062, Act. 19 

 

VEB5.4.1 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo en grupo 

 

50% 
 

Px. 071, Act. 02 

VEB5.4.2 3ª Av. • Traballo Individual 50% Px. 071, Act. 06 

 
VEB5.4.3 

 
3ª Av. 

• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

 
50% 

 
Px. 072, Act. 08 

 

VEB5.5.1 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 081, Act. 19 

 

VEB5.5.2 
 

3ª Av. 
• Proba escrita 

• Traballo na aula 

 

50% 
 

Px. 069, Act. d) 

VEB5.5.3 3ª Av. • Traballo Individual 50% Px. 070, Act. 01 

 
VEB6.1.1 

 
3ª Av. 

• Traballo Individual 

• Traballo en grupo 

• Traballo na aula 

 
50% 

 
Px. 099, Act. 03 

 

VEB6.2.1 
 

3ª Av. 
• Traballo na aula 

• Traballo Individual 

 

50% 
 

Px. 087, Act. c) 

 

 
Concrecións metodolóxicas 

 A metodoloxía didáctica neste etapa será activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 

 Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na 
aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, 
entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais 
unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 

 Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e 
fomentarase a correcta expresión oral e escrita. Coa finalidade de promover a comprensión de 
lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica docente na materia de 
Valores Éticos. 
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 O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar 
en diferentes contextos os contidos dos catro saberes que conformen cada unha das 
competencias (saber, saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e 
situacións que representen retos para os   alumnos; que os conviden a cuestionarse os seus 
saberes actuais; que lles obriguen ampliar a súa perspectiva e a contrastar as súas parecer co 
dos seus compañeiros, a xustificar e a interpretar con rigor, etc. 

 

Materiais e recursos didácticos 

 Aínda que non temos libro de texto obrigatorio para Valores Éticos, o Departamento decidiu 
recomend ar  p ara  cad a  un dos cursos nos que se imparte a materia a proposta didáctica da 
Editorial Vicens Vives. Os libros dos distintos niveis teñen os seguintes códigos ISBN: 

 

1º ESO 97884682303
82 2º ESO 97884682357
45 3º ESO 97884682304
74 4º ESO 97884682357
83  

 Os libros conteñen moitos recursos didácticos e links a páxinas web onde o alumnado pode 
afondar nos temas tratados. 

 Coma no resto das editoriais, Vicens Vives recolle para os tres cursos do primeiro ciclo da 
ESO a totalidade dos estándares do ciclo establecidos polo Ministerio de Educación. Sen 
embargo, cada Comunidade Autónoma, segundo as competencias que lles corresponden, decidiu 
repartir eses estándares ben gradualmente, ben adxudicándoos a algún dos niveis, sen necesidade 
de que todos os estándares fosen tratados nos tres niveis. Tal foi a decisión da Xunta. Esto supón 
que os libros traballan máis estándares dos que resultan avaliables nese nivel. Non cremos que 
supoña problema ningún, pola mínima carga horaria que ten a materia en todos os niveis, polo 
que os estándares oficiais de cada curso resultan materia abonda para un ano académico. 

 Os distintos docentes poden usar outros materiais (documentos, fotocopias, pequenos 
fragmentos audiovisuais) se así o entenden convinte para o desenvolvemento da materia nas 
distintas aulas. 

 

 
Criterios de avaliación, cualificación e promoción 

 Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación 
final, é dicir, son equivalentes. 

 Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución 
para entender que un estándar de aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da 
avaliación máxima para ese estándar. 

 

A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo ata un 60% da nota a probas escritas que 
valoren a adquisición de contidos; un 20% da nota ó traballo diario na aula cos procedementos 
axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 20% da nota á observación directa do 
profesor para valorar as actitudes.  
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A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. 
Para facer media entre elas hai que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de 
recuperación no que será preciso obter unha nota mínima de 5.  
 

 

Organización das actividades de seguimento, 
recuperación e avaliación das materias pendentes 

 A xefatura do Departamento, a indicacións da Xefatura de Estudos, terá unha listaxe de 
todos os alumnos que cursando 2º, 3º ou 4º de ESO, teñan pendente a materia de Valores Éticos 
dalgún nivel previo, indicándolle a cada docente da materia o conxunto de alumnos dos grupos 
nos que a imparte que están nesa situación. Serán os docentes directos os que se encarguen do 
seguimento, recuperación e avaliación deses alumnos. 

 Para os alumnos cursando 2º ou 3º da ESO, e dado o carácter gradual da materia no 
primeiro ciclo, os docentes poderán entender como recuperados aqueles estándares traballados e 
superados no nivel cursado. De non ser o caso de que os estándares suspensos aparezan no 
currículo do nivel cursado, os docentes poden optar ben por propor probas escritas que 
acrediten a súa consecución, ben por solicitar deses alumnos traballos escritos que impliquen ese 
acadamento. Poderáse usar o libro oficial do nivel cursado para atopar actividades que sirvan para 
calquera das dúas posibilidades, ao conter os libros, como xa se comentou no apartado de 
materiais e recursos didácticos, referencias a todos os estándares do nivel. No caso de 4º da ESO, 
os profesores poden interpretar que o acadamento de estándares de 4º nos distintos bloques 
supón, de facto, o acadamento de estándares relacionados nos niveis inferiores. Como no caso 
dos outros niveis, os docentes tamén poden optar por propor aos alumnos nesa situación probas 
escritas que acrediten a consecución dos estándares suspensos, ben por solicitar deses alumnos 
traballos escritos que impliquen ese acadamento. 

 

 
Deseño da avaliación inicial e medidas individuais 
ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

 Tendo en conta a escasísima carga horaria da materia nos dous niveis nos que se imparte 
(unha hora a semana, polo que, cando se faga esa avaliación teremos estado con eles un tempo 
semellante ao que teñen outras materias nunha única semana), vai resultar a todas luces 
imposible que os profesores deste Departamento poidamos aportar información fiable dos nosos 
alumnos máis alá de casos puntuais e nivel xeral do grupo. 

 En coordinación co titor, o departamento de Orientación, e o resto do equipo docente, 
levaremos a cabo as medidas individuais ou colectivas que se entendan como necesarias para 
minguar no posible calquera dificultade no proceso de ensino-aprendizaxe dalgún alumno ou 
grupo de alumnos. 
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Medidas de atención á diversidade 

 O feito de que os estándares estean asociados a distintos tipos posibles de instrumentos 
de avaliación permitirá ao profesorado aplicar solucións variadas e flexibles para os distintos casos 
cos que nos poidamos atopar entre o noso alumnado, potenciando sempre aquelas fortalezas do 
alumno que lle permitan acadar os logros enunciados en cada estándar. 

 O Departamento de Filosofía levaría a cabo unha Adaptación Curricular Individualizada logo 
de ser detectada a necesidade da mesma nunha avaliación psicopedagóxica dun alumno 
conreto, sempre en coordinación co Departamento de Orientación, a Xefatura de Estudos e o 
titor/titora correspondente 

 

 
Actividades complementarias e  extraescolares 

 No presente curso académico o Departamento non prevé levar a cabo ningunha actividade 
complementaria ou extraescolar.  

 De se-lo caso de que nalgún momento do curso xurda a oportunidade de asistir a 
algún evento cultural (película, conferencia, obra de teatro, exposicións, …) no que se trate 
algunha problemática relacionada coa materia, o Departamento colaboraría con outros 
Departamentos Didácticos e coa Vicedirección do centro (encargada da coordinación) para a 
organización e posta en práctica da actividade. Cada docente pode, de seu, propor actividades 
complementarias para os seus alumnos, actividades que poden integrarse nas distintas 
celebracións e xornadas que se desenvolverán no centro coordinadas pola Vicedirección. 

 

 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora. 

Se ao longo do curso algún dos docentes da materia interpreta que, ben polos resultados 
académicos parciais, ben por calquera outra circunstancia que atinxa ao bo funcionamento do 
proceso de ensino- aprendizaxe, é preciso acometer unha modificación desta programación 
para mellorala nalgún dos seus puntos, comunicaráo ao resto dos membros do Departamento, e, 
logo de que, se procede, o Departamento aprobe a modificación en reunión oficial, remitiráse 
copia da acta da reunión á Xefatura de Estudos xunto coa programación modificada, para incluila 
oficialmente dentro da Programación Xeral Anual. O Departamento dará a coñecer a todos os 
alumnos da materia os cambios realizados, e se encargará de facer dispoñible na web do centro o 
documento modificado para que estea ao dispor de calquera membro da comunidade educativa. 

Dada a natureza da materia, entendemos que a porcentaxe de alumnos avaliados 
positivamente nela entre as avaliacións ordinaria e extraordinaria debe ser próxima ao 100%, 
sempre que os alumnos amosen un mínimo de traballo individual e na aula. Calquera outro 
resultado implicaría unha modificación seria destas programacións para os vindeiros anos. 
Recolleráse na Memoria Final deste Departamento tanto esa porcentaxe coma unha relación 
detallada de aqueles estándares de aprendizaxe que os docentes dos distintos niveis entendan 
como pobremente acadados polos nosos alumnos, de tal xeito que en vindeiras programacións 
atendamos estes datos, introducindo variacións metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de 
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avaliación previstos nesta programación. 

 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
  

 Desde a data da avaliación ordinaria (a partir do 6 de xuño) o alumnado aprobado disporá 
dun Plan específico de “contidos de ampliación”, de entre os aspectos do temario menos traballados 
durante o curso, mentres o alumnado non aprobado contará cun Plan de Recuperación centrado nos 
“contidos mínimos” da asignatura correspondente, con vistas á avaliación extrordinaria (a partir do 
23 de xuño).  
  
 

 

PREVISIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS DERIVADOS DA SITUACIÓN 

SANITARIA 

  
 Ó abeiro das instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 
2021/2022, en relación cos protocolos sanitarios, é preciso especificar as metodoloxías a utilizar en 
cada caso, prevendo a posibilidade de impartir ensino presencial, semipresencial ou on line, segundo 
determinen as diferentes circunstancias do alumnado, para proveer o dereito á educación.  
 
 Para este fin, usaranse os medios da Aula Virtual do centro, ou outros medios sempre 
vinculados á Aula Virtual.  
 Tanto os contidos da asignatura como as actividades propostas estarán accesibles na Aula 
Virtual, para ser empregados indistintamente na propia aula de referencia ou a distancia.  
 No suposto dun escenario semipresencial, a actividade presencial sería complementada coa 
difusión das clases a través da ferramenta WEBEX. Esta combinación faríase coa impartición 
simultánea das aulas, presenciais e a distancia, excepto que se establecese por parte do centro un 
sistema de semipresencialidade rotatoria, coa impartición alterna de sesións presenciais e a 
distancia.  
 No caso de ausencias puntuais de alumnado por causa de ter que permanecer na súa casa 
para cumprir cos protocolos sanitarios, a atención on line considérase necesaria solo no caso de 
ausencias superiores a 2 semanas.  
 No suposto dun escenario completamente on line, a Aula Virtual e a ferramenta WEBEX 
serán os medios empregados para impartir a asignatura, podéndose proceder á grabación das clases 
para adaptalas aos horarios que esixan as circunstancias do alumnado, a fin de garantir o seu dereito 
á educación.   
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IGUALDADE DE XÉNERO – 2º ESO 

1.    Introdución e contextualización. 
 

A educación constitúe un instrumento fundamental para mudar as situacións de des- 

igualdade que aínda se reproducen entre o alumnado. As redes sociais, moitas das mensaxes que 

se envían desde os medios de comunicación, algún tipo de literatura e música, a publicidade, o 

descoñecemento do que significa realmente o feminismo... son algunhas das causas que fan que 

este tema se minimice e acepte, en ocasións, como algo natural, impedindo así os avances precisos 

para unha sociedade máis común e igualitaria. 

 
Por iso, con esta materia de Igualdade de xénero, preténdese concienciar as nosas 

alumnas e alumnos para que actúen de xeito crítico ante estas situacións percibidas, no seu 

contorno e fóra del, e para que recoñezan as relacións interpersoais e sociais desde a natural 

diversidade de xénero, sexo e orientación sexual, como parte dunha realidade plural e 

enriquecedora, onde non hai lugar para discriminacións ou exclusións de ningún tipo. 

 
A diversificación formativa e profesional, así como a toma de decisións libres de este- 

reotipos de xénero, tamén resulta imprescindible para contribuír a este cambio social e non 

perpetuar os mecanismos de selección educativos e profesionais baseados no xénero. 

 
Por outra parte, na escola seguen a invisibilizarse, en moitos casos, as achegas das mulleres 

nos distintos campos do saber, o que fai que os referentes sigan a ser os valores 

predominantemente masculinos que dan continuidade a roles diferenciados en función do seu 

xénero. 

 
2. Aprendizaxes imprescindibles non acadados 

 
Esta materia impártese unicamente en 2º ESO, polo que o alumnado que a cursa neste ano 

2020/21 non presenta aprendizaxes imprescindibles non acadados no curso pasado. 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla 

a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte 

dos perfís competenciais. 
 

No currículo da materia Igualdade de xénero aparecen recollidas as 

competencias traballadas en cada estándar, detallándose a continuación a contribución da 

área ao desenvolvemento das mesmas: 

 
- CCL: comprender o sentido do material utilizado na clase; expresarse 

oralmente e por escrito con corrección; respectar as normas de comunicación. 

- CSC: desenvolver capacidade de diálogo; amosar interese en (des)aprender 

os estereotipos de xénero; respectar a diversidade nas relación afectivo- 

sexuais 

- CEC: valorar como algo enriquecedor a visibilización do traballo da muller 

na cultura universal; elaborar traballos e presentación con sentido estético. 

- CAA: xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe; 

xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
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- CD: empregar e seleccionar distintas fontes para a busca de información; 

elaborar información propia derivada da obtida nas TIC. 

- CMCT: amosar respecto e interese polo traballo da muller nos distintos 

ámbitos científicos. 

 
4. Concreción dos obxectivos para o curso: 

 

✓ Comprender a diferenza sexo- xénero, entendendo como este último determina 

socialmente a construción das identidades masculina e feminina. 

✓ Comezar a reflexionar sobre como a sociedade na que vivimos asigna, desde a 

infancia, condutas e características psicolóxicas diferentes a mulleres e homes . 

✓ Valorar de xeito positivo a igualdade de dereitos e oportunidades entre os dous 

sexos, recoñecendo e rexeitando estereotipos e prexuízos sexistas. 

✓ Identificar as situacións de discriminación , tanto no pasado como no presente, 

entendendo a necesidade de dar visibilidade a estas situación con datas 

significativas e outros  feitos  (por exemplo, a linguaxe inclusiva) 

✓ Analizar e reflexionar sobre algún dos modelos culturais dominantes (por 

exemplo, o amor romántico) que supoñen un obstáculo para a igualdade e a 

construción de relacións máis xustas e igualitarias. 

✓ Respectar os diferentes tipos de familias, así como as distintas relación afectivo- 
sexuais. 

✓ Identificar algún dos tipos de violencia ma 

✓ Reflexionar sobre os condicionamentos sociais de xénero no desenvolvemento 

persoal e das propias actitudes e comportamentos, adoptando unha postura crítica 

ante os mesmos. 

 

5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

1º. Temporalización 

A temporalización debe ser progresiva, valorando no alumnado a adquisición e 

asimilación contínua dos diferentes estándares de aprendizaxe, incluídos nos seguintes bloques 

de contidos. 

 
Bloque 1: A construción social das identidades sexuais e de xénero 

Bloque 2: Relacións de xénero e afectividade. 

Bloque 3: Da discriminación á igualdade de oportunidades. 

Bloque 4: Cara a unha sociedade sen violencia machista. 

 
A amplitude e diversidade dos contidos propostos nesta materia, así como o seu carácter 

multidisciplinar, deixan abertas diferentes posibilidades de organización, secuenciación e 

concreción. Os contidos recollidos no currículo estruturaranse en base a estas UNIDADES 

DIDÁCTICAS principais: 

 

 

 
1. SEXO E XÉNERO. DÚAS PALABRAS, DÚAS HISTORIAS 

- Diferenza sexo e xénero. 
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- Introdución a conceptos básicos como patriarcado, feminismo, machismo, 

micromachismos, sexismo, roles de xénero, prexuízos de sexo-xénero e  violencia 

de xénero. 

2. FÍOS VIOLETAS. AS NOVAS ARIADNAS 

- 25 novembro (Día internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres) 

- Por que este día? Violencia contra as mulleres. Diferentes tipos de violencia. 

- Non é non. 

3. O EMOCIONARIO É DE TOD@S 

- Universo emocional. 

- Verbalización das emocións e os sentimentos por parte de mozos e mozas. Facémolo 

igual? 

- Custes sociais da masculinidade e feminidade tradicional. 

- Hai novos modelos de masculinidade e feminidade. 

- Comprensión, respecto mutuo e igualdade de trato nas relaciones afectivas entre 

persoas de ambos sexos. 

- Todxs. Linguaxe non sexista: por que? 

4. OS CAMIÑOS DA (IN)VISIBILIDADE 

- 8 marzo (Día Internacional das Mulleres). Para que? 

- División sexual do traballo e acceso desigual ao mundo laboral . Análise da 

representación de homes e mulleres nos ámbitos público e privado. 

- Actitude positiva e activa ante a corresponsabilidade de homes e mulleres no ámbito 

doméstico. 

- Medidas, tanto institucionais como de grupo ou individuais, que configuren 

alternativas para lograr a igualdade real entre os sexos. 

5. NIN PRÍNCIPES NIN PRINCESAS 

- Roles sociais de xénero e interiorización dos mesmos na sociedade. Construción das 

identidades masculina e feminina. 

- Transmisión dos estereotipos a través dalgúns axentes de socialización: contos, 

publicidade,cine, xogos… 

- Deconstrución destes mitos e prexuízos sexistas a través deses mesmos axentes 

sociais 

- Detección, análise e interpretación crítica da imaxe estereotipada dos homes e as 

mulleres en diferentes medios audiovisuais. 

6. IGUAIS PORQUE SEN TI, SON EU. CONTIGO TAMÉN. 

- Os mitos do amor romántico. 

- Dependencia emocional. Relacións de poder - dominio e submisión- nas relacións 

de parella. 

- Reflexión sobre estatísticas extraídas na prensa sobre o tema a tratar. 

- Recoñecemento deses mitos na linguaxe audiovisual (vídeos musicais, cine e 

televisión). 

- O amor é outra cousa. Construíndo o amor en positivo. 

 
A estruturación destes contidos non implica un tratamento diferenciado e separado, senón 

que a maioría dos contidos van ser traballados de xeito progresivo e interrelacionado no 1º, 2º 

e 3º trimestre, o que é recomendable desde unha perspectiva metodolóxica. 
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En todos os bloques resulta fundamental a motivación do alumnado para participar 

activamente nas tarefas e nos debates propostos, favorecendo o intercambio de ideas que 

conduzan a valorar positivamente a contribución persoal na construción dunha sociedade máis 

igualitaria. 

 
Por outra parte, considérase imprescindible o fomento dun clima de confianza na aula, 

adecuado para a transmisión sincera de opinións e valoracións. Esta construción dunha 

convivencia positiva no espazo escolar permitirá a abordaxe desta materia de maneira integral, 

polo tanto, implica tamén o tratamento da educación emocional, das habilidades sociais e 

comunicativas e de todos aqueles elementos necesarios para saber convivir e relacionarse. 

 

 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 
BLOQUE 1: A CONSTRUCIÓN SOCIAL DAS IDENTIDADES SEXUAIS E DE 

XÉNERO 

 
IGUB1.1.1. Observa as diferenzas nas escollas entre mulleres e homes en situacións reais no 

ámbito do lecer (xogo, deporte...). É capaz de distinguir as diferenzas nas escollas entre mulleres 

e homes na maioría dos ámbitos presentados. 

IGUB1.1.2. Analiza as causas que determinan as escollas das mulleres e dos homes .Logra 

determinar algunas das causas destas escollas. 

IGUB1.1.3. Valora a igualdade na toma de decisións e rexeita estereotipos e prexuízos  sexistas. 

De xeito gradual, valora a igualdade e rexeita estereotipos sexistas. 

IGUB1.2.1. Compara os modelos de comportamento que representan homes e mulleres no seu 

contorno (familia, escola, amizades...) e analiza como inflúen no proxecto de vida. É capaz de 

trasladar o visto na clase a algún exemplos da súa vida cotiá. 

IGUB1.3.1. Identifica distintos modelos de familias e recoñece estereotipos na sociedade, 

poñendo exemplos tirados de distintos ámbitos (familia, escola, amizade, medios de 

comunicación...). Logra identificar en distintos ámbitos, diferentes estereotipos e modelos 

diversos de familias. 

IGUB1.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálogos propostos na clase, respectando as normas 

de interacción, intervención e cortesía, e realiza produtos (textuais, gráficos e audiovisuais) 

cooperando con actitudes igualitarias. Participa, de forma regular, respectando as normas de 

diálogo e de convivencia. 

IGUB2.1.1. Nomea distintos estados emocionais e pon exemplos en situacións reais ou simuladas 

de relacións afectivas con trazos negativos ou de dependencia. Distingue as emocións básicas , 

con exemplos cotiás. 

Unidades didácticas: 1, 3 e 4. 

 

 

 
BLOQUE 2: RELACIÓNS DE XÉNERO E AFECTIVIDADE 

 
IGUB2.1.2. Distingue distintos tipos de relacións afectivas entre persoas (amizade, atracción, 

relación de parella) a partir de situacións dadas. Identifica diferentes tipos de relación afectivas. 
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IGUB2.1.3. Identifica modelos de relación tradicionais de parella a partir de exemplos reais que 

propoñan ou situacións simuladas. Distingue modelos de relacións tradicionais. 

IGUB2.1.4. Compara distintos modelos de relacións, a partir de diferentes produtos audiovisuais 

(curtas, series de TV, música...), identifica os seus condicionamentos e valora a diversidade. 

Aplica o visto anteriormente a algún productos audiovisuais. 

IGUB2.2.1. Identifica e diferencia distintos ámbitos da sexualidade a partir de exemplos reais ou 

simulados adecuados para a súa etapa evolutiva, recoñece estereotipos culturais e posibles 

desigualdades. Diferencia algúns estereotipos culturais e desigualdades relacionados coa 

sexualidade. 

IGUB2.2.2. Compara os roles do home e da muller nas relacións afectivas e sexuais no modelo 

dominante a través de imaxes ou vídeos propostos . Identifica algúns roles nas relación afectivo- 

sexuais. 

IGUB2.3.1. Identifica condutas e estratexias de respecto e comprensión nas relacións afectivas e 

sexuais a partir de casos prácticos ou debates. Distingue o respecto nas relación afectivo-sexuais. 

IGUB2.3.2. Procura fórmulas para resolver os conflitos a través da escoita activa, a asertividade, 

a empatía e o diálogo construtivo. Gradualmente, incorpora aspectos que melloran o diálogo e a 

convivencia na clase. 

IGUB2.3.3. Identifica as posibilidades que ofrecen as TIC como medio de comunicación e 

interacción entre iguais a través de exemplos comúns e utilízaas sen incorrer en desigualdades nin 

riscos para a propia integridade e a dos demais. Bo uso das TIC. 

IGUB2.3.4. Participa de maneira activa nos diálogos propostos na clase, respectando as normas 

de interacción, intervención e cortesía, e realiza produtos (textuais, gráficos e audiovisuais) 

cooperando de xeito igualitario. Participa, de forma regular, respectando as normas de diálogo 

e de convivencia. 

Unidades didácticas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
BLOQUE 3: DA DISCRIMINACIÓN Á IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

 

IGUB3.1.1. Identifica fitos na consecución de dereitos ao longo da historia da humanidade. 

Distingue e valora dereitos fundamentais acadados. 

IGUB3.2.1. Compara a adquisición dos dereitos por parte das mulleres e dos homes e recoñece 

as situacións discriminatorias que dan lugar á vulneración de dereitos humanos a través de 

exemplos concretos: dereito ao voto, á educación, á representación pública... Valora a 

importancia dos dereitos conseguidos polas mulleres, entendendo a súa discriminación 

histórica. 

IGUB3.3.1. Busca e selecciona mostras da desigualdade por razón de sexo e xénero a través de 

diferentes exemplos: na división sexual do traballo, no acceso ao mundo laboral, salarios, 

masculinización e feminización dos perfís profesionais, corresponsabilidade no ámbito 

doméstico, uso desigual dos espazos e aproveitamento dos tempos de ocio, uso das novas 

tecnoloxías, feminización da pobreza... Distingue a maioría das discriminacións sufridas polas 

mulleres en determinados ámbitos. 

IGUB3.3.2. Valora os dereitos acadados para o desenvolvemento e a autonomía persoal. Valora 

eses dereitos como parte importante para o desenvolvemento persoal. 

IGUB3.3.3. Participa de maneira activa nos diálogos propostos na clase, respectando as normas 

de interacción, intervención e cortesía, e realiza produtos (textuais, gráficos e audiovisuais) 
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cooperando con actitudes igualitarias. Participa, de forma regular, respectando as normas de 

diálogo e de convivencia. 

IGUB3.4.1. Consulta e utiliza, de forma autónoma, fontes de información básicas (dixitais e 

outras) para a realización de traballos sinxelos sobre o labor de mulleres representativas nalgúns 

dos campos do coñecemento, da realización persoal, do lecer... Participa, regularmente, na 

realización dos traballos encomendados. 

IGUB3.5.1. Identifica os recursos lingüísticos que contribúen a visibilizar as mulleres no discurso 

a través do uso dunha linguaxe inclusiva. Recoñece algún dos recursos para o uso dunha linguaxe 

inclusiva. 

IGUB3.5.2. Incorpora, de xeito gradual, a linguaxe inclusiva nas súas intervencións orais e 

producións escritas. Uso gradual desta linguaxe inclusiva. 

IGUB3.6.1. Identifica actitudes positivas propias ou no seu contorno situacións de cambio que 

conduzan á igualdade entre os sexos. Distingue algunhas situacións que conducen á igualdade 

de sexos. 

IGUB3.6.2. Realiza propostas para conseguir a ampliación de dereitos e acadar así a igualdade 

real e efectiva, así como a visibilidade social da muller. Algunha vez, realiza algunha proposta 

para acadar a igualdade no seu contexto. 

Unidades didácticas: 1, 2 e 4 

 
BLOQUE 4: CARA A UNHA SOCIEDADE SEN VIOLENCIA MACHISTA 

 
IGUB4.1.1. Identifica e xerarquiza feitos, actitudes e comportamentos discriminatorios e 

relaciónaos coa violencia machista. Vincula algunas actitudes discriminatorios coa violencia 

machista. 

IGUB4.2.1. Identifica algúns tipos de violencia a partir de exemplos diversos e clasifícaos 

(violencia psicolóxica, física...). Recoñece algún tipos de violencia machista. 

IGUB4.2.2. Recoñece o ciclo da violencia a partir de situacións de agresións propostas. Entende 

o que significa o ciclo da violencia. 

IGUB4.3.1. Recoñece os sinais de alerta que permiten distinguir un caso de violencia machista, 

identifícaos en casos prácticos e denuncia as condutas violentas. Identifica algún sinais de alerta. 

IGUB4.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálogos propostos na clase, respectando as normas 

de interacción, intervención e cortesía, e realiza produtos (textuais, gráficos e audiovisuais) 

cooperando con actitudes igualitarias. Participa, de forma regular, respectando as normas de 

diálogo e de convivencia. 

IGUB4.4.1. Busca exemplos da trata de persoas e da escravitude sexual nos medios de 

comunicación. Busca algún exemplo de escravitude sexual. 

IGUB4.5.1. Realiza un produto (cartel, folleto, presentación, artigo xornalístico, blog...) que 

expoña de xeito sinxelo e positivo mensaxes e propostas de solución para afrontar as situacións 

de violencia machista. Participa no traballo encomendado. 

IGUB4.5.2. Incorpora, de xeito gradual, a linguaxe inclusiva nas súas intervencións orais e 

producións escritas. Uso gradual desta linguaxe inclusiva. 

Unidades didácticas: 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

 

 

3º Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

PESO 

CUAL 
GRAO 

MIN. C 
INSTRUMENTOS 

DE 

AVALIACIÓN 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS1 

CL EOE CA TIC EMP EC 

Bloque 1. A construción social das identidades sexuais e de xénero 

IGUB1.1.1. 

Observa as 

diferenzas          nas 

escollas entre 

mulleres e homes en 

situacións reais no 

ámbito do lecer 

(xogo, deporte...). 

60% 20%  

Rúbrica que valorará 

traer o material e o 

traballo persoal feito 

no caderno. 

 

 

 

Rúbrica de actitude, 

participación e 

respecto ás normas 

de convivencia 

 

 

 

Exposicións 

individuais e/ou en 

grupo sobre os 

contidos traballados 

 

 

 

 

Diario violeta 

 

 

 

TODOS 

• IGUB1.1.2. 

Analiza as causas 

que determinan as 

escollas das 

mulleres e dos 

homes. 

50% 10% 

IGUB1.1.3. Valora 

a igualdade na toma 

de decisións e 

rexeita estereotipos 

e prexuízos 

sexistas. 

80% 20% 

• IGUB1.2.1. 

Compara os 

modelos de 

comportamento que 

representan  homes 

e mulleres no seu 

contorno (familia, 

escola, amizades...) 

e analiza como 

inflúen no proxecto 

de vida. 

60% 10% 

IGUB1.3.1. 

Identifica distintos 

modelos de familias 

e recoñece 

estereotipos na 

sociedade, poñendo 

exemplos tirados de 

distintos ámbitos 

(familia, escola, 

amizade, medios de 

comunicación...). 

40% 20% 

 
 

 

1 CL (Comprensión Lectora); EOE (Expresión Oral e Escrita); CA (Comunicación Audiovisual); TIC 
(Tecnoloxías Ciencias e Información); EMP (Emprendemento); EC (Educación Constitucional e Cívica) 
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IGUB1.3.2. 

Participa,  de 

maneira activa, nos 

diálogos propostos 

na clase, 

respectando as 

normas de 

interacción, 

intervención e 

cortesía, e realiza 

produtos (textuais, 

gráficos e 

audiovisuais) 

cooperando con 

actitudes 

igualitarias. 

80% 20% 

 

 

 
ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

PESO 

CUAL 
GRAO 

MIN. C 
INSTRUMENTOS 

DE 

AVALIACIÓN 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

CL EOE CA TIC EMP EC 

Bloque 2. Relacións de xénero e afectividade 

• IGUB2.1.1. 

Nomea distintos 

estados emocionais 

e pon exemplos en 

situacións reais ou 

simuladas  de 

relacións afectivas 

con trazos 

negativos ou de 

dependencia. 

60% 10%  

 

 

 

 

Diario violeta 

 

 

 

 

Rúbrica que valorará 

traer o material e o 

traballo persoal feito 

no caderno. 

 

 

 

Rúbrica de actitude, 

participación e 

respecto ás normas 

de convivencia 

 

 

 

Exposicións 

individuais e/ou en 

grupo sobre os 

contidos traballados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS 

IGUB2.1.2. 

Distingue distintos 

tipos de relacións 

afectivas entre 

persoas (amizade, 

atracción, relación 

de parella) a partir 

de situacións dadas. 

50% 20% 

IGUB2.1.3. 

Identifica modelos 

de relación 

tradicionais  de 

parella a partir de 

exemplos reais que 

propoñan  ou 

situacións 

simuladas. 

40% 20% 
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IGUB2.1.4. 

Compara distintos 

modelos  de 

relacións, a partir de 

diferentes produtos 

audiovisuais 

(curtas, series de 

TV, música...), 

identifica os seus 

condicionamentos e 

valora   a 

diversidade. 

60% 10%   

IGUB2.2.1. 

Identifica   e 

diferencia distintos 

ámbitos  da 

sexualidade a partir 

de exemplos reais 

ou simulados 

adecuados para a 

súa etapa evolutiva, 

recoñece 

estereotipos 

culturais e posibles 

desigualdades. 

40% 20% 

IGUB2.2.2. 

Compara os  roles 

do home e da muller 

nas relacións 

afectivas e sexuais 

no  modelo 

dominante a través 

de imaxes ou vídeos 

propostos. 

40% 10% 

IGUB2.3.1. 

Identifica condutas 

e estratexias de 

respecto e 

comprensión nas 

relacións afectivas e 

sexuais a partir de 

casos prácticos ou 

debates. 

60% 10% 

IGUB2.3.2. Procura 

fórmulas para 

resolver os conflitos 

a través da escoita 

activa,  a 

asertividade, a 

empatía e o diálogo 

construtivo. 

80% 20% 

IGUB2.3.3. 

Identifica as 
40% 10% 
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posibilidades que 

ofrecen as TIC 

como medio de 

comunicación e 

interacción entre 

iguais a través de 

exemplos comúns e 

utilízaas sen 

incorrer en 

desigualdades nin 

riscos para a propia 

integridade e a dos 

demais. 

    

 
ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

PESO 

CUAL. 
GRAO 

MIN. 

C. 

INSTRUMENTOS 

DE 

AVALIACIÓN 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

CL EOE CA TIC EMP EC 

Bloque 3. Da discriminación á igualdade de oportunidades 

IGUB3.1.1. 

Identifica fitos na 

consecución de 

dereitos ao longo da 

historia da 

humanidade. 

40% 10%  

 

 

 

 

Diario violeta 

 

 

 

 

 

Rúbrica que valorará 

traer o material e o 

traballo persoal feito 

no caderno. 

 

 

 

Rúbrica de actitude, 

participación e 

respecto ás normas 

de convivencia 

 

 

 

Exposicións 

individuais e/ou en 

grupo sobre os 

contidos traballados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS 

IGUB3.2.1. 

Compara a 

adquisición dos 

dereitos por parte 

das mulleres e dos 

homes e recoñece as 

situacións 

discriminatorias que 

dan lugar  á 

vulneración de 

dereitos humanos a 

través de exemplos 

concretos: dereito 

ao         voto,         á 

educación, á 

representación 

pública... 

50% 10% 

IGUB3.3.1. Busca e 

selecciona mostras 

da desigualdade por 

razón de sexo e 

xénero a través de 

diferentes exemplos:

 na 

división sexual do 

traballo, no acceso 

ao mundo laboral, 

salarios, 

masculinización  e 

40% 10% 
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feminización dos 

perfís profesionais, 

corresponsabilidade 

no ámbito 

doméstico,         uso 

desigual dos 

espazos e 

aproveitamento dos 

tempos de ocio, uso 

das novas 

tecnoloxías, 

feminización da 

pobreza... 

    

IGUB3.3.2. Valora 

os dereitos acadados 

para o 

desenvolvemento e 

a autonomía 

persoal. 

60% 10% 

IGUB3.3.3. 

Participa de maneira 

activa nos diálogos 

propostos na clase, 

respectando          as 

normas de 

interacción, 

intervención e 

cortesía, e realiza 

produtos (textuais, 

gráficos e 

audiovisuais) 

cooperando con 

actitudes 

igualitarias. 

80% 10% 

IGUB3.4.1. 

Consulta e utiliza, 

de forma autónoma, 

fontes de 

información básicas 

(dixitais e outras) 

para a realización de 

traballos sinxelos 

sobre o labor de 

mulleres 

representativas 

nalgúns dos campos 

do coñecemento, da 

realización persoal, 

do lecer... 

40% 10% 

IGUB3.5.1. 

Identifica os 

recursos lingüísticos 

que contribúen a 

visibilizar as 

mulleres no 

30% 10%   
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discurso a través do 

uso dunha linguaxe 

inclusiva. 

    

IGUB3.5.2. 

Incorpora, de xeito 

gradual, a linguaxe 

inclusiva nas súas 

intervencións  orais 

e producións 

escritas. 

60% 10% 

IGUB3.6.1. 

Identifica actitudes 

positivas propias ou 

no seu contorno 

situacións de 

cambio que 

conduzan á 

igualdade entre os 

sexos. 

80% 10% 

• IGUB3.6.2. 

Realiza propostas 

para conseguir a 

ampliación de 

dereitos e acadar así 

a igualdade real e 

efectiva, así como a 

visibilidade social 

da muller. 

60% 10% 

 

 
ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

PESO 

CUAL 
GRAO 

MIN. 

C. 

INSTRUMENTOS 

DE 

AVALIACIÓN 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

CL EOE CA TIC EMP EC 

Bloque 4. Cara a unha sociedades en violencia machista 

IGUB4.1.1. 

Identifica e 

xerarquiza feitos, 

actitudes e 

comportamentos 

discriminatorios  e 

relaciónaos coa 

violencia machista. 

80% 10%  

 

 

 

 

 

 

Rúbrica que valorará 

traer o material e o 

traballo persoal feito 

no caderno. 

 

 

 

Rúbrica de actitude, 

participación          e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS 

IGUB4.2.1. 

Identifica algúns 

tipos de violencia a 

partir de exemplos 

diversos e 

clasifícaos 

(violencia 

50% 10% 
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psicolóxica, 

física...). 
  respecto ás normas 

de convivencia 

 

 

 

Exposicións 

individuais e/ou en 

grupo sobre os 

contidos traballados 

 

 

 

 

Diario violeta 

 

IGUB4.2.2. 

Recoñece o ciclo da 

violencia a partir de 

situacións de 

agresións 

propostas. 

50% 10% 

IGUB4.3.1. 

Recoñece os sinais 

de alerta que 

permiten distinguir 

un caso de violencia 

machista, 

identifícaos en 

casos prácticos e 

denuncia as 

condutas violentas. 

80% 20% 

IGUB4.3.2. 

Participa,  de 

maneira activa, nos 

diálogos propostos 

na clase, 

respectando as 

normas de 

interacción, 

intervención e 

cortesía, e realiza 

produtos (textuais, 

gráficos e 

audiovisuais) 

cooperando con 

actitudes 

igualitarias. 

80% 20% 

IGUB4.4.1.   Busca 

exemplos da trata 

de persoas e da 

escravitude sexual 

nos medios de 

comunicación. 

40% 10% 

IGUB4.5.1. Realiza 

un produto (cartel, 

folleto, 

presentación, artigo 

xornalístico, blog...) 

que expoña de xeito 

sinxelo e positivo 

mensaxes e 

propostas de 

solución para 

afrontar as 

situacións de 

violencia machista. 

80% 20% 
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Distinguiremos tres pasos ou momentos distintos pero complementarios: 

● Avaliación inicial: Realízase a comezo de curso, coa finalidade de coñecer que sabe 

e como o sabe o alumnado, para así adecuar as intencións aos seus coñecementos 

previos e necesidades. 

 

Avaliación formativa: Serve para regular o proceso e introducir os axustes 

necesarios ás necesidades e intereses vitais do alumnado, que en cada momento 

consideremos oportunos. Marcaremos uns INDICADORES DE LOGRO para 

avaliar a presente programación didáctica (materiais utilizados, planificación, 

obxectivos acadados, medidas de atención á diversidade, actividades 

complementarias…) e a práctica docente ( como traballa o alumnado, grao de 

motivación, implicación das familias, metodoloxía utilizada…). Esta avaliación da 

ensinanza realizarase mediante diálogos  e enquisas, ao final de cada trimestre. 

 

● Avaliación sumativa (ou final): confirma se se conseguiron os obxectivos propostos 

se acadaron as competencias e dela derívase a cualificación final e/ou a proposta de 

promoción ou non de cada alumna/o. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

o Observación directa do traballo na aula (con rúbrica) 

o Uso de rúbricas (exposicións orais/ traballos escritos) para a corrección dos 
traballos encomendados. 

o DIARIO DE CLASE (valoración feita polo alumnado na súa libreta, de xeito 

diario e despois de cada sesión de clase). Debe entregarse ao final de cada 

trimestre. Valorarase segundo rúbrica. Nel, preténdese: 

 que o alumnado redacte, un resumo coherente e ordenado dos temas tratados na aula 

 que o alumnado recolla unha pequena reflexión persoal sobre o que vai aprendendo, sobre 

as dúbidas que ten e sobre as diversas posturas que xurdan nos debates 

 que o alumnado recolla conceptos teóricos, datos estatísticos e citas concretas que 

resulten significativos para comprender a igualdade. 

 que o alumnado redacte con corrección gramatical e ortográfica, con caligrafía lexible e 

cunha presentación limpa e coidada nas formas.  

o TRABALLO DE INVESTIGACIÓN. Poderá ser realizado de xeito individual 

ou por parellas, realizándose a exposición oral e/ou presentación por escrito de igual 

maneira. A nota poderá ser coincidente ou non, dependendo do traballo realizado no 

proceso de elaboración do mesmo. 

o LIBRO DE LECTURA; haberá unha lectura obrigatoria (a escoller na sección 

Feminismos, da Biblioteca), da que a docente efectuará unha proba escrita con 

preguntas guiadas sobre o seu contido (no caso de que o ensino non poida ser 

presencial, a alumna/o demostrará a lectura cunha gravación en vídeo de 5 minutos 

onde resuma e opine sobre o mesmo). 
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Concrecións metodolóxicas que require a materia 

 

- A profesora será unha guía no proceso de descuberta-aprendizaxe do alumnado, quen será o 

verdadeiro protagonista, desenvolvendo a súa autonomía cognitiva, afectiva e moral. 

- O diálogo será o piar fundamental desta materia, ademais as clases completaranse con 

fragmentos de películas, anuncios publicitarios, cancións e indagacións en Internet que nos 

resulten útiles. 

- Facilitarase o traballo autónomo do alumnado, estimulando tamén as súas capacidades para 

o traballo en equipo, favorecendo situacións de aprendizaxes contextualizadas. 

- Impulsarase a busca de todo tipo de información e a súa interpretación. 

- Potenciarase a utilización de formatos dixitais na realización de tarefas e na presentación de 

traballos. 

-  

 

Materiais e recursos didácticos  

 

- Na explicación dos contidos teóricos utilizaranse distintos materiais (fichas explicativas, pwp, 

internet, prensa escrita…). 

- Material bibliográfico da biblioteca do centro. 

- Recursos audioviduais. 

- Libros de lectura relacionados coa materia 

 

 

Actividades de aprendizaxe 

 

- As actividades realizadas basearanse, principalmente, na visualización e análise posterior de 

presentacións en PWP, prensa, vídeos, anuncios, fragmentos de películas e textos nos que 

aparezan os contidos referidos. 

- Traballos individuais e grupais. 

- Diálogo e posta en común dos traballos na aula. 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

 

 Criterios de avaliación (currículo da materia- DOGA) 

 

 Criterios de cualificación 

As porcentaxes  serán os seguintes: 

A nota final de cada avaliación obterase atribuíndo ata un 60% da nota a probas escritas 

que valoren a adquisición de contidos; un 20% da nota ó traballo diario na aula cos procedementos 

axeitados (caderno de clase e traballos propostos); e un 20% da nota á observación directa do 

profesor para valorar as actitudes.  

A cualificación final da asignatura farase en función das notas obtidas nas tres avaliacións. 

Para facer media entre elas hai que ter aprobadas alomenos dúas avaliacións. 

Para os alumnos que non teñan aprobado por avaliacións haberá un exame final de 

recuperación no que será preciso obter unha nota mínima de 5.  

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 
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Concreción dos elementos tranversais que se traballarán. 

 

A materia de Igualdade de xénero (2º ESO) é toda ela un compendio de educación en 

valores, centrados en aprender a coñecer, aprender a facer, aprender a convivir e aprender a ser. 

Enfocaranse en dúas direccións: 

 

- Valores sociais que debe coñecer, respectar e aplicar o alumnado, baseados nos dereitos 

humanos e constitucionais, incluídos no temario. 

- Valores de tipo individual que se deben seguir desenvolvendo no alumnado: espírito crítico, 

curiosidade, liberdade e responsabilidade. 

 

Medidas de atención á diversidade 

 

Adaptaranse os traballos e lecturas á diferente tipoloxía de alumnado na aula: dificultades 

de aprendizaxe, alats capacidades, TDH, TDAH…así como os recursos que estes precisen. 

 

Actividades complementarias e extraescolares  

 

Estas actividades dependerán das circunstancias sanitarias.  

 

Axustes metodolóxicos para un ensino non presencial. 

 

Se as circunstancias sanitarias impostas pola Covid-19 obrigasen a un ensino semipresencial 

ou virtual, contémplanse algún axustes e/ou modificacións. 

▪ En calquera dos dous casos (tanto ensino semipresencial como virtual), manteríase a 

organización e secuenciación de contidos, procurando simplificalos ao máximo e 

reducíndoos aos contidos mínimos esixibles. 

▪ A temporalización feita para cada nivel tamén se axustará en función de como evolucione 

a situación sanitaria e das necesidades que se detecten en cada grupo-clase: facilidades 

na comunicación co alumnado, situación persoal-laboral das familias, da propia 

profesora, etc... 

▪ En canto ás actividades, procuraremos que manteñan as súas características ( 

motivadoras, respectuosas coa diversidade, globalizadoras…), pero variará 

significativamente o traballo de aula e os contextos de aprendizaxe: 

 

o Se o ensino pasase a ser virtual na súa totalidade, procuraremos seguir as pautas 

de traballo sinaladas na presente programación porque son as que garanten unha 

aprendizaxe significativa, pero farase botando man das ferramentas dixitais de 

que dispomos, preferentemente a Aula Virtual do centro. Respectarase, na 

medida do posible, o horario de clase de cada grupo, co que nos reuniremos 

virtualmente a través da plataforma CISCO WEBEX, e trataremos de crear un 

clima de traballo serio, eficaz, e ao mesmo tempo agradable, que nos permita 

avanzar. 

 

o No caso de irmos a un ensino semipresencial, aproveitaríanse os días de presenza 

do alumnado  na  aula  física  para  explicar  os  principais  contidos 

conceptuais, resolver dúbidas ou dificultades e poñer en común e/ou corrixir 

tarefas, así como realizar algunhas actividades de síntese, como a recapitulación 

do aprendido; polo tanto, o alumnado realizaría individualmente e/ou na clase 
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telemática as demais actividades: traballos de creación propia; busca de 

información; realización de exercicios... 

 

o En calquera dos dous casos, as actividades serán preferentemente individuais, e 

só serán en grupo cando o alumnado poida interactuar de maneira virtual. 

 

 

No caso de que sexa preciso abandonar o ensino presencial, manteranse os criterios de 

cualificación, pero axustaranse os procedementos e instrumentos de avaliación, que quedarán 

como segue: 

 

● As explicación teóricas sobre os contidos da materia efectuaranse por videoconferencia 

grupal e, en casos excepcionais (para atender dúbidas e dificultades específicas) de xeito 

individual. 

● A avaliación das probas orais (exposición sobre traballo trimestral) realizarase mediante 

procedementos como arquivos de audio e vídeo.  

● A parte escrita dos traballos de investigación entregaranse a través da aula virtual. 

 


