
Profesorado

Alexandre 
Charlón

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Filosofía [4º da ESO]

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
IES MACÍAS O NAMORADO 
(PADRÓN)

CURSO 2022/2023



Índice
1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN..................................................................4

1.1 INTRODUCIÓN.........................................................................................4

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN.............................................................................4

1.2.1 CENTRO............................................................................................4

1.2.2 INSTALACIÓNS E RECURSOS.............................................................4

2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE..........5

3 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO................................................6

3.1 OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA...............................6

3.2 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FILOSOFÍA.....................................................7

4 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN...........9

4.1 TEMPORALIZACIÓN.................................................................................9

4.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.............19

4.3 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN..........................20

4.4 PORCENTAXE DE CADA AVALIACIÓN NA NOTA FINAL...........................20

5 CONCRECIONS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA..........................20

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.................................................................21

7 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A SUPERACIÓN DA 
MATERIA..............................................................................................................21

7.1 CRITERIOS SOBRE A AVALIACION.........................................................21

7.2 CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN....................................................22

7.2.1 Criterios sobre a avaliación de comentarios de texto.....................22

7.2.2 Criterios sobre a avaliación da participación e debates de aula... .22

7.2.3 Criterios sobre a avaliación de traballos de investigación..............23

7.3 CRITERIOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA......................................23

8 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE.........................................................................................23

8.1 Modelo de avaliación do proceso de ensino (rúbrica-docente).............23

8.2 Modelo de avaliación da práctica docente (rúbrica-para o alumnado).24

9 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E RECUPERACIÓN.....25

10 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE PODEN ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS.....................25

11 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE...........................................................26

11.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE......26

12 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.............................................27



13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO................................................................................................28

14 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA....................................................28

14.1 Rúbrica para a revisión da Programación...........................................29

15 ANEXO: PROTOCOLO ANTICOVID........................................................................30



1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 INTRODUCIÓN

A Programación didáctica de aula para Filosofía que aquí se presenta,
recolle e afonda nos obxectivos fundamentais desta materia na ESO, que
inciden  na  consecución  da axeitada  comprensión  do  significado  e  a
importancia  das  cuestións  que  contribúen  á construción da identidade
persoal, vinculándoa coas demais manifestacións da actividade humana.
Unha actividade que trata de apreciar e destacar a labor da razón como
facultade de análise e afondamento na definición do ser humano e na
regulación da  acción  humana  individual  e  colectiva  a  través  do
coñecemento e análise das principais teorías éticas do coñecemento dos
valores  morais  e  a  súa  importancia,  así como  a  cidadanía  en  canto
resultado dos compromisos cívicos asumidos a partir da reflexión ética.
Esta reflexión incide, á súa vez, na consecución de obxectivos pedagóxicos
fundamentais aportando ao alumno/a as destrezas necesarias para unha
análise comprensiva e crítica dos principais problemas éticos e valorando
a  importancia  do diálogo racional como medio de aproximación aos
conceptos centrais do pensamento humano,  como  a  virtude  e  os
fundamentos éticos e políticos así como os referentes para poder postular
as claves de interpretación da nosa cultura, as claves de interpretación do
presente e o futuro da humanidade.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN

1.2.1 CENTRO

A programación que se presenta está contextualizada no IES Macías o
Namorado, sito na vila  de Padrón (A Coruña),  duns 9070 habitantes.  A
maior  parte  do  alumnado  e  da contorna  rural  do  centro  e  provén  de
vivendas unifamiliares (80%).Particularmente na ESO trátase de alumnado
do Concello de Padrón, pero en Bacharelato, sendo maioritariamente de
Padrón, tamén provén alumnado de Dodro,  Rois e Pontecesures. O
Concello posúe unha dotación media de recursos de aproveito didáctico na
contorna: biblioteca, gardería, escolas unitarias, dous colexios de primaria,
dous institutos de secundaria, escola-taller, piscina, polideportivo, campo
de fútbol,  centro social, xardín botánico, parques públicos, mercado de
abastos, . De carácter semiprivado  tamén  conta  coas  fundacións  de
Estudos rosalianos e fundación Cela, ademais do Centro Cultural Padronés,
do Centro de Cicloturismo e Fundación da Ruta Xacobea.1.2.3.  OFERTA
EDUCATIVA

A  oferta  está  distribuída  da  seguinte  maneira:  ESO,  FPB,  Bacharelato
(modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais), Ciclo
Medio de Xestión Administrativa, Ciclo Superior de Administración e
Finanzas, Ciclo Medio de Instalacións  Eléctricas  e  Automáticas,  Ciclo
Superior de Automatización e Robótica Industrial.

1.2.2 INSTALACIÓNS E RECURSOS



O centro está situado nun campus escolar de extensión 10.000 m2 , con
unha pista deportiva de 40x30 metros e zonas verdes para o lecer. Está
dividido en tres edificios, dous dos cales dispoñen de ascensor: o edificio
central de tres plantas , as aulas- taller e o edificio de aulas específicas.
Planta baixa: Conserxería, secretaría, despachos de dirección,
vicedirección e xefe de estudos,  sala  de visitas,  aseos do profesorado,
biblioteca, salón de actos, cafetería, ximnasio, sala de caldeiras, casa do
conserxe, aseo de mulleres/aseo de homes.
Primeiro andar: sala do profesorado con  ordenadores (dous espazos),
aulas de bacharelato e ESO con proxector, ordenador e moitas con lousa
dixital, departamento de orientación, aseo de mulleres, aseo de persoas
con discapacidade.
Segundo andar: aulas de bacharelato e ESO con lousa dixital agás dúas,
catro aulas de ciclos formativos de administrativo con ordenadores para
todo o alumnado e dúas con lousa dixital, aula de informática con lousa
dixital, laboratorios de CienciasNaturais e  Física  e  Química  con  lousa
dixital,  Departamento  de  Administrativo,  Departamento de  Ciencias  e
Linguas,  Departamento de Filosofía,  Economía e Humanísticas,  Aseo de
mulleres,  aseo de homes. Edificio de aulas-taller de electricidade:  catro
talleres de ciclos formativos de electricidade con proxector e ordenadores
para  todo  o  alumnado e lousa dixital no taller 1, aula de informática
industrial, departamento de electricidade, almacén, aseo de homes, aseo
de mulleres,sala de transformadores, sala do xerador. Edificio  de aulas
específicas: aula de tecnoloxía da ESO con proxector, ordenador e lousa
dixital,  aula de música con canón e moitas con proxector,  ordenador e
lousa dixital, aula de Plástica con proxector, ordenador e lousa dixital, aula
de bacharelato tecnolóxico con lousa dixital, almacén, aula de robótca con
lousa dixital, sala de caldeiras, aseo de mulleres, aseo de homes, aseo de
persoas con discapacidade.

2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

Conciencia e expresións culturais
Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais
na medida que posibilita a adquisición de pautas persoais, interpersoais
e interculturais que permiten participar de forma eficaz e construtiva en
calquera sociedade democrática, respectando os valores e os dereitos
socialmente recoñecidos.
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e
cultural.

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

 Apreciar  a  beleza  das  expresións  artísticas  e  as
manifestacións de creatividade e fomentar o gusto pola
estética no ámbito cotián.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.



3 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

3.1 OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos
e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os
seus dereitos no  respecto  aos  demais;  practicar  a  tolerancia,  a
cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos demais e resolver pacificamente os
conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os
comportamentos sexistas.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de
información  para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos.
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 distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos
para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para
aprender  a  aprender, planificar, tomar decisións  e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na
lingua castelá  e,  se  a  houbese,  na  lingua  cooficial  da  comunidade
autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a
lectura e o estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de
xeito apropiado.



j ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros,
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
ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e
representación.

3.2 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FILOSOFÍA

1.Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e
poder valorarse a si mesmo e aos que o rodean.

2.Descubrir  a  importancia  dos  valores  éticos  na  formación  da
personalidade e a autoestima.

3.Comprender o concepto de virtude en Aristóteles para establecer
relacións entre os actos, os hábitos e o carácter no desenvolvemento da
personalidade.

4.Coñecer o concepto e as causas da crise de identidade que xorde na
adolescencia.

5.Tomar  conciencia  da  importancia  que  ten  o  desenvolvemento  da
autonomía e o control persoais no crecemento persoal e nas crises de
identidade  adolescentes, para  poder  identificar  as  súas  causas  e
detectar as influencias que exercen os grupos sociais na personalidade.

6.Identificar  os  trazos  máis  característicos  dos  grupos  de  adolescentes
reflexionando sobre a influencia que exercen sobre o individuo.

7.Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a
concepción kantiana.

8.Tomar  conciencia  da  importancia  que  teñen  o  desenvolvemento  da
autonomía e o control da conduta no crecemento moral da persoa cara á
vida adulta.

9.Identificar  as  aptitudes  que  posúe  o  ser  humano  para  construír  un
autoconcepto positivo e potenciar a súa autoestima.

10. Reflexionar sobre as propias emocións para recoñecelas en
situacións cotiás e poder mellorar as habilidades emocionais.

11. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa
importancia na personalidade e no carácter moral do ser humano para
mellorar as súas habilidades emocionais.



12. Recoñecer  a  relación  do  ser  humano  co  contorno  e  os  axentes
sociais  que  o conforman,  entendendo  a  súa  influencia  no
desenvolvemento  moral  da  persoa  e valorando a vida en  sociedade
desde valores éticos recoñecidos.

13. Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación
para dominar formas e xestos habituais que favorezan tanto as relacións
interpersoais como o respecto á dignidade e aos dereitos das persoas.

14. Entender  a  influencia  das  virtudes  e  dos  valores  éticos  no
establecemento respectuoso e comprensivo de relacións interpersoais,
así como no exercicio da liberdade individual e social.

15. Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola
ética e os dereitos humanos.

16. Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e
asertivas, co fin de moldear  a  personalidade  a  través  de  valores  e
virtudes  éticos  que  favorezan  as relacións  interpersoais  positivas  e
respectuosas,  asegurando  así  unha  vida  en sociedade máis  xusta e
enriquecedora.

17. Recoñecer  a  vida  privada  e  pública  das  persoas  para  trazar  os
límites da liberdade individual e social.

18. Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e
social, identificar os problemas derivados da súa ausencia e promovelos
en beneficio das persoas e da sociedade.

19. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e
a  ética, valorando a importancia desta última para actuar de forma
racional.

20. Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a
intelixencia, a vontade e as normas éticas como medios que rexen a súa
conduta.

21. Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser
humano, destacando a importancia de ser respectados.

22. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou
a elaboración da DUDH, destacando o seu valor como fundamento ético
universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.

23. Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no
respecto á dignidade humana como base de todos os dereitos humanos.

24. Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da
muller e da infancia en gran parte do mundo, coñecendo as causas da
situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa solución.



4 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

4.1 TEMPORALIZACIÓN

1ª 
A
V
A
L.

U
D

Contido Criterio Estándar CC Mes

1

B1.1. Conceptos do bloque "A 
filosofía": filosofía, mito, logos, saber,
opinión, abstracto, concreto, razón, 
sentidos, arché, causa, monismo, 
dualismo, pluralismo, substancia, 
prexuízo, etc.
B1.2. Modos de pensar: coñecer, 
opinar, argumentar, interpretar, 
razoar, analizar, criticar, descubrir, 
crear.

B1.1. FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como 
filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, 
concreto, razón, sentidos, arché, causa, 
monismo, dualismo, pluralismo, substancia ou 
prexuízo, e elabora un glosario con eles.

CAA SET

FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 
argumentar, interpretar, razoar, analizar, 
criticar, descubrir e crear.

CCL

B1.3. Explicación racional (logos) e 
mitolóxica (mito).
B1.4. Comparativa de textos míticos e
racionais ao respecto da 
cosmoxénese e a antropoxénese.

B1.2. FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a 
explicación racional e a mitolóxica, en 
comparación tamén con algunhas características 
xerais das filosofías orientais.

CCEC

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

B1.5. A pregunta polo arché nos 
presocráticos: solucións de Heráclito,

B1.3. FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas 
presocráticas á pregunta polo arché, coñece os 

CCEC
CCL

SET/
OUT



2

Parménides e Demócrito. seus autores e reflexiona por escrito sobre as 
solucións de interpretació da realidade expostas 
por Heráclito, Parménides e Demócrito.
FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser 
humano e a sociedade defendida por Sócrates 
coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa 
propia postura.

CSC

B2.18. Teorías sobre a alma de 
Platón e de Aristóteles, e relación 
nelas entre alma, corpo e afectos.

B2.16 FIB2.16.1. Explicaa teoría da alma de Platón. CCEC
FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles. CCEC
FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a
relación entre o corpo e a mente ou alma.

CAA

3

B2.1.Conceptos do bloque 
"Identidade persoal": personalidade, 
temperamento, carácter, conciencia, 
inconsciencia, condutismo, 
cognitivismo, psicoloxía humanística, 
psicanálise, etc.

B2.1. FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como 
personalidade, temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciencia, condutismo, 
cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, 
e elabora un glosario con eses termos.

CCL OUT/
NOV

B2.2. A personalidade. B2.2. FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a 
personalidade.

CCL

B2.3. Teorías sobre a personalidade B2.3. FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a
personalidade e argumenta sobre iso.

CCL

B2.4. Etapas do desenvolvemento da 
identidade persoal. Tipos de 
personalidade.

B2.4. FIB2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a 
personalidade dospersonaxes, identifica os trazos
e os tipos de personalidade, e reflexiona por 
escrito sobre a temática.

CA
A 
CCL

B2.7. A filosofía da mente e a 
neurociencia

B2.7. FIB2.7.1. Investiga e selecciona información 
significativa sobre conceptos fundamentais de 
filosofía da mente.

CCL 
CD

DEC



4

B2.8. A motivación e os conceptos 
asociados: emoción, sentimento, 
necesidades primarias e 
secundarias, autorrealización, vida
afectiva e frustración.

B2.8. FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos 
como motivación, emoción, sentimento, 
necesidades primarias e 
secundarias,autorrealización, vida afectiva e 
frustración.

CCL

B2.10. Teoría humanística sobre a 
motivación. Diferenzas coa teoría 
cognitivista.

B2.10. FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría 
humanística sobre a motivación e expresa a súa 
opinión razoada ao respecto.

CAA 
CCL

B2.11. Condición afectiva humana
B2.12. Impulsos, emocións e
sentimentos.
B2.13. Papel do corpo na 
afectividade

B2.11. FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos 
breves e significativos de autores salientables 
sobre as emocións, e argumenta por escrito as 
propias opinións.

CCL

B2.14. Incidencia na conduta das 
emocións: frustración, desexo e 
amor.

B2.12. FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a 
incidencia das emocións, como a frustración, o 
desexo ou o amor, entre outras, na conduta 
humana.

CCL 
CSC

B2.15. Incidencia na conduta das 
emocións: A curiosidade e o 
pracer de aprender, o desexo de 
lograr obxectivos, a satisfacción 
pola resolución de problemas, o 
agrado polo recoñecemento de 
éxito e a compracencia polo 
estímulo de iniciativas

B2.13. FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das 
emocións para estimular a aprendizaxe, o 
rendemento, o logro de obxectivos e a resolución
de problemas, entre outros procesos.

CAA 
CCL



2ª
A
V
A
L.

UD Contido Criterio Estándar CC Mes

5

B2.9. A motivación desde a teoría
cognitiva: coñecemento e 
motivación.

B2.9. FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da 
teoría cognitiva acerca do coñecemento e a 
motivación.

CAA XAN

B2.15. Incidencia na conduta das
emocións: A curiosidade e o 
pracer de aprender, o desexo de 
lograr obxectivos, a satisfacción 
pola resolución de problemas, o 
agrado polo recoñecemento de 
éxito e a compracencia polo 
estímulo de iniciativas

B2.13. FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das 
emocións para estimular a aprendizaxe, o 
rendemento, o logro de obxectivos e a resolución
de problemas, entre outros procesos.

CAA 
CCL

B3.1. Conceptos do bloque 
"Socialización": individualidade, 
alteridade, socialización, estado 
de natureza, dereitos naturais, 
contrato social, respecto, 
propiedade, Estado, lexitimación,
institucionalización, rol, status, 
conflito e cambio social, 
globalización, etc.

B3.1. FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como 
individualidade, alteridade, socialización, estado 
de natureza, dereitos naturais, contrato social, 
respecto, propiedade, Estado, lexitimación, 
institucionalización, rol, status, conflito e cambio 
social, e globalización.

CCL 
CSC

B3.2. Cultura e sociedade.
Compoñentes socioculturais do 
ser humano.

B3.2. FIB3.2.1. Define e explica o significado dos 
conceptos de cultura e de sociedade, facendo 
referencia aos compoñentes socioculturais que 
hai no ser humano.

CCEC 
CCL

B3.3. Contidos culturais: 
institucións, ideas, 
crenzas, valores, obxectos 
materiais, etc.
B3.4. Niveis biolóxico, afectivo e 

B3.3. FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos 
culturais, como son as institucións, as ideas, as 
crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc.

CCEC

FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza 
a internalización dos contidos culturais 

CAA 
CCEC



cognitivo na internalización da 
cultura.

dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, 
afectivo e cognitivo.

B3.5. Elementos do proceso de 
socialización: socialización 
primaria e secundaria

B3.4. FIB3.4.1.
Describe a socialización primaria e 
secundaria.

CSC

B3.6. Teses
fundamentais sobre a orixe da 
sociedade e o Estado.

B3.5. FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a 
orixe da sociedade e o Estado.

CSC

B3.7. A civilización. Diferenza 
entre civilización e cultura. 
Oriente e Occidente.

B3.6. FIB3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon 
exemplos fundamentados, e investiga e 
reflexiona sobre as semellanzas e as diferenzas 
entre oriente e occidente.

CAA 
CCEC 
CSC

B3.10. O individuo como 
capaz de innovar e crear 
cambios culturais.

B3.8. FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel 
activo dun/dunha mesmo/a no seu contexto 
sociocultural, como ser capaz de innovar e xerar 
cambios culturais.

CCL 
CSIEE

B3.11. Diferenzas culturais. 
Relativismo cultural e
etnocentrismo.

B3.9. FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o 
etnocentrismo, e reflexiona sobre eles, 
expresando conclusións propias e achegando 
exemplos con feitos investigados e contrastados
en internet.

CAA 
CCEC 
CD

B2.19. A introspección en 
Agostiño de Hipona.

B2.17. FIB2.17.1. Explica o que é a introspección 
segundo Agostiño de Hipona, utilizando este 
tipo de pensamento en primeira persoa para
describirse a si mesmo/a.

CAA FEB

B2.20. O cogito de Descartes 
B2.21. O home-máquina dos 
materialistas franceses do século 
XVIII.

B2.18. FIB2.18.1. Expón o significado da tese de 
Descartes "Penso, logo existo".

CCEC

FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as 
implicacións do materialismo na súa
descrición do ser humano.

CCEC 
CSC

B4.5. Concepcións B4.4. FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da CSC



6

contemporáneas sobre a 
intelixencia.
B4.6. Teoría da intelixencia 
emocional.

intelixencia emocional.
FIB4.4.2. Argumenta sobre a relación entre a
razón e as emocións

CCL 
CSC

7

B4.1. Conceptos do bloque 
"Pensamento": razón, sentidos, 
experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, 
racionalismo, dogmatismo, 
empirismo, límite, intelixencia, 
intelixencia emocional, certeza e 
erro.
B4.2. Características da 
racionalidade humana.

B4.1. FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, racionalismo, 
dogmatismo, empirismo, límite, intelixencia,
intelixencia emocional, certeza e erro.

CCL MAR

FIB4.1.2. Explica o que é a racionalidade e 
describe algunhas das súas características.

CCL

B4.3. Posibilidades e límites da 
razón.

B4.2. FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as 
posibilidades da razón.

CCL

B4.4. Racionalidade teórica e 
racionalidade práctica. Teoría e 
experiencia.

B4.3. FIB4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de 
aplicación da racionalidade: teórica e práctica

CAA 
CCEC

8

B6.1. Conceptos do bloque 
"Transformación- ética": 
vontade, liberdade negativa, 
liberdade positiva, 
autodeterminación, libre 
albedrío, determinismo, 
indeterminismo e 
condicionamento.

B6.1. FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como 
vontade, liberdade negativa, liberdade positiva, 
autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo e 
condicionamento.

CSC ABR

FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da 
liberdade, e argumenta a propia opinión.

CSC

B6.2. Libre albedrío e vontade. B6.2. FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a 
facultade humana da vontade.

CCL

B6.3. Libre albedrío: 
condicionamentos sociais e 

B6.3. FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a 
posibilidade de que exista ou non o libre 

CMCCT
CSC



políticos.
B6.4. Libre albedrío: xenética e 
neurociencia.

albedrío, tendo en conta os avances no 
coñecemento da xenética e a neurociencia.

B6.5. O libre albedrío e o 
determinismo na natureza.

B6.4. FIB6.4.1. Argumenta sobre as posibilidades do 
ser humano de actuar libremente, tendo en 
conta que é un ser natural.

CCL 
CSC

B6.6. Posturas filosóficas sobre o 
libre albedrío: a do estoicismo, a 
de Kant e a intermedia, que 
avoga pola non existencia da 
liberdade absoluta.

B6.5. FIB6.5.1. Expresa diferentes posturas de 
filósofos en torno ao tema da liberdade.

CSC

B6.13. Relación entre liberdade 
e creatividade

B6.12. FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da 
liberdade como condición fundamental para a 
creación, e razoa a súa opinión.

CCL



3ª
A
V
A
L

UD Contido Criterio Estándar CC Mes

9

B1.7. A necesidade de dar sentido
como consubstancial ao ser 
humano.

B1.5. FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, 
argumentando as súas opinións de xeito 
razoado, no que pretenda dar sentido a algún
conxunto de experiencias.

CAA 
CCL

ABR/ 
MAI

B2.6. O innato e o adquirido na 
formación da personalidade.

B2.6. FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, 
literarios ou científicos cuxo punto de reflexión
sexa a herdanza adquirida na formación da 
personalidade, incidindo no autocoñecemento.

CAA 
CCL 
CMCCT

B6.15. Innovación e creación 
como asunción de riscos.

B6.14. FIB6.14.1. Argumenta sobre a importancia de 
asumir riscos e saír da chamada zona de 
confort para alcanzar metas e lograr 
resultados creativos e innovadores.

CSIEE

10

B4.7. A verdade e os seus tipos: 
a verdade como correspondencia;
a verdade segundo o 
pragmatismo americano; a 
verdade desde o perspectivismo e
o consenso. B4.8. Papel do erro 
na procura da verdade. O erro 
como oportunidade.

B4.5. FIB4.5.1. Define algúns tipos de verdade, 
como son a verdade como correspondencia, a 
verdade segundo o pragmatismo americano e 
a verdade desde o perspectivismo.

CCL

FIB4.5.2. Reflexiona sobre a parte positiva de 
equivocarse e a importancia do erro como 
posibilidade de procura de novas estratexias e
solucións.

CAA 
CSIEE

B5.1. Conceptos do bloque 
"Realidade e metafísica": 
metafísica, realidade, pregunta 
radical, esencia, natureza, 
cosmos, caos, creación, finalismo, 
continxente, mecanicismo e 
determinismo
B5.2. Metafísica: o seu obxecto e 
o seu método.

B5.1. FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como 
metafísica, realidade, pregunta radical, 
esencia, natureza, cosmos, caos, creación, 
finalismo, continxente, mecanicismo e 
determinismo.

CCL

FIB5.1.2. Define o que é a metafísica, o seu 
obxecto de coñecemento e o seu modo 
característico de preguntar sobre a realidade.

CCCEC
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B2.23. Reflexión filosófica 
sobre a afectividade.

B2.20. FIB2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, 
sobre o papel das emocións na
consideración do ser humano en canto tal.

CCL MAI/
XUÑ

B2.24. O ser humano como 
proxecto.

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

CCL 
CSIEE

B5.3. A natureza como esencia e 
como totalidade: o Universo. B5.4. 
Orixe do Universo. Eternidade ou 
creación.
B5.5. Respostas á pregunta pola 
finalidade do Universo. B5.6. 
Respostas á pregunta sobre o 
posto do ser humano no Universo.

B5.2. FIB5.2.1. Expresa as dúas posibles respostas á 
pregunta pola orixe do Universo (é eterno ou foi 
creado), e expón as súas reflexións sobre as 
implicacións relixiosas e filosóficas de ambas as 
dúas.

CAA 
CCEC 
CMCCT

FIB5.2.2. Expón as dúas posturas sobre a 
cuestión acerca de se o Universo ten unha 
finalidade, unha dirección, ou se non a ten, e 
argumenta filosoficamente a súa opinión ao 
respecto.

CAA 
CMCCT

FIB5.2.3. Analiza textos cuxo punto de reflexión é
a realidade física que nos rodea e os 
interrogantes filosóficos que suscita.

CCL

B5.7. Determinismo e 
indeterminismo.
Teoría do caos.

B5.3. FIB5.3.1. Define o que é o determinismo e o 
indeterminismo, no marco da reflexión sobre se 
existe unha orde no Universo rexida por leis.

CMCCT

B5.8. Sentido da existencia.
Vida e morte. B5.9. Sentido 
da historia.
B5.10. Lugar do ser   humano 
no mundo.

B5.4. FIB5.4.1. Coñece as teses centrais do vitalismo de
filósofos/as que reflexionan sobre a vida

CCEC

FIB5.4.2. Analiza textos literarios, filosóficos e 
científicos que versan sobre temas metafísicos 
como a existencia, a morte, o devir histórico ou 
o lugar do individuo na realidade, e expón as 
súas propias reflexións ao respecto.

CCL

B6.5.  O  libre  albedrío  e o
determinismo na natureza.

B6.4. FIB6.4.1. Argumenta sobre as posibilidades do
ser humano de actuar libremente, tendo en conta
que é un ser natural

CCL 
CSC



12

B6.7. Conceptos do bloque 
"Transformación- Estética": 
estética, creatividade, sinapse

B6.6. FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética,
creatividade, sinapse neuronal,

CCL 
CMCCT

neuronal, imaxinación, 
pensamento diverxente, 
pensamento converxente e 
serendipia.

imaxinación, pensamento diverxente, 
pensamento converxente e serendipia.

B6.7. Imaxinación humana: 
características.

B6.7. FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e 
significativos sobre o mecanismo de aparición de 
ideas novas.

CAA 
CCL

FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e 
exemplifícaa mediante a redacción de relatos 
breves de temática filosófica.

CCL 
CSIEE

B6.9. Creatividade humana. B6.8. FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 
considerando os elementos especificamente 
creativos e reflexionando sobre eles.

CCL 
CSIEE

B6.10. Fases do proceso
creativo.

B6.9. FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo. CSIEE

B6.11 Principais técnica de
desenvolvemento da creatividade:
revisión de supostos e inversión.

B6.10 FIB6.10.1. Utiliza a técnica de desenvolvemento 
da creatividade coñecida como de revisión de 
supostos e inversión, e aplícaa sobre algunha 
teoría filosófica ou científica.

CAA

B6.14. Elementos que potencian a
creatividade: motivación, 
perseveranza, orixinalidade e 
medio.

B6.13. FIB6.13.1. Explica as características das persoas 
especialmente creativas e algunhas das formas 
en que pode potenciarse esta condición.

CCEC 
CSIEE



4.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

(a Orde de avaliación do 25 de xaneiro de 2022 permite unha 
flexibilización dos seguintes graos por parte de Profesor/a e/ou do 
seu Equipo docente, en función do rendemento, capacidades e 
necesidades de aprendizaxe do alumno/a)

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª 
AVALIA
CIÓN

Estándar Grao mínimo de
consecución

(%)

Estándar Grao mínimo de
consecución

(%)

Estándar

FIB1.1.1. 50 FIB2.9.1. 50 FIB1.5.1.
FIB1.1.2. 25 FIB2.15.1. 25 FIB2.6.1.
FIB1.2.1. 25 FIB3.1.1. 50 FIB6.14.1.
FIB1.2.2. 25 FIB3.2.1. 25 FIB4.5.1.
FIB1.6.1. 25 FIB3.3.1. 25 FIB4.5.2.
FIB1.3.1. 50 FIB3.3.2. 25 FIB5.1.1.
FIB1.4.1. 25 FIB3.4.1. 25 FIB5.1.2.
FIB2.16.1. 25 FIB3.5.1. 25 FIB2.20.1.
FIB2.16.2. 25 FIB3.6.1. 25 FIB2.21.1
FIB2.16.3. 25 FIB3.8.1. 25 FIB5.2.1.
FIB2.1.1. 75 FIB3.9.1. 25 FIB5.2.2.
FIB2.2.1. 25 FIB2.17.1. 50 FIB5.2.3.
FIB2.3.1. 25 FIB2.18.1. 50 FIB5.3.1.
FIB2.4.1. 25 FIB2.18.2. 25 FIB5.4.1.
FIB2.7.1. 25 FIB4.4.1. 50 FIB5.4.2.
FIB2.8.1. 25 FIB4.4.2. 25 FIB6.4.1.
FIB2.10.1. 25 FIB4.1.1. 75
FIB2.10.2. 25 FIB4.1.2. 25
FIB2.11.1. 50 FIB4.2.1. 25
FIB2.12.1 25 FIB4.3.1. 25
FIB2.13.1 25 FIB6.1.1. 75

FIB6.1.2. 50
FIB6.2.1. 25
FIB6.3.1. 25
FIB6.4.1. 25
FIB6.5.1. 25

FIB6.12.1. 25



4.3 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

O procedemento de avaliación da materia segue a división en 3 avaliacións
seguindo o exposto nos apartados 4.1 e 4.2. En cada unha delas a 
calificación obterase calculando a media das probas escritas (40 %),  
traballo na aula (30%) e traballo de investigación elixido ou encomendado 
(30%).

As probas escitas poderán ser unha ou dúas por trimestre. 

A avaliación  do traballo  na aula  realizarase fundamentalmente mediante
tres tipos de instrumentos: comentarios de texto,  memorias de debates e
participación. 

Por  outra  banda, o traballo de investigación versará explícita ou
indirectamente sobre os contidos da materia (incluíndo a posibilidade das
lecturas recomendadas), e será exposto no final da avaliación.

4.4 PORCENTAXE DE CADA AVALIACIÓN NA NOTA FINAL

 1.ª avaliación: 33.3%

 2.ª avaliación: 33.3%

 3.ª avaliación: 33.3%

 Cualificación total 100%

1.ª AVALIACIÓN
33.3%

2.ª AVALIACIÓN
33.3%

3.ª AVALIACIÓN
33.3%

100% NOTA FINAL

5 CONCRECIONS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A 
MATERIA

Traballar de xeito competencial  na aula supón un cambio metodolóxico
importante. O docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado
e este adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto:

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento
e  unha actitude  críticos  que  se  sustenten  en  valores  morais  e  éticos
recoñecidos. Por iso, farase fincapé na necesidade de analizar, formular e
dar solucións a problemas cun fondo ético. Desde esta perspectiva, a liña
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metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área desenvolverase a
través  de  métodos  activos,  indutivos  e  mixtos; é  dicir,  métodos
eminentemente  participativos  onde  se  alterna  o  traballo  individual  co
traballo en grupo.

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos
de ensino socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus
xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao
benestar común.

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da
súa propia aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para
que  o  alumnado  logre maior  autonomía  nas  súas  aprendizaxes  e  cree
estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e un proxecto de
vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio
da liberdade e o control acerca da súa propia existencia.

Á  súa  vez,  a  transmisión  do  coñecemento  das  características  que
conforman a imaxe persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na
experiencia,  onde o alumnado percibe a información a través das súas
propias experiencia e respectando sempre o desenvolvemento dos seus
diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como a
ensinanza recíproca, a discusión guiada con técnicas de visualización, de
RolePlay.

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O  material  será  elaborado  polos  profesores/as  encargados  da  materia
nesta  etapa educativa.  Para  isto  empregaremos  actividades  e  textos
sinxelos que potencien a reflexión e o debate, o uso de Power-Points, e a
aula virtual como un medio de doado acceso a recursos e ao material da
materia.

7 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A 
SUPERACIÓN DA MATERIA

7.1 CRITERIOS SOBRE A AVALIACION

Recóllense aquí os criterios xerais para a presente materia, comúns para
tódalas unidades didácticas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS

1 Coñecer e valorar a importancia dos elementos biolóxicos e 
culturais que interveñen na construción da persoa

2 Recoñecer e valorar o papel da razón no desenvolvemento da 
personalidade.

3 Recoñecer e valorar o papel das emocións no desenvolvemento 
da personalidade

21



4 Comprender a importancia do carácter social do ser humano e da
importancia do mesmo na conformación da identidade.

5 Coñecer os valores éticos universais e apreciar a súa importancia

6 Definir o vocabulario ético máis sobranceiro

7 Amosa unha conducta construtiva, participativa e respectuosa 
no intercambio de argumentacións cos demais.

8 Argumenta de xeito racional e claro as súas propias posturas e 
logra contrastalas coas alleas

9 Comprende o concepto de liberdade, así como a súa relación coa 
persoa individual e a sociedade

10 Resta de ata 3 puntos sobre 10 (ou parte proporcional equivalente)
aos traballos e composicións que:  presenten  defectos na
composición (ata 1 punto), a incorrección ortográfica ou gramatical
(de ata 1 punto) e insuficiencia nomanexo de conceptos (de ata 1
punto)

7.2 CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN

7.2.1 Criterios sobre a avaliación de comentarios de texto

O comentario de texto constará de un texto proposto reflexo dos contidos
conceptuais da unidade en curso. Avaliarase a capacidade do alumno en
canto a:

 Determinación da problemática do texto

 Suxección a unha estructura formal deductiva

 Precisión no emprego de termos técnicos

 Profundidade conceptual nas explicacións

 Capacidade de relacionar as ideas do texto co marco conceptual 
no que se insertan

 Capacidade de relacionar as ideas do texto co contexto social, 
histórico e económico

7.2.2 Criterios sobre a avaliación da participación e debates de aula

Empregaranse rúbricas. A nota final calcularase de xeito proporcional ao 
resultado desta rúbrica.
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7.2.3 Criterios sobre a avaliación de traballos de investigación

     Serán expostos oralmente, e teranse en conta estes aspectos:

 Corrección na determinación das ideas

 Completitude argumentativa

 Profundidade conceptual

 Precisión terminolóxica e adecuación lingüística

 Razoamento e argumentación

 Orixinalidade, non se admitirán copias ou plaxios

 Corrección na expresión oral

 Dominio dos contidos da materia

7.3 CRITERIOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA

En atención á Orde do 25 de xaneiro de 2022 (DOG Núm. 29) pola que se
actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria,
educación secundaria e Bacharelato, garantirase a avaliación positiva na
materia a aqueles alumnos e alumnas que obteñan unha cualificación de
SUFICIENTE, resultante da nota media dos tres trimestres. Ao alumnado
que non acade esta cualificación proporcionaránselle actividades  de
recuperación  e/ou  de  reforzo  de  xeito  preciso  e  guiado  polo  profesor,
especialmente para seren desenvoltas e entregadas entre o 6 de xuño e o
23 de xuño de 2022. Asemade, ao alumnado que asista a aulas entre o día
6  de  xuño  e  o  23  de xuño de 2022 e que teña a materia superada,
formularánselle actividades de ampliación (poderán mellorar ata un punto
a cualificación  final):  lectura  e  práctica  de  comentario de textos  coas
indicacións do nivel de 4º de ESO.

8 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Para  a  avaliación  da  práctica  docente  empregaranse  dous  tipos  de
indicadores:  (1) Indicadores  de  logro  do  proceso  de  ensino  e  (2)
Indicadores  de  logro  da  práctica docente. O obxectivo e a mellora do
proceso e práctica de ensino.

8.1 MODELO DE AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO (RÚBRICA-
DOCENTE)
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Escala

1 2 3
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características 
do alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu 
a aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade 
intelectual do alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no 
traballo do alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte 
do profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para 
atender ao alumnado con Atención á diversidade.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas
para atender ao alumnado con con Atención á 
diversidade.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do 
alumnado.
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo 
dentro do grupo.

8.2 MODELO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE (RÚBRICA-
PARA O ALUMNADO)

Escal
a

1 2 3

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 
alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas 
que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do
alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos 
temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de 
comprensión oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
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10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a
cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das 
probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos 
máis significativos derivados da corrección das probas, 
traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar 
os seus acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 
aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente 
vinculadas aos estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación

9 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E 
RECUPERACIÓN

Contémplase  un  plan  seguimento  individualizado  e  tamén  un  apoio
continuado  para aquel que non teña superado algún dos trimestres,
facendo as adaptacións necesarias para atender  á diversidade do
alumnado.

No mes de xuño (cf. apartado 7.3) realizaranse tarefas encamiñadas á
recuperación da materia para aqueles alumnos que o precisen. A avaliación das
mesmas estará guiada polos criterios seguidos ó longo do curso e usará como
ferramentas as probas escritas, os comentarios de texto, memorias de debate
e perfeccionamento dalgún dos traballos presentados con anterioridade.

10 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS 
OU COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR EN FUNCIÓN 
DOS RESULTADOS

Data  prevista  de  realización:  Inicio  de  curso  (1ª  semana)  e,  se  se
considerase conveniente para poder obxectivar progresos, ao comezo de
cada avaliación.

Descrición do tipo de proba: (1) Resumo dun texto breve acerca dos contidos
básicos da metería (2) 2 cuestións breves de argumentación relacionadas
co texto. (3) 2 cuestións de identificación (forma variable)
Mecanismo para informar ás familias: (1) A petición das familias (horario de
atención ás familias).
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Consecuencias  dos  resultados  da  proba:  Sen  peso  na  cualificación  do
alumnado , pero con avaliación de nivel do grupo-clase e detección de
necesidades que permitan adiantar procesos e adaptación de
metodoloxías e recursos: (1) Adaptación da metodoloxía. (2) Recursos de
comprensión. (3) Comprensión das ferramentas cognitivas  para  a
comprensión  e  o  dominio  da  Composición  de  texto  filosófico.  (4)
Adaptación dos tempos e recursos a empregar. (5) Traballo da abstracción
e  dos mapas mentais. (6) Pensamento lóxico e dedutivo a partir da
memorización comprensiva básica inicial.

11 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como  se  recolle  no  Art.  7  do  Decreto  86/2015  para  o  alumnado  con
necesidades específicas de apoio  educativo que requira unha atención
educativa diferente á ordinaria, estableceranse as medidas curriculares e
organizativas necesarias para que poida acadar o máximo
desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e
competencias establecidas en cada etapa. Estas medidas garantirán que
as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo polos principios
de normalización e inclusión e a intervención educativa precisa derivada
desa valoración

11.1CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Contémplase a actuación conforme ás medidas recollidas nos protocolos
de consenso da Xunta de Galicia, así como a aplicación dos protocolos
pertinentes recollidos a nivel de centro. Pola súa prevalencia entre o
alumnado, recollemos concrecións metodolóxicas de atención  á
diversidade para alumnos que presenten TDAH.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE: TDAH

ESPACIAL: (1) Alternancia de actividades teóricas e prácticas. (2) Deixar
espazo suficiente entre cada tarefa e dentro dunha tarefa entre 
cuestións
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REALIZACIÓN DA TAREFA: (1) Antes de comezar: explicacións concisas de
obxectivos e ferramentas. (2) Estratexias de entoación e xesticulación (3)
Segmentación dos textos e espazo dobre. (4) Supervisión frecuente na
comprensión conceptual con reforzos positivos. (5) Explicación individual
e seguimento nas actividades. (6) Recondución positiva de distraccións.
(7) Reforzos visuais nas explicacións. (8) Non sobrecarga de tarefas para a
casa.
(9) Flexibilización de tempos.

PROBAS ESCRITAS: (1) Utilización de diferentes formas e instrumentos (2)
Posibilidade de exames orais.  (3)  Nos escritos, adaptación con cuestións
curtas, pechadas  e  de  duración  flexible.  Á  hora  das  influencias  e
repercusións posibilidade de empregar frechas ou esquemas de resumo.
Especial importancia dos cadros sinópticos. (4) Pedir revisión dos exames
antes  de  entregalo  facendo  visión  ocular por  perda  documental.  (5)
Exame en tamaño A3 para mellor segmentación dos textos.

SEGUIMENTO: (1) Familia (comunicación co docente), Titoría e docente de
HF.  (2) Seguimento  continuo  da  materia.  Soportes  de  interacción
alumnado-profesor.  (3) Seguimento na comprensión e realización nas
tarefas de clase.

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS: (1) Relevancia da proba
escrita ou oral da avaliación inicial. (2) Avaliación precisa para decisión e
ordenación  das actuacións.  Comunicación  ao  Departamento  propio  e
Orientación para traslado da observación á titoría. (3) Seguimento preciso
individualizado  con  informe  sobre dificultade  na  consecución  de
obxectivos:  determinarase  se  se  aprecia  madureza  e posibilidades de
acadar ou fan falla novas medidas. (4) Avaliación precisa de dificultades
segmentadas na comprensión, argumentación, na escrita ou oral,
afectación do ruído interno e externo da aula, do movemento na aula ou
do movemento do docente e compañeiros.

12 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A continuación expóñense os elementos transversais traballados en cada
unha das unidades:

ELEMENTO TRANSVERSAL UNIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comprensión lectora
Expresión oral
Expresión escrita
Comunicación audiovisual
TICs
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Emprendemento
Educación cívica e constitucional
Igualdade efectiva entre 
homes e mulleres
Prevención da violencia, do racismo e 
da xenofobia
Creatividade, iniciativa e traballo 
en equipo
Confianza en si mesmo e sentido crítico
Mellora da convivencia e prevención
de accidentes de tráfico

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
DO DEPARTAMENTO

Valorarase a realización dunha visita ao Parlamento de Galicia en Santiago
de Compostela, e a participación en proxectos sobre hábitos de vida
saudables, educación para a igualdade, educación medio-ambiental e
desenrolo sostible e prevención sobre acoso escolar. Contarase coa axuda
do Plan Director de ser necesario, á vez que serán convidados a impartir
charlas no centro diversos persoeiros que supoñan unha referencia
significativa para traballar valores cívico- sociais na aula.

É vontade do departamento, igualmente, favorecer a comprensión lectora
no contexto da nosa práctica docente introducindo a lectura recomendada
de libros de filosofía ou doutras áreas afíns que traballen valores (tratando
de integrar lecturas no contexto do Plan lector do Centro). Outros recursos
didácticos imprescindibles en valores son o cine, teatro e exposicións. Na
medida  do  posible  e  atendendo  aos  recursos  dispoñibles  faranse  as
actividades extraescolares e saídas programadas polo departamento ( ou
en colaboración con outros departamentos ).

Ademais, é vontade do Departamento de Filosofía colaborar e promover
actividades no eido da igualdade, particularmente nas datas sobranceiras
en relación a este tópico como o 8 de marzo.

14 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 
DE MELLORA

A Programación que aquí se presenta pretende ser un documento vivo,
suxeito a continua avaliación e mellora ao longo do curso. Para recoller
este obxectivo proponse a  cumprimentación  dunha  rúbrica  ao  final  de
cada avaliación por parte do profesor. Esta rúbrica permitirá diagnosticar
as posibilidades de mellora  na Programación Didáctica e adoptar
estratexias ao respecto.
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14.1RÚBRICA PARA A REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN

Escala

1 2 3

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 
proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á 
secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha
das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada
estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos 
para a súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o
departamento.
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, 
incluídas as consecuencias da proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a 
partir dos estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de 
coñecementos previos
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua:
probas, traballos, etc.

17. Adecuación dos criterios establecidos para a 
recuperación dun exame e dunha avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
final.
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria.
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento
de materias pendentes
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
desas materias pendentes.
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 
estándar.
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23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 
vinculados aos estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao 
alumnado con NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 
sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 
sobre os criterios de promoción.
28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación
ao longo do curso.
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do 
centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 
materia.

15 ANEXO: PROTOCOLO ANTICOVID

Nesta materia seguiranse os procedementos anticovid desenrolados polo
centro, dentro do marco das recomendacións da Consellería de Educación
e da Xunta de Galicia. Seguiranse as instrucións actualizadas no tocante ao
Protocolo Covid ditadas para o curso 2022-23. 

Asdo. Alexandre Charlón

Asdo. Víctor Piñeiro Gallego (Xefe do Dpto. de Filosofía)

En Padrón, a 16 de setembro de 
2022
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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

A Programación didáctica de aula para Historia Filosofía que aquí se presenta,
recolle e afonda nos obxectivos fundamentais desta materia no Bacharelato, que
inciden na consecución da axeitada comprensión do significado e a importancia das
cuestións que ocuparon a labor especulativa da filosofía ao longo da súa historia,
vinculándoa coas demais manifestacións da actividade humana. Unha actividade
que trata de apreciar e destacar a labor da razón como facultade de análise e
afondamento na definición do ser humano e na regulación da acción humana
individual e colectiva a través do coñecemento e análise das principais teorías éticas
e das diversas teorías da sociedade, o Estado e a cidadanía como resultado dos
compromisos cívicos asumidos a partir da reflexión ética.

Esta reflexión incide, á súa vez, na consecución de obxectivos pedagóxicos
fundamentais aportando ao alumno/a as destrezas necesarias para unha lectura
comprensiva e crítica dos principais textos filosóficos comparándoos e valorando a
importancia do diálogo racional como medio de aproximación aos conceptos centrais
do pensamento humano, como o coñecemento, a verdade, a virtude e os
fundamentos éticos e políticos así como os referentes para poder postular as claves
de interpretación da nosa cultura, as claves de interpretación do presente e o futuro
da humanidade.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
1.2.1. CENTRO

A programación que se presenta está contextualizada no IES Macías o Namorado,
sito na vila de Padrón (A Coruña), duns 9070 habitantes. A maior parte do alumnado
e da contorna rural do centro e provén de vivendas unifamiliares (80%).
Particularmente na ESO trátase de alumnado do Concello de Padrón, pero en
Bacharelato, sendo maioritariamente de Padrón, tamén provén alumnado de Dodro,
Rois e Pontecesures.
O Concello posúe unha dotación media de recursos de aproveito didáctico na
contorna: biblioteca, gardería, escolas unitarias, dous colexios de primaria, dous
institutos de secundaria, escola-taller, piscina, polideportivo, campo de fútbol, centro
social, xardín botánico, parques públicos, mercado de abastos, . De carácter
semiprivado tamén conta coas fundacións de Estudos rosalianos e fundación Cela,
ademais do Centro Cultural Padronés, do Centro de Cicloturismo e Fundación da
Ruta Xacobea.

1.2.2. OFERTA EDUCATIVA

A oferta está distribuída da seguinte maneira: ESO, FPB, Bacharelato (modalidades
de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais), Ciclo Medio de Xestión
Administrativa, Ciclo Superior de Administración e Finanzas, Ciclo Medio de



Instalacións Eléctricas e Automáticas, Ciclo Superior de Automatización e Robótica
Industrial.

1.2.3. INSTALACIÓNS E RECURSOS

O centro está situado nun campus escolar de extensión 10.000 m2., cunha pista
deportiva de 40x30 metros e zonas verdes para o lecer. Está dividido en tres
edificios, dous dos cales dispoñen de ascensor: o edificio central de tres plantas, as
aulas- taller e o edificio de aulas específicas.
Planta baixa: Conserxería, secretaría, despachos de dirección, vicedirección e xefe
de estudos, sala de visitas, aseos do profesorado, biblioteca, salón de actos,
cafetería, ximnasio, sala de caldeiras, casa do conserxe, aseo de mulleres/aseo de
homes.
Primeiro andar: sala do profesorado con ordenadores (dous espazos), aulas de
bacharelato e ESO con proxector, ordenador e moitas con lousa dixital,
departamento de orientación, aseo de mulleres, aseo de persoas con discapacidade.
Segundo andar: aulas de bacharelato e ESO con lousa dixital agás dúas, catro aulas
de ciclos formativos de administrativo con ordenadores para todo o alumnado e dúas
con lousa dixital, aula de informática con lousa dixital, laboratorios de Ciencias
Naturais e Física e Química con lousa dixital, Departamento de Administrativo,
Departamento de Ciencias e Linguas, Departamento de Filosofía, Economía e
Humanísticas, Aseo de mulleres, aseo de homes.
Edificio de aulas-taller de electricidade: catro talleres de ciclos formativos de
electricidade con proxector e ordenadores para todo o alumnado e lousa dixital no
taller 1, aula de informática industrial, departamento de electricidade, almacén, aseo
de homes, aseo de mulleres, sala de transformadores, sala do xerador.
Edificio de aulas específicas: aula de tecnoloxía da ESO con proxector, ordenador e
lousa dixital, aula de música con canón e moitas con proxector, ordenador e lousa
dixital, aula de Plástica con proxector, ordenador e lousa dixital, aula de bacharelato
tecnolóxico con lousa dixital, almacén, aula de robótca con lousa dixital, sala de
caldeiras, aseo de mulleres, aseo de homes, aseo de persoas con discapacidade.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación Lingüística (CLL)

Adquisición e traballo coa comprensión de fontes escritas, elaboración e análise
de textos, exposicións orais e polo amplo vocabulario provinte do grego de do
latín. Os indicadores de logro adestrados son: (1) Comprender o sentido e orde
lóxica dos textos (2) Expresarse oralmente e por escrito con corrección,
adecuación e coherencia. (3) Respectar as normas de comunicación dos distintos
contextos. (4) Manexar elementos de comunicación verbal en diferentes rexistros e
situacións. (5) Argumentar con claridade e capacidade crítica as propias opinións,
dialogando coas diferentes.

Aprender a aprender (CAA)



Toma de conciencia da permanente aprendizaxe do ser humano e da súa
dependencia dos coñecementos anteriores. Os indicadores de logro que
adestraremos son: (1) Xerar estratexias para aprender en distintos contextos. (2)
Xestionar recursos a favor da aprendizaxe. (3) Sintetizar a filosofía de cada autor.
(4) Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en
función dos resultados intermedios. (5) Realizar redaccións ou disertacións e
traballos de investigación que impliquen esforzo creativo e valoración persoal dos
problemas expostos na Historia da Filosofía. (6) Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Entender a Historia da Filosofía como o resultado da reflexión humana sobre os
dereitos e deberes dos individuos e dos grupos. Desenvólvense as actitudes
cívicas activas mediante o estudo da configuración social. Afonda, ademais, nas
destrezas do diálogo, respecto aos demais e acordo. Os indicadores de logro
adestrados son:
(1) Dispoñibilidade para a participación activa. (2) Recoñecer a riqueza da
diversidade de ideas. (3) Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme
a ela. (4) Respectar os distintos ritmos e potencialidades. (5) Involucrarse en
accións cun fin social.

Competencia dixital (CD)

Emprego de novas tecnoloxías para a selección das fontes e a valoración da súa
fiabilidade e traballo colaborativo sobre os materiais seleccionados. Fomenta a
presentación de traballos en soporte dixital e o desenvolvemento das habilidades
para a súa presentación autónoma. Os indicadores de logro traballados serán: (1)
Empregar diversas fontes para a procura e selección da información. (2) Utilizar as
ferramentas informáticas e da web 2.0, como wikis, blogues, redes sociais e
recursos multimedia. (3) Elaborar información propia dende a obtida en medios
tecnolóxicos.

Conciencia e expresións culturais (CEC)

O alumnado aprende a apreciar as manifestacións culturais e artísticas. Os
indicadores de logro adestrados son: (1) Valorar a interculturalidade como fonte de
riqueza. (2) Apreciar o valor cultural das expresións filosóficas. (3) Elaborar
traballos e presentacións con sentido estético. (4) Mostrar respecto ao patrimonio
cultural e ás persoas de ambos xéneros que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP)



Fomento da autonomía e iniciativa persoal mediante o uso de procedementos que
esixen planificar, avaliar as posibilidades e tomar decisións. As exposicións e a
realización de traballos individuais e grupais e implican a valora das achegas
alleas, a aceptación dos erros e a superación das dificultades. Os indicadores de
logro adestrados son: (1) Asumir as responsabilidades encomendadas. (2) Ser
constante e superar as dificultades. (3) Coordinar tarefas do traballo grupal. (4)
Priorizar obxectivos grupais sobre intereses persoais. (5) Dirimir a necesidade da
axuda en función da dificultade da tarefa. (6) Mostrar iniciativa persoal para iniciar
ou promover accións novas.

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

Os indicadores de logro adestrados son: (1) Emprego da lóxica causal nos
razoamentos e argumentacións. (2) Articular os razoamentos de xeito sistemático.
(3) Dominio das técnicas de organización do saber mediante métodos e as súas
partes e procedementos (4) Comprensión dos métodos como un todo que recolle
inquedanzas dunha etapa, condicionamentos contextuais e vitais (5) Visión
integral da competencia con análise ético, estético e humanista. (6) Actitude e
competencia de análise das ciencias formais e tecnolóxicas dende unha visión
crítica.

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

3.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO

De entre os obxectivos xerais de Bacharelato, a Historia da Filosofía debe contribuír
á consecución dos seguintes:

a)Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. Para iso a
Antropoloxía contribúe fomentando actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo
entre as culturas.

b)Consolidar unha madurez persoal e social que lles 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 fomentando actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo entre as
culturas.

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 escrita, a lingua galega e a lingua castelá



g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de
forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social, coñecendo,
analizando e comprendendo os procesos que conforman a natureza e a cultura
humanas.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, coñecendo a
especificidade dos estudos antropolóxicos, familiarizándose cos seus métodos de
traballo específicos e aplicándoos ao estudo da contorna próxima, co fin de
mellorar o coñecemento e valorar o patrimonio cultural de Galicia.

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e
a tecnoloxía no 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.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Para iso a
Antropoloxía pode facilitar a transferencia dos coñecementos adquiridos á análise
dos problemas fundamentais do mundo actual co fin de comprender as súas
causas e implicarse activamente nas súas solucións.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.

3.2. OBXECTIVOS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

1. Comprender o significado das cuestións que ocuparon permanentemente á
filosofía, situándoas no seu contexto e vinculándoas con outras manifestacións da
actividade humana e valorando a capacidade de reflexión persoal e colectiva

2. Ler de modo comprensivo e crítico textos filosóficos, comparalos e valorar a
importancia do diálogo racional como medio de aproximación á verdade.

3. Desenvolver e consolidar unha actitude crítica ante opinións contrapostas a partir
da relación entre teorías e correntes, analizando as semellanzas e diferenzas.

4. Coñecer diversos métodos de coñecemento para construír un método persoal de
elaboración de coñecemento e de autoaprendizaxe, baseado no rigor intelectual
na análise, a libre expresión das ideas e o diálogo racional fronte a toda forma de
dogmatismo.

5. Expoñer o pensamento filosófico dos autores e asumir que un punto de vista
persoal e coherente só pode acadarse a través da análise e a comprensión das
ideasmáis relevantes do noso acervo cultural.

6. Apreciar a capacidade da razón para regular a acción humana individual e
colectiva a través do coñecemento das principais teorías éticas e da
sociedade, o Estado e a cidadanía e consolidar a propia competencia social.



7. Enxuizar criticamente as conceptualizacións de carácter excluínte que
formaron parte do discurso filosófico, como o antropocentrismo ou
etnocentrismo.

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MANTERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

4.1. TEMPORALIZACIÓN

UNIDADE DIDÁCTICA / ACTIVIDADE Períodos/semana Ses.

PRESENTACIÓN DA MATERIA AO ALUMNADO 1ª sesión 1

PROBA DE COÑECEMENTOS INICIAIS 2ª sesión 1

INICIO. Contidos transversais. Explicación e estrutura 2ª SET 3

1.O comezo da filosofía. A búsqueda do arché nos
presocráticos e o xiro antropolóxico dos sofistas
e Sócrates

3ª e 4ª SET 5

2.Platón e a teoría das ideas como síntese do
pensamento grego 1ª, 2ª, e 3ª OUT 9

PROBA SOBRE UNIDADES 1 E 2 3ª OUT 1

3.Aristóteles e o pensamento helenístico 4ª OUT,
NOV

1ª e 2ª 9

PROBA SOBRE UNIDADE 3 2ª NOV 1

4.S. Agostiño e S. Tomé. Patrística e Escolástica 3ª e 4ª NOV 6

PROBA SOBRE UNIDADE 4 4ª NOV 1

PROBAS 1ª AVALIACIÓN. Preparar, realizar e revisar 1ª e 2ª DEC 2

5.O nominalismo de Guillerme de Ockham 2ª e 3ª XAN 5

6. F. Bacon e Maquiavelo; Realismo político, ciencia e
utopía 3ª e 4ª XAN 5

PROBA SOBRE UNIDADES 5 E 6 4ª XAN 1



7.Descartes e o pensamento racionalista 1ª e 2ª FEB 7

PROBA SOBRE UNIDADE 7 2ª FEB 1

8.A filosofía empirista de Locke e Hume 2ª e 3ª FEB 7

PROBA SOBRE UNIDADE 8 3ª FEB 1

9.Rousseau e a razón ilustrada 3ª e 4ª FEB 4

10.O idealismo trascendental de Kant 4ª FEB e 1ª MAR 9

PROBA SOBRE UNIDADES 9 E 10 1ª MAR 1

PROBAS 2ª AVALIACIÓN. Preparar, realizar e revisar 2ª MAR 2

11.Marx e o materialismo histórico 3ª e 4ª MAR 7

PROBA SOBRE UNIDADE 11 4ª MAR 1

12.A filosofía vitalista de Nietzsche 4ª MAR e 1ª ABR 6

13.Ortega y Gasset e a filosofía española do s. XX 2ª e 3ª ABR 5

PROBA SOBRE UNIDADES 12 E 13 3ª e 4ª ABR 1

14.A Escola de Frankfurt e a Teoría Crítica. Habermas 4ª ABR e 1ª MAI 3

15.A filosofía da Postmodernidade: Lyotard, Vattimo e
Baudrillard 1ª e 2ª de MAI 5

PROBA SOBRE UNIDADES 14 E 15 1ª de MAI 1

PROBAS 3ª AVALIACIÓN. Preparar, realizar e revisar 1ª MAI 1

A temporalización exposta axustarase á seguinte relación de obxectivos, contidos,
criterios, estándares e competencias clave:



CONTIDOS TRANSVERSAIS (I). COMENTARIOS DE TEXTO FILOSÓFICO

OB OBXETIVOS CONTIDOS

b,
d,
e, h

B1.1. Dotar ao alumnado de ferramentas para realizar un
Comentario de Texto filosófico: comprensión inicial,
estrutura e esixencias de realización.

B1.1.
Comentario de
texto

CRIT. DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES CC

B1.1. Realizar a
análise de
fragmentos dos
textos máis

B1.1.1. 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

CCL

salientables da
historia da filosofía,
e ser capaz de
transferir os
coñecementos a
outros/as autores/as
ou problemas.

defenden, e é quen de transferir os coñecementos a
outros/as autores/as ou problemas.

B1.1.2. Analiza as ideas do texto, identificando a
conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e
recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das súas
ideas.

CCL
CCA

B1.1.3. Argumenta a explicación das ideas
presentes no texto, en relación coa filosofía do/da
autor/a e os contidos estudados

CCA
CCL

UNIDADE 1: O COMEZO DA FILOSOFÍA. A BÚSQUEDA DO ARCHÉ NOS
PRESOCRÁTICOS E O XIRO ANTROPOLÓXICO DOS SOFISTAS E SÓCRATES

OB OBXECTIVOS CONTIDOS CC

b,
c,
d,
e,
h

B.2.1. Comprender o paradigma presocrático
a través das achegas das diferentes escolas
e representantes
B.2.2. Comprender a importancia da proposta
da dialéctica socrática
B.2.3. Destacar a impronta do paradigma
antropolóxico dos sofistas, as principais
teorías e autores, así como os elementos
diferenciais con Sócrates.

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.

CAA



CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

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,
eapreciando criticamente o seu discurso.

B2.1.3. Distingue as respostas
da corrente presocrática en
relación á orixe do Cosmos, os
conceptos fundamentais da
dialéctica de Sócrates e o
convencionalismo democrático e
o relativismo moral dos sofistas,
identificando os problemas da
filosofía antiga, e relacionando
esas respostas coas solucións
achegadas por Platón.

CAA

UNIDADE 2: PLATÓN E A TEORÍA DAS IDEAS COMO SÍNTESE DO
PENSAMENTO GREGO

OB OBXECTIVOS CONTIDOS CC

b,
c,
d,
e,
h

B2.4. Coñecer os principais
caracteres da filosofía de Platón
comprendendo o autor no seu
contexto histórico, a diferencia
ontolóxica, os graos de
coñecemento e a concepción
antropolóxica dualista e a súa
correspondencia coa política e a
virtude da polis.

B2.4. Platón
B2.4.1. O autor e o seu contexto
B2.4.2. Ontoloxía e
coñecemento
B2.4.3. Concepción dualista do
ser humano
B2.4.4. Dimensión antropolóxica
e política da virtude

CAA

CRIT. DE
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B2.1. Coñecer a orixe da
filosofía en Grecia e
comprender o primeirogran
sistema filosófico, o de
Platón, analizando a
relaciónentre realidade e

B2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea,
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón,
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mímese,
metese, virtude e xustiza, entre outros, e
aplícaos con rigor.

CLL



coñecemento, a
concepción dualista do
ser humano e a
dimensión
antropolóxica e
política da virtude, en

B2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na
linguaxe oral como na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Platón, analizando a
relación entre realidade e coñecemento, a
concepción dualista do ser humano e a dimensión
antropolóxica e política da virtude.

CLL

relación coa filosofía
presocrática e o xiro
antropolóxico de
Sócrates e os
Sofistas, valorandoa

súa
influencia no
desenvolvemento das
ideas e os cambios
socioculturais da
Grecia antiga, e

B2.1.3. Distingue as respostas da corrente
presocrática en relación á orixe do Cosmos, os
conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates
e o convencionalismo democrático e o relativismo
moral dos sofistas, identificando os problemas da
filosofía antiga, e relacionando esas respostas
coas solucións achegadas por Platón.

CAA

apreciando
criticamente o
seu discurso.

B2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos
cambios sociais da Grecia antiga, valorando o
diálogo como método filosófico, o  nacemento  das
utopías sociais, o sentido do gobernante-filósofo e

CSC

a defensa da inclusión das mulleres na educación.

UNIDADE 3: ARISTÓTELES E O PENSAMENTO HELENÍSTICO
OB OBXECTIVOS CONTIDOS CC

b,
c,
d,
e,
h,
l

B.2.5. Coñecer a influencia atomista
en Aristóteles
B.2.6. Comprender a filosofía
aristotélica como resposta aos
problemas da filosofía antiga
B.2.7. Comprender as teorías
aristotélicas no ámbito da física,
metafísica, ética e a política e o seu
papel como superación da visión
platónica
B2.8. Coñecer as doutrinas

éticas helenísticas
B2.9. Comprender os avances da
ciencia helenística e a contribución á
ciencia moderna
B2.10. Destacar a contribución ao saber
da

B2.5. Influencia de
Demócrito. B2.6. Problemas
da filosofía antiga e solución
de Aristóteles. B2.7.
Aristóteles:
metafísica, física,
coñecemento, ética
eudemonista e política.
Comparación coa filosofía
platónica. O autor e o seu
contexto.
B2.8.Doutrinas éticas
helenísticas: Epicureísmo,
Estoicismo e Escepticismo.
B2.9.Científicos
helenísticos.
B2.10. A Biblioteca

CAA



de Alexandría.
Biblioteca de Alexandría

CRITERIOS de
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

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

B2.2.1. 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.

CLL

B2.2.2. Comprende e explica con
claridade, tanto na lingua-xe 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.

CLL

B2.2.3. Describe as respostas da física
de Demócrito, identificando os
problemas da filosofía antiga, e
relaciona esas respostas coas solucións
achagadas por Aristóteles.

CAA

B2.2.4. Estima e razoa o esforzo da
filosofía de Aristóteles por contribuír ao
desenvolvemento do pensamento
occidental, valorando positivamente a
formulación científica das cuestións. CMCCT



B2.3. Coñecer as
escolas éticas xurdidas no
helenismo, como o
Epicureísmo, o Estoicismo e
o Escepticismo, valorar o seu
papel no contexto
socio-histórico e cultural da
época, e recoñecer a
repercusión dos
gran-des científicos

helenísticos,
apreciando a gran importancia
para occidente da Biblioteca
de Alexandría.

B2.3.1. Describe as respostas das
doutrinas éticas helenísticas, e
identifica algúns dos grandes logros da
ciencia alexandrina.

CMCCT

UNIDADE 4: S. AGOSTIÑO E S. TOMÉ. PATRÍSTICA E ESCOLÁSTICA

OB OBXECTIVOS CONTIDOS
b, B3.1.Comprender o contexto do B3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño
c, xurdimento do cristianismo para a de Hipona: teoría da iluminación,
d, conformación da nova visión do filosofía da historia, o problema da
e, pensamento e o coñecemento certeza e a defensa da liberdade.
h, humano.

d,
e,
h

B3.2. Explicar a importancia da
superación da filosofía patrística
pola escolástica a través do
pensamento de S. Tomé,
destacando a nova visión sobre o
problema razón e fe e as tres leis

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.

CRIT. AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC
B3.1. Explicar a orixe B3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión



do pensamento
cris- tián e o seu
encontro coa filosofía a
través das
ideas
fundamentais de
Agostiño de
Hipona, apreciandoa

súa defensa
da li-berdade, da
verdade e do
coñecemento interior

cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais
do pensamento de Agostiño de Hipona.

CEC

ou a historia.

B3.2. Coñecer a
síntese de Tomé de
Aquino, en relación co
agostinismo, a filosofía
árabe e xudía, e o
nominalismo, e valorar

B3.2.1. 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

a súa influencia no
desenvolvemento das
ideas e nos cambios
socioculturais da Idade
Media.

B3.2.2. 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,

CCL

en comparación coas teorías da filosofía Antiga.

B3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a
filosofía árabe e xudía, e o nominalismo,
identificando os problemas da filosofía medieval,
en relación coas solucións achegadas por Tomé
de Aquino.

CAA

B3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de
Aquino por contribuír ao desenvolvemento das
ideas e os ao cambios sociais da Idade Media,
xulgando positivamente a universalidade da lei
moral.

CSC



UNIDADE 5: O NOMINALISMO DE GUILLERME DE OCKHAM

OB OBXECTIVOS CONTIDOS
d,
e,
h,

B3.3. Comprender a importancia do
nominalismo como resposta á
escolástica e xiro cara a modernidade,
destacando a ciencia do S. XIV

B3.4. Crise da Escolástica no
século XIV: nominalismo de
Ockham. Relacións entre razón
e fe e novo pulo para a ciencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC
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 á ciencia.

B3.1.1. Explica o encontro da
filosofía e a relixión cristiá
nas súas orixes, a través das
teses centrais do
pensamento de Agostiño de
Hipona.

CCEC

UNIDADE 6: F. BACON E MAQUIAVELO; REALISMO POLÍTICO, CIENCIA E
UTOPÍA

OB OBXECTIVOS CONTIDOS

b, B4.1. Destacar a importancia do B4.1. A filosofía no
Renacemento. Humanismo: novo
concepto sobre a natureza
humana.
B4.2. F. Bacon. Os prexuízos
nainvestigación do
coñecemento.

Implicacións da revolución
científica.
B4.4. Realismo político
de Maquiavelo.

c, humanismo como nova mentalidade
d, B4.2. Comprender a trascendencia do
e, método experimental de Bacon
h, B4.3. Entender a nova cosmovisión que
l supón a revolución científica

B4.4. Comprender o realismo de
.
Maquiavelo

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

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

B4.1.1. 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.

CMCCT



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 Maquiavelo.

B4.1.2. Explica as ideas ético-
políticas fundamentais de
Maquiavelo e compáraas cos
sistemas ético-políticos anteriores.

CSC

UNIDADE 7: DESCARTES E O PENSAMENTO RACIONALISTA

OB OBXECTIVOS CONTIDOS

b, B4.5. Comprender as B4.5.1. Descartes: O método, o "cogito"
c, características da filosofía de (coñecemento e realidade) e o dualismo
d, Descartes, a confianza na razón e o antropolóxico.
e, h método a través da intuición do eu B4.5.2. O problema da sustancia en

como certeza, valorando así o Descartes
dualismo antropolóxico e a súa B4.5.3. O mecanicismo; a materia en
proxección. movemento
B4.6. Comprender o papel da B4.5.4. A Moral provisional e as regras
historia da filosofía como clave morais
interpretativa da realidade, e o lugar B4.6. Comparación do autor coa

filosofía
do racionalismo nela, en especial a antiga e medieval, e relación coa
filosofía cartesiana Moderna.

O autor e o seu contexto.

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B4.2. Entender o
racionalismo de
Descartes,
distinguíndoo e
relacionándoo coa
filosofía
humanista e o
monismo
panteísta de
Spinoza, e valorar
a

B4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón,
certeza, método, dúbida, hipótese, "cogito", idea,
substancia e subxectivismo, entre outros, e aplícaos
con rigor.

CCL

B4.2.2. 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



súa influencia no
desenvolvemento
das ideas e nos
cambios
socioculturais
da Idade
Moderna.

B4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e
relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes. CCEC

B4.2.4. 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

UNIDADE 8: A FILOSOFÍA EMPIRISTA DE LOCKE E HUME

OB OBXECTIVOS CONTIDOS
b,
c,
d,
e, h

B4.7. Comprender o
contexto cultural do
empirismo e a importancia
da gnoseoloxía respecto ó
valor da experiencia e o
fenómeno así como as
consecuencias do
fenomenismo moderno, ó
escepticismo moderado, e a
súa proxección na moral.
B4.8.Valorar as principais
características da teoría das
ideas e política de Locke e a
súa influencia.

B4.7. Hume: o coñecemento, crítica á
causalidade e á substancia. Emotivismo
moral. Comparación coa filosofía anterior. O
autor e o seu contexto
B4.7.1. Contexto, vida e obra de Hume e
Locke
B4.7.2. A gnosoloxía empirista de Hume:
sensacións e ideas. Crítica da sustancia e a
causalidade. O problema do inductivismo
B4.7.3. Moral. O emotivismo e a política
B4.8. Locke: liberalismo político. Separación
de poderes e liberalismo
B4.8.1. Teoría das ideas e crítica do innatismo

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B4.3. Coñecer o B4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como
empirismo de
Hume en relación
co liberalismo
político de Locke,

escepticismo, crítica, experiencia,
percepción, inmanencia, asociación, impresións,
ideas, hábito, contradición, causa, crenza,
sentimento, mérito,
utilidade,  felicidade,   contrato   social,   liberdade  e

CCL

e deber, entre outros, e úsaos con rigor.



valorar a súa
influencia no
desenvolvemento
das ideas e os
cambios
socioculturais da

B4.3.2. 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 ver-dade,
a crítica á causalidade e á substancia, e o
emotivismo
moral, en comparación coas teorías da filosofía antiga

CMCCT

Idade Moderna. e da medieval, e co racionalismo moderno.

B4.3.3. 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

B4.3.4. 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

UNIDADE 9: ROUSSEAU E A RAZÓN ILUSTRADA

OB OBXECTIVOS CONTIDOS
b, B.4.9. Entender a filosofía e B4.9. A Ilustración francesa. Rousseau: a
c, temas da Ilustración no seu crítica social, a crítica á civilización, o
d, contexto cultural. B4.12. Explicar estado de natureza, a defensa do contrato
e, h cal vai a ser a contribución do social e a vontade xeral.

pensamento de Rousseau á B4.12. Relación do proxecto ilustrado de
filosofía trascendental kantiana. Rousseau coa filosofía Moderna e Kant.

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC



B4.4. Coñecer os principais
ideais dos ilustra-dos
franceses, afondando no
pensamento de J.J.
Rousseau, e valorar a
importancia do seu
pensamento para o
xurdimento

B4.4.1. 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

da democracia mediante
unha orde social acorde
coa natureza
humana

B4.5.3. Describe a teoría política de
Rousseau, identificando os problemas da
filosofía moderna e relacionándoa coas
solucións achegadas por Kant CLL

UNIDADE 10: O IDEALISMO TRASCENDENTAL DE KANT

OB OBXECTIVOS CONTIDOS

b,
c,
d,
e, h

B.4.10. Comprender a contribución do
pensamento racionalista, empirista e ilustrado en
Kant., advertindo o valor da revolución copernicana e
a crítica deste á razón pura e práctica dende a
esixencia dun novo coñecemento suxeito á
experiencia.
B.4.11. Coñecer a fundamentación dunha ética
formal baseada na lei moral universal e a importancia
do proxecto de paz mundial.
B.4.13.Analizar os elementos comúns e a
contribución da filosofía de Kant á historia da filosofía
e á conformación da modernidade.
B4.12. Explicar cal vai a ser a contribución do
pensamento de Rousseau á filosofía trascendental
kantiana.

B4.10.
Idealismo

transcendental. Kant:
As facultades e límites
do coñecemento.
B4.11. Lei Moral e paz
perpetua.
B4.13. Comparación
coas teorías da
filosofía antiga,
medieval e moderna.

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B4.5. B4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade,
Comprender: entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia,
idealismo innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intuición,



críticismo Kant, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno,
racionalismo nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico,
Descartes,
empirismo

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

Hume e a
filosofíailustrada B4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na
de Rousseau, e linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais
valorar a súa
influencia no de-

da filosofía de Kant, analizando as facultades e os
límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, CLL

senvolvemento comparándoas coas teorías da filosofía antiga,
das ideas e os medieval e moderna.
cambios socio-

culturais da
Idade Moderna. B4.5.4. 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

UNIDADE 11: MARX E O MATERIALISMO HISTÓRICO

OB OBXECTIVOS CONTIDOS
b, B5.1. Coñecer as circunstancias históricas, B5.1. Marx: o materialismo
c, económicas e culturais da primeira metade do histórico, a crítica ao
d, século XIX e a influencia da concepción idealismo, á alienación e á
e, h dialéctica e a esquerda hegeliana, para así

poder
ideoloxía, e a súa visión

diferenciar coa necesaria precisión as principais humanista do individuo.
ideas orixe do materialismo e humanismo de B5.2. Relación de Marx cos
Marx. problemas da filosofía
B5.2. Entender a teoría marxista como resposta contemporánea. O autor e o
aos problemas da sociedade industrializada e seu contexto.
unha metodoloxía social dende a que poder
coñecer as principais correntes marxistas e a
súa influencia no S.
XX.



CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC

B5.1. Entender o
materialismo
histórico de Marx,
en relación co
idealismo
de Hegel e

B5.1.1. 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

con Feuerbach, e
valorar a
súa influencia no
desenvolvemento
das ideas e nos
cambios
socioculturais da
Idade

B5.1.2. 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

Contemporánea. B5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea
en relación coas solucións achegadas por Marx. CSC

B5.1.4. 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

UNIDADE 12: A FILOSOFÍA VITALISTA DE NIETZSCHE

OB OBXECTIVOS CONTIDOS CC



b
c
d
e
h

B5.3. Entender as principais ideas de
Nietzsche, advertindo a crítica á
metafísica así como á moral tradicional, a
imposibilidade da ciencia e o concepto, e
como resultando a verdade como
metáfora.

B.5.4.Comprender a Nietzsche no
contexto das correntes vitalistas do S.XIX
en ruptura respecto á filosofía antiga e
moderna, e a figura do superhome e a
superación na vontade de poder.

B5.5. Entender o valor da crítica radical
de Nietzsche dende os precedentes das
filosofías da vontade, en especial de
Schopenhauer.

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.

B5.5. A vontade en
Schopenhauer.

CAA

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

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 da
Idade
Contemporánea.

B5.2.1. 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

B5.2.2. 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



B5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa
afirmación da vontade e identifica os problemas da
filosofía contemporánea, en relación coas solucións
achegadas por Nietzsche. CCEC

B5.2.4. 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

UNIDADE 13: ORTEGA Y GASSET E A FILOSOFÍA ESPAÑOLA DO S. XX
OB OBXECTIVOS CONTIDOS

b
c
d
e
h

B.5.6.Recoñecer nas correntes filosóficas
dos séculos XIX y XX, krausismo,
rexeneracionismo, xeración do 98, e as
peculiaridades e o proxecto filosófico dos
pensadores da xeración do 14 e a Escola de
Madrid, en especial de Ortega y Gasset e a
súa influencia en autores como Zubiri,
Marías e Zambrano.

B5.6. Filosofía española. Ortega y
Gasset: a súa relación con
posturas filosóficas como o
realismo, o racionalismo, o
vitalismo ou o existencialismo, e
outras posturas filosóficas. O autor
e o seu contexto.

CRIT. DE
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B5.3. Entender o
raciovitalismo de
Ortega y Gasset en
relación con figuras
da filosofía española,
como Unamuno, e do
pensamento
europeo, e valorar as

B5.3.1. 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

influencias que
recibe e a
repercusión do seu
pensamento no
desenvolvemento
das ideas e a
rexeneración
social,
cultural  e  política de

B5.3.2. 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
como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o
existencialismo, entre outras.

CCL

España.



B5.3.3. 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 valórao seu compromiso
coa defensa da cultura e da democracia.

CSC

UNIDADE 14: A ESCOLA DE FRANKFURT E A TEORÍA CRÍTICA. HABERMAS

OB OBXECTIVOS CONTIDOS

b
c
d
e
h

B5.7. Comprender os orixes da
formación da Esc. de Frankfurt e
dunha razón crítica acerca dos
desvíos da razón e do progreso
ilustrado
B5.8. Entender o filosofía de
Habermas como continuidade e, sobre
todo, renovación do pensamento da
primeira xeración.
B5.9. Coñecer a contribución de
Habermas ao enfoque crítico da
sociedade contemporánea

B5.7. Filosofía crítica da escola de
Frankfurt. A crítica a 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.

CRIT.
AVALIACIÓN ESTÁNDARES CC

B5.4. Coñecer as
teses
fundamentais
da crítica da
Escola de
Frankfurt,
analizando a
racionalidade

B5.4.1. 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



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

B5.4.2. 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

B5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da
escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, identificando
os problemas da filosofía contemporánea. CAA

Contemporánea.
B5.4.4. 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

UNIDADE 15: A FILOSOFÍA DA POSTMODERNIDADE: LYOTARD, VATTIMO E
BAUDRILLARD

OB OBXECTIVOS CONTIDOS CC

b
c
d
e
h

B.5.10.1. Coñecer o contexto
histórico e culturais da segunda
metade do S. XX no que se a
hermenéutica e postmodernidade.
B.5.10.2. Analizar o impacto do
nihilismo de Heidegger e Nietzsche
nos postmodernos.

B5.10. Pensamento posmoderno:
principais teses dos filósofos
posmodernos, como Vattimo,
Lyotard e Baudrillard, e reflexión
sobre a súa vixencia actual.
B5.10.1. La postmodernidad.
Vattimo, Lyotard e Baudrillard.

CAA



B.5.10.3. Coñecer a
Hermeneútica e a filosofía de
Gadamer e Rorty como intentos de
interpretar o senso dos textos e
feitos humanos.
B.5.10.4. Coñecer as
diferencias entre as propostas de
racionalidade moderna e
postmoderna.

B5.10.2. O nihilismo. Nietzsche e
Heidegger.
B5.10.3. A

hermenéutica textual.
Gadamer e Rorty.

B5.10.4. Pensar a postmodernidade
versus repensar a modernidade.
Propostas.

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES CC

B5.4. 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.

B5.4.5. 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

B5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais
teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo,
Lyotard e
Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vixencia.

CAA
CCL

4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
CONTIDOS TRANSVERSAIS . COMENTARIOS DE TEXTO FILOSÓFICO

CRITERIO % peso % mín
Contextualiza correctamente e coa
profundidade suficiente ao autor dentro dunha época 10 30



Contextualiza a obra dentro da produción filosófica do
autor, determina a súa temática principal e, se
procede, sitúa o fragmento en dita obra

10
30

Determina con precisión o tema fundamental do texto.
Non se queda simplemente nunha mención xeral,
senón que referencia o enfoque concreto do autor. 10 30

Menciona os principais precedentes filosóficos da
problemática abordada no texto. Non fai
consideración xerais, senón que referencia
concretamente posicións que é quen de detallar 10 30

É exhaustivo na análise, é decir, aborda tódolos
conceptos pertinentes do texto 10 30

E profundo na análise: tódolos conceptos abordados
son susceptibles de análise minuciosa. Non se limita
a mencionar ou describir someramente. 10 30

Interrelaciona axeitadamente os conceptos do autor
entre si, mesmo facendo referencia a outras obras
concretas.

10
30

Contrasta os conceptos que está analizando cos
precedentes históricos, particularmente cos
mencionados no apartado 4.

10
30

Proxecta os resultados do seu análise en autores e
correntes futuras e, ademais, menciona dentro dos
autores as teorías e elementos afectados. Non se
limita a consideracións xenéricas. 10 30

O comentario presenta unha redacción correcta,
coherente, cohesionada e adecuada. Presenta
ademais variabildiade léxica e redacción elaborada. 10 30



UD. 1. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B.2.1.3.1. Diferencia o contexto e os principais caracteres das
escolas presocráticas e a nova preocupación sofista e da dialéctica
socrática

20 30

B.2.1.3.2. Emprega
presocrático e
sofista

con rigor os conceptos do pensament
o

40 30

B.2.1.3.3. Establece as influencias dos presocráticos e sofistas en
Platón.

20 25

B.2.1.3.4. Proxecta a importancia do pensamento físico dos
presocráticos e do antropolóxico dos sofistas e Sócrates na historia
da filosofía.

20 25

UD.2. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B.2.1.1.1. Diferencia e caracteriza con propiedade os principais
conceptos de Platón identificándoos nos correspondentes diálogos e
temáticas abordadas

40 30

B.2.1.1.2. Emprega con rigor o léxico esixido para os comentarios
deste autor.

10 30

B.2.1.2.1. É quen de establecer un dominio da interrelación entre a
teoría das ideas, o coñecemento, a antropoloxía, a xustiza e a
política como virtude en Platón.

15 30

B.2.1.2.2. Relaciona de xeito apropiado a importancia do
pensamento sofista e a aposta de Platón por Sócrates
na fundamentación da política e da xustiza da polis.

15 25

B.2.1.3.1.Destaca e proxecta a importancia do pensamento de
Platón e na historia da filosofía destacando a actualidade dos
mesmos.

10 25



B.2.1.4.1. Valora con completude a proxección da filosofía de Platón
na comprensión do feito político advertindo a proxección na filosofía
posterior.

5 25

B.2.1.4.2. Comprende a visión da muller grega do momento e a
posición de Platón

5 25

UD3. INDICADORES DE LOGRO E
CONSECUCIÓN

GRAO MÍNIMO DE %
peso

%
mín

B2.2.1.1. Utiliza e incorpora na súa exposición os principais
conceptos aristotélicos

30 30

B2.2.2.1. Domina as ideas que vertebran as teorías de Aristóteles
sobre física e metafísica, e a relación inseparable entre ética e
política

30 30

B2.2.2.2. Comprende a importancia destas teorías como superación
das platónicas

10 30

B2.2.3.1. Explica as achegas de Aristóteles á física presocrática 5 30

B2.2.4.1. Comprende a contribución de Aristóteles ao pensamento
occidental, a nova formulación dos problemas e a importancia para a
filosofía e ciencia posterior

5 30

B2.3.1.1. Distingue as principais ideas das doutrinas helenísticas, as
propostas éticas e as diferencias entre elas

10 30

B2.3.1.2. Relaciona as aportacións da ciencia alexandrina
coa ciencia posterior

10 30



UD.4. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B3.1.1.1. Comprende os elementos da orixe e consolidación do
pensamento cristiá

10 30

B3.1.1.2. Coñece a importancia das principais teses de S. Agostiño 25 30

B3.2.2.1. Define os principais conceptos que caracterizan a filosofía
escolástica de Tomé e a superación respecto á patrística de Agostiño

25 30

B3.2.2.2.Explica con precisión a complementariedade entre razón e
fe en Santo Tomé

10 30

B3.2.2.3. Diferencia nos seus elementos as cinco probas da
existencia de
Deus

10 30

B3.2.2.4. Comprende as diferencias entre as tres leis na filosofía
política de
Tomé

5 25

B3.2.3.1. Distingue e compara as similitudes e diferencias entre as
tres escolásticas; árabe, xudía e cristiá e a ruptura posterior do
nominalismo destacando a relevancia do pensamento de Tomé

5 25

B3.2.4.1.Explica a importancia do pensamento de Tomé no
desenvolvemento das ideas e os cambios sociais e de mentalidade
da Idade media, destacando a proxección que terá a universalidade
da lei moral.

10 30



UD.5. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B3.3.1.1. Explica as principais teorías de Ockham advertindo a
superación conceptual da filosofía medieval

60 30

B3.3.1.2. Relaciona os avances da ciencia do S.XIV coas propostas
medievais destacando a impronta das novas achegas metodolóxicas
cara a ciencia moderna

40 30

UD.6. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B4.1.1.1. Comprende as principais ideas de Bacon e a súa
influencia posterior

30 30

B4.1.1.2. Destaca con rigor as características do novo método
experimental e a súa influencia na ciencia moderna

40 30

B4.1.2.1. Identifica o pesimismo antropolóxico e realismo político de
Maquiavelo

20 20

B4.1.2.2. Establece as diferencias entre a noción clásica de ética e a
de Maquiavelo

20 20



UD.7. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B4.2.1.1. Distingue con precisión os conceptos cartesianos nos seus
textos

20 30

B4.2.2.1.Comprende as principais propostas do racionalismo de
Descartes, as influencias recibidas e a súa novidade respecto ao
tratamento grego e medieval

20 25

B4.2.2.2.Explica o método cartesiano nas súas regras e proceder,
destacando a evidencia do cógito, o problema da sustancia e a súa
proxección no dualismo

30 30

B4.2.3.1. Destaca o avance do método de Descartes respecto ao
aristotélico, a diferencia fronte as propostas clásicas sobre a noción
sustancia, e a trascendencia do racionalismo científico na a
formulación dun método para a certeza

10 25

B4.2.3.2. Comprende a filosofía de Descartes no seu contexto como
resposta axeitada aos problemas herdados da tradición e os novos
plantexados no S.XVII.

10 25

B4.2.4.1. Entende a importancia da filosofía racionalista como inicio
da modernidade para a historia da filosofía

10 25

UD.8. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B4.3.1.1. Utiliza con rigor os conceptos claves do marco do
empirismo de Hume.

20 30

B4.3.2.1. Explica con claridade as teorías fundamentais de Hume,
destacando o problema do coñecemento, da causalidade, da
sustancia e do inductivismo.

30 30



B4.3.2.2. É capaz de establecer as implicacións do coñecemento
empirista na fundamentación do emotivismo moral.

20 30

B4.3.2.3. Destaca os elementos do empirismo comparándoos coa
filosofía antiga, medieval e co racionalismo moderno, valorando o
esforzo de Hume e Locke por contribuír aos cambios socioculturais
da Idade Moderna e a felicidade colectiva.

10 25

B4.3.3.1. Explica os puntos capitais das ideas en Locke e a crítica
ao innatismo

10 25

B4.3.3.2. Precisa a lexitimación e o proceso do liberalismo político
de Locke.

10 25

UD.9. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%Mín. %Pes
o

B4.4.1.1 Comprende os ideais ilustrados que impulsaron as
principais ideas e a vontade de cambio do S.XVIII.

25 30

B4.4.1.2. Identifica con precisión en Rousseau a súa crítica social, a
crítica á civilización e a conformación do contrato social e a vontade
xeral do pobo.

50 30

B4.5.3.1. Destaca a importancia da filosofía política de Rousseau e
a súa influencia na paz perpetua de Kant

25 30

UD.10. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B4.4.1.1 Comprende os ideais ilustrados que impulsaron as
principais ideas e a vontade de cambio do S.XVIII.

20 30

B4.5.1.1. Domina os principais conceptos do idealismo
trascendental de Kant .

30 30



B4.5.2.1. Manexa con rigor as ideas que fundamentan a influencia
da teoría científica de Newton na crítica das facultades e os límites
do coñecemento en Kant .

20 30

B4.5.2.2. Coñece os principios da lei moral e a paz perpetua,
compáraas coa filosofía antiga, medieval e moderna, e o peso nas
teorías éticas e políticas posteriores.

10 25

B4.5.4.1. Respecta o esforzo da filosofía de Kant no
desenvolvemento da Modernidade, da dignidade, da paz e
advertindo a critica ó androcentrismo da razón.

10 25

B4.5.4.2.Selecciona información e realiza procuras avanzadas na
internet sobre o idealismo alemán.

10 25

UD.11. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B5.1.1.1. Identifica os conceptos da filosofía de Marx, utilizándoos
con rigor.

25 30

B5.1.2. 1. Coñece e explica con claridade os fundamentos da
filosofía de Marx.

25 30

B5.1.2. 2. Comprende o materialismo como método e a súa
importancia e contribución ao análise histórico da sociedade.

20 30

B5.1.2. 3. Destaca o humanismo de Marx como visión íntegra da
persoa

10 30

B5.1.3.1. Relaciona as achegas do marxismo á teoría social e a súa
contribución para unha resposta aos problemas actuais.

10 30

B5.1.4.1. Establece con rigor as influencias da teoría marxista nas
teorías denominadas postmarxistas durante o século XX.

5 30

B5.1.4.2. Interésase pola contribución do marxismo a unha
sociedade máis igualitaria

5 30



UD.12. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B5.2.1.1. Domina con rigor os principais conceptos da filosofía de
Nietzsche

25 30

B5.2.2.1. Entende e explica con claridade os fundamentos da
filosofía de Nietzsche.

25 30

B.5.2.2.2.Compara a filosofía de Nietzsche coa filosofía antiga,
medieval, moderna e contemporánea

20 30

B5.2.3.1. Comprende a importancia da filosofía de Schopenhauer e
as influencias en Nietzsche como un esforzo por respostar ao
sentido e importancia da vida.

10 30

B5.2.4.1. Destaca a importancia da filosofía de Nietzsche como
unha crítica radical á mentalidade de occidente e como impulso ao
desenvolvemento das ideas.

10 30

B5.2.4.2. Valora a filosofía de Nietzsche como defensa dunha nova
noción de verdade e liberdade para un novo paradigma.

10 30

UD.13. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B5.3.1. Domina con rigor os conceptos da filosofía de Ortega. 30 30

B5.3.2.1.Comprende as principais propostas da filosofía de Ortega y
Gasset.

30 30

B5.3.2.2.Explica as influencias en Ortega e nos autores da Escola
de Madrid das correntes precedentes como o racionalismo, o
vitalismo ou o existencialismo.

20 30

B5.3.3.1. Destaca a repercusión de Ortega, Zubiri, Marias e
Zambrano na HF.

10 25



B5.3.3.2. Valora a filosofía dos autores da Escola de Madrid para
poder interpretar e entender os cambios sociais producidos en
España e Europa na 1ª metade do S.XX.

10 25

UD.14. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B5.4.3. Comprende cada unha das teorías da escola de Frankfurt
ao análise da sociedade; identifica as aportacións da razón crítica
aos problemas contemporáneos

30 30

B5.4.2. Explica con rigor a crítica de Habermas aos intereses do
coñecemento e a teoría da acción comunicativa.

30 30

B5.4.1. Identifica os conceptos centrais de Habermas aplicándoos
con rigor.

20 30

B5.4.4.1. Distingue entre o proxecto postmoderno e o proxecto de
Habermas de reconsiderar a validez da modernidade

10 30

B5.4.4.2 Valora o esforzo das correntes filosóficas contemporáneas
por contribuir ao desenvolvemento da Idade Contemporánea dende
a defensa do diálogo e o respeto na construcción da ética e os
valores de consenso.

10 30

UD.15. INDICADORES DE LOGRO E GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

%
peso

%
mín

B5.4.5.1.Comprende as características do pensamento
postmoderno.

40 30

B5.4.5.2.Destaca a postmodernidade como crítica da razón ilustrada
a través das ideas de progreso, historia i existencia

20 30

B5.4.5.3. Distingue as teorías da hermenéutica textual de Gadamer
e Rorty.

20 30

B5.4.5.4.Comprende o pensamento de Habermas destacando a
ética do discurso e a proposta de repensar a modernidade

10 30

B5.4.6. Expón con rigor as principais teorías de Vattimo, Lyotard e
Baudrillard valorando o esforzo por entender o presente

10 30



4.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION

Para a avaliación dos alumnos usarase como instrumento principal una proba escrita
seguindo o modelo Abau, isto é, un comentario de texto e una cuestión teórica a
desenrolar. Contaremos, igualmente con outros instrmentos de avaliación que
recollan á actividade na aula e probas específicas. Proxéctase un procedemento de
avaliación coas seguintes fases: (1) Avaliación ordinaria (AO), (2) recuperación
ordinaria (RO), (3) avaliación final (AF) e
(4) avaliación extraordinaria (AE).

1ª
AVALIACIÓN

UDs. 1 a 4

2ª AVALIACIÓN
UDs. 5 a 10

3ª
AVALIACIÓN
UDs. 11 a 15

AF (final)
AE

(extraordinaria
)

CTF CTF CTF

Exame
único

Poderá
presentarse

todo o
alumnado.

Exame: 2
opcións

entre todas
as UDs.

AV.
ORDINARIA

AV. ORDINARIA AV.
ORDINARIA

1,2 3 4
5,
6

7 8 9,10 11
12,
13

14,
15

Recuperación Recuperación Recuperación

100% 100% 100%

A Cualificación final será a media das 3 avaliacións.

5. CONCRECIONS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O
docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior
grao de protagonismo.

En concreto, na área:

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha
actitude críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso,
farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun
fondo ético. Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións
docentes nesta área desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos;
é dicir, métodos eminentemente participativos.

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino



socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións
dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común.Neste
contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia
aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre
maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle
permitan un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo
consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control acerca da súa
propia existencia. Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que
conforman a imaxe persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia,
onde o alumnado percibe a información a través das súas propias experiencias e
respectando sempre o desenvolvemento dos seus diversos estilos de aprendizaxe.

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Ademais dos propios do ámbito académico: aula, encerado, medios audiovisuais,
etc. o docente traballará sempre sobre a referencia de contidos recollidos nos
apuntamentos e complementos didácticos que considere oportunos para a
impartición dos contidos. Estes apuntamentos serán, polo tanto, considerados de
referencia obrigatoria (tanto en cantidade como cualidade) para a impartición,
traballo e avaliación dos referidos contidos. Serán depositados na fotocopiadora e en
soporte informático no ordenador do profesor para ser recollidos polo alumnado.

O recurso dixital principal será a páxina web da CIUG, así como os textos,
preguntas-tema e termos que recolle e que serán obxecto de avaliación na
ABAU.

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E A CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

7.1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación curriculares foron recollidos no apartado 5 desta
programación de aula. Recollemos aquí os criterios xerais para a presente materia,
comúns para tódalas unidades didácticas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS

1 Ordenar e situar historicamente os períodos e autores que se propoñen.

2 Relacionar a filosofía coas condicións socio-culturais en que aparecen.

3 Describir a implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico.

4 Expor e describir os aspectos fundamentais das distintas teorías filosóficas.

5 Analizar textos filosóficos e demostrar capacidade de comprensión.

6 Definir o vocabulario filosófico dos distintos autores.



7 Describir a influencia dos filósofos na solución dos diferentes temas
daproblemática filosófica.

8

Como criterio fundamental para todos os contidos e elementos e instrumentos
de avaliación se subliña: a correcta exposición, argumentación, rigor lóxico,
completude e coherencia das ideas e especialmente o dominio conceptual e o
seu emprego con propiedade en cada caso.

9

Orde, completude e lóxica argumental na composición do texto filosófico.
Respecto desta esixencia tomaranse como referencia as propostas do Grupo
de Traballo de Filosofía da ABAU que adianta unha serie de elementos
cualitativos e cuantitativos para esta estrutura.

10

Resta de ata 3 puntos aos exames que: presenten defectos na composición
(ata 1 punto), a incorrección ortográfica ou gramatical (de ata 1 punto) e
insuficiencia no manexo de conceptos (de ata 1 punto), tal e como propón o
Grupo de Traballo da ABAU.

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN E SUPERACIÓN DA
MATERIA

AVALIACIÓN CONTÍNUA

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación será producto da
intervención de dous instrumentos de avaliación:

1. A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos
estándares de aprendizaxe e o instrumento de avaliación
correspondente, suporán o 80% da cualificación global. Como
mínimo realizarase unha proba ou exame trimestral. Para cada
avaliación fixaráse un tipo de proba baseado no modelo ABAU da
CIUG (CTF e desenrrolo dun estándar).

2. As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos
estándares de aprendizaxe marcados, que se poidan realizar baixo
a forma de probas específicas ou actividades de aula (lecturas,
ensaios, proxectos de investigación, análise de documentos
audiovisuais, creación audiovisual, exposicións, etc.) terán un peso
de un 10% e un 10% respectivamente. No caso de que non se
efectúen actividades de esta índole o peso de 100% da avaliación



recairía sobre a proba escrita.

RECUPERACIÓN

Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán
en:

Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se ten
acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame
proposto para as avaliación extraordinarias.
Preferentemente tratarase de realizar no inicio do seguinte trimestre.

AVALIACION EXTRAORDINARIA

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso nin as
recuperacións trimestrais, enfrontará en XUÑO un exame final de TODOS OS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURSO.

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir
cando menos 5 para superar a materia.

PROMOCIÓN DA MATERIA

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no
cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN
REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación
correspondentes.

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO

E A PRÁCTICA DOCENTE

Para a avaliación da práctica docente empregaranse dous tipos de indicadores: (1)
Indicadores de logro do proceso de ensino e (2) Indicadores de logro da práctica
docente. O obxectivo e a mellora do proceso e práctica de ensino.

Modelo de avaliación do proceso de ensino (rúbrica-docente)

Escala

1 2 3 4
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a
aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do
alumnado.



4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo
do alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do
profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con Atención á diversidade.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con con Atención á diversidade.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo dentro do
grupo.

Modelo de avaliación da práctica docente (rúbrica-para o alumnado)
Escala

1 2 3 4
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do
alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas
a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión
oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada
estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas
/ traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os
seus acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e



orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e
aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas
aos estándares.

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación
e ampliación

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO,

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Contémplase un plan seguimento individualizado do alumnado que presente a
materia de Filosofía de 1º de Bacharelato non superada e tamén un apoio
continuado para alumnois repetidores que presenten a materia non superada.
Esta coordinación afecta aos seguintes elementos:

▪ Información en reunión ao alumnado pendente (datas parciais, oficiais,
criterios, procedementos e instrumentos de avaliación, contidos mínimos esixibles,
forma das probas, modelo e cuantificación)
▪ Coordinación do reforzo dos contidos con materiais de síntese e comprensión
dos contidos. Información, previsión e preparación do número de probas parciais a
realizar seguindo os tempos oficiais de recuperación previstos para pendentes.
▪ Fixación de 4 horas trimestrais para seguimento individual e grupal do
proceso e progresos, solución de dúbidas e apoio para a superación dos contidos
mínimos esixibles.

Para a atención á diversidade en alumnado coa materia pendente, implementaranse
as medidas especiais que atinxen tanto á flexibilidade na duración das probas que
como a forma dos apuntamentos que se entregarán ao alumnado que as precise
nesta diversidade.

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU
COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Data prevista de realización: Inicio de curso (1ª semana) e, se se considerase
convinte para poder obxectivar progresos, ao comezo de cada avaliación
Descrición do tipo de proba: (1) Resumo dun texto breve acerca dos contidos
básicos da metería (2) 2 cuestións breves de argumentación relacionadas co texto.
(3) 2 cuestións de identificación (forma variable)

Mecanismo para informar ás familias: (1) A petición das familias (horario de
atención ás familias).
Consecuencias dos resultados da proba: Sen peso na cualificación do alumnado,
pero con avaliación de nivel do grupo-clase e detección de necesidades que
permitan adiantar procesos e adaptación de metodoloxías e recursos: (1) Adaptación
da metodoloxía. (2) Recursos de comprensión. (3) Comprensión das ferramentas
cognitivas para a comprensión e o dominio da Composición de texto filosófico. (4)
Adaptación dos tempos e recursos a empregar. (5) Traballo da abstracción e dos



mapas mentais. (6) Pensamento lóxico e dedutivo a partir da memorización
comprensiva básica inicial.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como se recolle no Art. 7 do Decreto 86/2015 para o alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á
ordinaria, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias para
que poida acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os
obxectivos e competencias establecidas en cada etapa. Estas medidas garantirán
que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo polos principios de
normalización e inclusión e a intervención educativa precisa derivada desa
valoración. Dende esta esixencia realizamos a seguinte concreción metodolóxica de
atención á diversidade en Historia da Filosofía no nivel de 2º de BAC.

10.1. CONCRECIÓNS  METODOLÓXICAS DA ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE.

Contémplase a actuación conforme ás medidas recollidas nos protocolos de
consenso da Xunta de Galicia, así como a aplicación dos protocolos pertinentes
recollidos a nivel de centro. Pola súa prevalencia entre o alumnado, recollemos
concrecións metodolóxicas de atención á diversidade para alumnos que presenten
TDAH.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:
TDAH

ESPACIAL: (1) Alternancia de actividades teóricas e prácticas. (2) Deixar espazo
suficiente entre cada tarefa e dentro dunha tarefa entre cuestións

REALIZACIÓN DA TAREFA: (1) Antes de comezar: explicacións concisas de
obxectivos e ferramentas. (2) Estratexias de entoación e xesticulación (3)
Segmentación dos textos e espazo dobre. (4) Supervisión frecuente na
comprensión conceptual con reforzos positivos. (5) Explicación individual e
seguimento nas actividades. (6) Recondución positiva de distraccións. (7) Reforzos
visuais nas explicacións. (8) Non sobrecarga de tarefas para a casa.
(9) Flexibilización de tempos.

PROBAS ESCRITAS: (1) Utilización de diferentes formas e instrumentos (2)
Posibilidade de exames orais. (3) Nos escritos, adaptación con cuestións curtas,
pechadas e de duración flexible. Á hora das influencias e repercusións posibilidade
de empregar frechas ou esquemas de resumo. Especial importancia dos cadros
sinópticos. (4) Pedir revisión dos exames antes de entregalo facendo visión ocular
por perda documental. (5) Exame en tamaño A3 para mellor segmentación dos
textos.



SEGUIMENTO: (1) Familia (comunicación co docente), Titoría e docente de HF. (2)
Seguimento continuo da materia. Soportes de interacción alumnado-profesor. (3)
Seguimento na comprensión e realización nas tarefas de clase.

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS: (1) Relevancia da proba escrita
ou oral da avaliación inicial. (2) Avaliación precisa para decisión e ordenación das
actuacións. Comunicación ao Departamento propio e Orientación para traslado da
observación á titoría. (3) Seguimento preciso individualizado con informe sobre
dificultade na consecución de obxectivos: determinarase se se aprecia madureza e
posibilidades de acadar ou fan falla novas medidas. (4) Avaliación precisa de
dificultades segmentadas na comprensión, argumentación, na escrita ou oral,
afectación do ruído interno e externo da aula, do movemento na aula ou do
movemento do docente e compañeiros.

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A continuación expóñense os elementos transversais traballados en cada unha das
unidades:

ELEMENTO
TRANSVERSAL

UNIDAD
E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Comprensión lectora
Expresión oral
Expresión escrita
Comunicación audiovisual
TICs
Emprendemento
Educación cívica e
constitucional
Igualdade efectiva entre
homes e mulleres
Prevención da violencia, do
racismo e da xenofobia
Creatividade, iniciativa e
traballo en equipo
Confianza en si mesmo e
sentido crítico
Mellora da convivencia e
prevención de accidentes de
tráfico



12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E ESTRAESCOLARES DO
DEPARTAMENTO

Propóñense una serie de actividades que se expoñen a continuación.

Valorarase a realización dunha visita ao Parlamento de Galicia en Santiago de
Compostela, e a participación en proxectos sobre hábitos de vida saudables,
educación para a igualdade, educación medio-ambiental e desenrolo sostible e
prevención sobre acoso escolar. Contarase coa axuda do Plan Director de ser
necesario, á vez que serán convidados a impartir charlas no centro diversos
persoeiros que supoñan unha referencia significativa para traballar valores cívico-
sociais na aula.

É vontade do departamento, igualmente, favorecer a comprensión lectora no
contexto da nosa práctica docente introducindo a lectura de libros de filosofía ou
doutras áreas afíns que traballen valores (tratando de integrar lecturas no contexto
do Plan lector do Centro).Outros recursos didácticos imprescindibles en valores son
o cine, teatro e exposicións. Na medida do posible e atendendo aos recursos
dispoñibles faranse as actividades extraescolares e saídas programadas polo
departamento ( ou en colaboración con outros departamentos ).

Ademais, é vontade do Departamento de Filosofía colaborar e promover actividades
no eido da igualdade, particularmente nas datas sobranceiras en relación a este
tópico como o 8 de marzo.

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACION E MODIFICACIÓN DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

A Programación que aquí se presenta pretende ser un documento vivo, suxeito a
continua avaliación e mellora ao longo do curso. Para recoller este obxectivo
proponse a cumprimentación dunha rúbrica ao final de cada avaliación por parte do
profesor. Esta rúbrica permitirá diagnosticar as posibilidades de mellora na
Programación Didáctica e adoptar estratexias ao respecto.

Rúbrica para a revisión da Programación
Escala

1 2 3 4
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou
proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades
didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación
e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das
unidades, temas ou proxectos.



5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada
estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na
cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a
súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a
desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o
departamento.
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as
consecuencias da proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos
estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos
previos
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación
continua:
probas, traballos, etc.
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun
exame e dunha avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
extraordinaria.
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de
materias pendentes
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas
materias pendentes.
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada
estándar.
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.
vinculados aos estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado
con NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e
extraescolares previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre
criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os
criterios para superar a materia.



28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao
longo do curso.
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Observacións: esta P.D. queda aberta ás indicacións, suxerencias e propostas do
Equipo Directivo, así como ás indicacións do Servizo de Inspeción Educativa.

15. ANEXO COVID

Para o desenrrolo do curso 2022-23 teranse en conta as Instrucións conxuntas do 5 de
setembro de 2022 da Consellería de Cultura,Educación, Formación Profesional e
Universidade e da Consellería de Sanidadeao respecto da recomendacións xerais para a
xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023
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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN 

A Programación didáctica de aula para Psicoloxía que aquí se presenta, recolle e 
afonda nos obxectivos fundamentais desta materia no Bacharelato, que inciden na 
consecución da axeitada comprensión do significado e a importancia das cuestións 
que ocuparon a labor investigadora da psicoloxía ao longo da súa historia, vinculándoa 
coas demais manifestacións da actividade humana. Unha actividade que trata de 
apreciar e destacar a labor da razón como facultade de análise e afondamento na 
definición do ser humano e na regulación da acción humana individual e colectiva a 
través do coñecemento e análise das principais teorías psicolóxicas e das diversas 
teorías do comportamento, o coñecemento e o estudo da mente e o cerebro. 

Esta reflexión incide, á súa vez, na consecución de obxectivos pedagóxicos 
fundamentais aportando ao alumno/a as destrezas necesarias para unha lectura 
comprensiva e crítica dos principais textos de psicoloxía comparándoos e valorando 
a importancia do diálogo racional como medio de aproximación aos conceptos centrais 
do pensamento humano, como o coñecemento, o comportamento, a sociedade e os 
fundamentos cognitivos, para poder postular as claves de interpretación da nosa 
cultura, as claves de interpretación do presente e o futuro da humanidade. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
1.2.1. CENTRO 

A programación que se presenta está contextualizada no IES Macías o Namorado, 
sito na vila de Padrón (A Coruña), duns 9070 habitantes. A maior parte do alumnado 
e da contorna rural do centro e provén de vivendas unifamiliares (80%). 
Particularmente na ESO trátase de alumnado do Concello de Padrón, pero en 
Bacharelato, sendo maioritariamente de Padrón, tamén provén alumnado de Dodro, 
Rois e Pontecesures. 
O Concello posúe unha dotación media de recursos de aproveito didáctico na 
contorna: biblioteca, gardería, escolas unitarias, dous colexios de primaria, dous 
institutos de secundaria, escola-taller, piscina, polideportivo, campo de fútbol, centro 
social, xardín botánico, parques públicos, mercado de abastos, . De carácter 
semiprivado tamén conta coas fundacións de Estudos rosalianos e fundación Cela, 
ademais do Centro Cultural Padronés, do Centro de Cicloturismo e Fundación da Ruta 
Xacobea. 

1.2.2. OFERTA EDUCATIVA 

A oferta está distribuída da seguinte maneira: ESO, FPB, Bacharelato (modalidades 
de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais), Ciclo Medio de Xestión 
Administrativa, Ciclo Superior de Administración e Finanzas, Ciclo Medio de 
Instalacións Eléctricas e Automáticas, Ciclo Superior de Automatización e Robótica 
Industrial. 
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1.2.3. INSTALACIÓNS E RECURSOS 

O centro está situado nun campus escolar de extensión 10.000 m2, con unha pista 
deportiva de 40x30 metros e zonas verdes para o lecer. Está dividido en tres edificios, 
dous dos cales dispoñen de ascensor: o edificio central de tres plantas, as aulas- 
taller e o edificio de aulas específicas. 
Planta baixa: Conserxería, secretaría, despachos de dirección, vicedirección e xefe de 
estudos, sala de visitas, aseos do profesorado, biblioteca, salón de actos, cafetería, 
ximnasio, sala de caldeiras, casa do conserxe, aseo de mulleres/aseo de homes. 
Primeiro andar: sala do profesorado con ordenadores (dous espazos), aulas de 
bacharelato e ESO con proxector, ordenador e moitas con lousa dixital, departamento 
de orientación, aseo de mulleres, aseo de persoas con discapacidade. 
Segundo andar: aulas de bacharelato e ESO con lousa dixital agás dúas, catro aulas 
de ciclos formativos de administrativo con ordenadores para todo o alumnado e dúas 
con lousa dixital, aula de informática con lousa dixital, laboratorios de Ciencias 
Naturais e Física e Química con lousa dixital, Departamento de Administrativo, 
Departamento de Ciencias e Linguas, Departamento de Filosofía, Economía e 
Humanísticas, Aseo de mulleres, aseo de homes. Edificio de aulas-taller de 
electricidade: catro talleres de ciclos formativos de electricidade con proxector e 
ordenadores para todo o alumnado e lousa dixital no taller 1, aula de informática 
industrial, departamento de electricidade, almacén, aseo de homes, aseo de mulleres, 
sala de transformadores, sala do xerador. 
Edificio de aulas específicas: aula de tecnoloxía da ESO con proxector, ordenador e 
lousa dixital, aula de música con canón e moitas con proxector, ordenador e lousa 
dixital, aula de Plástica con proxector, ordenador e lousa dixital, aula de bacharelato 
tecnolóxico con lousa dixital, almacén, aula de robótca con lousa dixital, sala de 
caldeiras, aseo de mulleres, aseo de homes, aseo de persoas con discapacidade. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Coidado do ámbito natural e dos seres vivos 
- Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.
- Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un
desenvolvemento sostible.
- Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito.
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito
natural e as repercusións para a vida futura. Vida saudable
- Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e
ao exercicio físico.
- Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano
fronte ao coidado saudable deste.
A ciencia no día a día
- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da
realidade circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico,
tecnolóxico, xeográfico...).
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Comunicación lingüística 
Comprensión: oral e escrita 
- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
- Manter unha actitude favorable cara á lectura. Expresión: oral e escrita
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
- Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas
e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
- Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. Normas de
comunicación
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas
diversas situacións comunicativas. Comunicación noutras linguas
- Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor
uso desta.
- Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en
calquera situación.
- Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións
cotiás ou de materias diversas.

Competencia dixital 
Tecnoloxías da información 
- Empregar distintas fontes para a busca de información.
- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
- Elaborar e facer publicidade de información propia derivada de información obtida
a través de medios tecnolóxicos.
- Comunicación audiovisual
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. Utilización de
ferramentas dixitais
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
- Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida
diaria.

Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 
Manexo de elementos matemáticos 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e 
codificación numérica, etc. 

Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
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Conciencia e expresión culturais 
Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas 
- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que
contribuíron ao seu desenvolvemento.
- Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento
científico. Expresión cultural e artística
- Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade
e gusto pola estética no ámbito cotián.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas 
Educación cívica e constitucional 
- Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir
de distintas fontes, e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e
democrático de dereito referendado por unha constitución.
- Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. Relación
cos demais
- Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e
traballo e para a resolución de conflitos.
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. Compromiso social
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
- Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos
e potencialidades.
- Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Autonomía persoal 
- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
- Ser constante no traballo superando as dificultades.
- Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
Liderado
- Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar
obxectivos.
- Darlle prioridade á consecución de obxectivos de grupo sobre intereses persoais.
Creatividade
- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
- Encontrar posibilidades no ámbito que outros non aprecian.

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
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Aprender a aprender 
Perfil de aprendiz 
- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe,
intelixencias múltiples, funcións executivas...
- Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Ferramentas para estimular o pensamento
- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente...
- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos
Planificación e avaliación da aprendizaxe
- Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de
aprendizaxe. - Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos
seguintes en función dos resultados intermedios.
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

3.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

De entre os obxectivos xerais de Bacharelato, a Psicoloxía debe contribuír á 
consecución dos seguintes: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. Para iso a
Antropoloxía contribúe fomentando actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo
entre as culturas.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles 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
fomentando actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo entre as culturas.

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 escrita, a lingua galega e a lingua castelá

Iniciativa emprendedora 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de
obxectivos.
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos.
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de
forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social, coñecendo,
analizando e comprendendo os procesos que conforman a natureza e a cultura
humanas.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, coñecendo a
especificidade dos estudos antropolóxicos, familiarizándose cos seus métodos de
traballo específicos e aplicándoos ao estudo da contorna próxima, co fin de mellorar
o coñecemento e valorar o patrimonio cultural de Galicia.

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e
a tecnoloxía no 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.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Para iso a
Antropoloxía pode facilitar a transferencia dos coñecementos adquiridos á análise
dos problemas fundamentais do mundo actual co fin de comprender as súas causas
e implicarse activamente nas súas solucións.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.

3.2. OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA DE PSICOLOXÍA 
§ Comprender mellor o seu propio funcionamento psicolóxico e o dos demais,

fomentando o metacoñecemento e evitando o etnocentrismo.

§ Desenvolver a intelixencia emocional ensaiando actitudes máis comprensivas e
tolerantes con respecto á conduta e as ideas dos demais, especialmente
daqueles que, por razóns sociais ou culturais, se diferencian máis do propio
alumno.

§ Adquirir estratexias máis efectivas para a análise dos seus propios problemas de
aprendizaxe, relación social e control emocional, que lles proporcionen un maior
control sobre a súa conduta e as súas consecuencias nos demais.

§ Aplicar algúns dos coñecementos e técnicas adquiridos para conseguir un óptimo
aproveitamento e rédito do seu proceso de aprendizaxe.

§ Comprender como os principios e métodos da psicoloxía, poden utilizarse para
describir, explicar, predicir e cambiar hábitos.

§ Promover e valorar aquelas respostas no alumnado cuxo contido sexa o lograr
unha mellor calidade de vida, evitando factores de risco para un modo de vida
saudable.

§ Promover o descentramento cognitivo para poder adoptar un xuízo moral
fundamentado na cooperación entre iguais
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MANTERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

4.1. TEMPORALIZACIÓN

UD Contido Criterio Estándar CC Mes 

1 

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. PSB1.1.1. Explica e 
constrúe un marco de 
referencia global da 
psicoloxía 

CAA SET 

PSB1.1.2. Recoñece e 
valora as cuestións e 
os problemas que 
investiga a psicoloxía 
desde os seus inicios 

CMCCT 

B1.5. Obxectivos que 
caracterizan a 
psicoloxía. 
B1.6. Facetas teórica e 
práctica da psicoloxía, 
e ámbitos de 
aplicación. 

B1.2. PSB1.2.1. Explica e 
estima a importancia 
dos obxectivos que 
caracterizan a 
psicoloxía 

CMCCT 

PSB1.2.2. Distingue e 
relaciona as 

CSC 

B1.7. Metodoloxías da 
investigación 
psicolóxica: métodos e 
obxectivos. 

facetas teórica e 
práctica da psicoloxía, e 
identifica as ramas en 
que se desenvolven 
PSB1.2.3. Describe e 
aprecia a utilidade das 
técnicas e das 
metodoloxías de 
investigación 
psicolóxica 

CAA 

B1.8. Achegas máis 
importantes da 
psicoloxía na 
comprensión dos 

fenómenos 
humanos. 

B1.3. PSB1.3.1. Explica e 
recoñece a importancia 
das achegas que a 
psicolóxica realizou na 
comprensión dos 
fenómenos humanos 

CCEC 
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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.

PSB1 3.2. Utiliza a súa 
capacidade de aprender 
a aprender, realizando 
os seus propios mapas 
conceptuais 

CAA 

PSB1.3.3. Analiza e 
valora criticamente 
textos sobre os 
problemas, as funcións 
e as aplicacións da 
Psicoloxía 

CCL 

PSB1.3.4. Utiliza a súa 
iniciativa para expor as 
súas conclusións 
argumentadamente 

CD 
CSIEE 

2 

B2.1. Anatomía do 
encéfalo humano. 
Comparativa co doutros 
animais. 
B2.2. Filoxénese da 
evolución do cerebro 
humano e relación coa 
conduta. 

B2.1. PSB2.1.1. Identifica, 
contrasta e valora a 
nivel anatómico 
diferentes tipos de 
encéfalos animais en 
comparación  co 
humano. 

CMCCT OUT 

PSB2.1.2. Investiga a 
través de internet a 
filoxénese humana e a 
evolución do cerebro 

CD 

B2.3. Morfoloxía da 
neurona. Sinapse, 
impulso nervioso e 
neurotransmisores. 
B2.4. Áreas do cerebro e 
as funcións que 
executan. 

B2.2. PSB2.2.1. Realiza unha 
presentación, con 
medios informáticos, en 
colaboración grupal, 
sobre a morfoloxía 
neuronal e a sinapse 

CD 

PSB2.2.2. Investiga e 
explica a organización 
das áreas cerebrais 

CMCCT 

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. PSB2.3.1. Describe e 
compara as 
técnicas científicas de 
investigación do cerebro 

CMCCT 

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

CSC 
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B2.7. Bases xenéticas B2.4. PSB2.4.1. Explica a CMCCT 
da diferenza entre a influencia dos 
conduta feminina e a compoñentes xenéticos 
masculina. que interveñen na 
B2.8. Doenzas conduta 
causadas por PSB2.4.2. Relaciona e CCL 
alteracións xenéticas. aprecia a importancia 
Anomalía na conduta. das alteracións 
Síndromes. xenéticas 

PSB2.4.3. Localiza e CD 
selecciona información CMCCT 
en internet acerca de 

distintos tipos de 
doenzas causadas por 
alteracións xenéticas 

B2.9. Sistema 
endócrino. Glándulas e 
hormonas, e influencia 
na conduta. Influencia 
na diferenza entre a 
conduta feminina e a 
masculina. 

B2.5. PSB2.5.1. Realiza, en 
colaboración grupal, 
un mapa conceptual 
do sistema endócrino 

CMCCT 
CSIEE 

PSB2.5.2. Investiga as 
diferenzas 
endocrinolóxicas entre 
homes e mulleres 

CSC 

3 

B3.1. Percepción: 
elementos e fases do 
proceso. 
B3.2. Teorías sobre a 
percepción: 
asociacionismo, 
Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía. 
B3.3. Leis da percepción 
da 
Gestalt. 
B3.4. Ilusións 

ópticas e 
trastornos perceptivos. 
B3.5. Algúns 

fenómenos 
perceptivos: constancia 
perceptiva, percepción 
subliminar e 

extrasensorial, 
membro fantasma e 
percepción por 
estimulación eléctrica 
do cerebro  (por 

B3.1. PSB3.1.1. Distingue e 
relaciona os 
elementos que 
interveñen no fenómeno 
da percepción 

CMCCT NOV 

PSB3.1.2. Compara e 
valora as achegas das 
principais teorías acerca 
da percepción 

CAA 
CCEC 

PSB3.1.3. Elabora unha 
presentación con medios 
audiovisuais e en 
colaboración  grupal, 
desenvolvendo a súa 
iniciativa 
persoal e as leis 
gestálticas da 
percepción 

CSIEE 

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

CD 
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exemplo, o ollo de 
Dobelle), etc. 

PSB3.1.5. Comenta e 
aprecia algúns 
fenómenos perceptivos 

CD 

B3.6. Factores 
individuais e sociais que 
inflúen na percepción. 

B3.2. 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 

CSC 

4 

B3.7. A memoria. 
Atención e 
concentración. 
B3.8. Tipos de atención. 
B3.9. Alteracións da 
atención. 
B3.10. Tipos de 
memoria. 
Relación entre eles e 
utilidade que teñen na 
aprendizaxe humana. 
B3.11. Esquecemento: 
causas. B3.12. A 
memoria e os efectos 
producidos nela por 
desuso, interferencia, 

falta de 
motivación, etc. 

B3.3. PSB3.3.1. Relaciona os 
conceptos 
de atención e 
concentración 

CCL 

PSB3.3.2. Utiliza a súa 
iniciativa persoal para 
deseñar e elaborar, con 
medios informáticos, un 
cadro 

comparativo 
sobre diferentes 

tipos de memoria 

CSIEE 

PSB3.3.3. Procura e 
selecciona información 
en páxinas web e libros 
especializados, acerca 
das principais causas do 
esquecemento 

CAA 
CD 

B3.13. Distorsións e 
alteracións da memoria. 

 PSB3.3.4. Analiza e 
valora a importancia 
dalgúns dos efectos 
producidos na memoria 
por desuso 

CCL 

PSB3.3.5. Exemplifica, a 
través de medios 
audiovisuais, algunhas 
distorsións ou 
alteracións da memoria 

CD 

UD Contido Criterio Estándar CC Mes 

5 

B4.1. Teorías da 
aprendizaxe: 
condicionamento 
clásico;  aprendizaxe 
por  ensaio-erro; 
condicionamento 

B4.1. PSB4.1.1. Utiliza a súa 
iniciativa 
persoal para 
confeccionar, utilizando 
medios informáticos, un 
cadro 

CSIEE XAN 
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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. 

comparativo das 
teorías da aprendizaxe 

PSB4.1.2. Analiza e 
aprecia os resultados 
da aplicación das 
técnicas de 
condicionamento na 
publicidade. 

CCEC 
CD 

PSB4.1.3. Describe e 
valora a importancia 
dos factores que inflú- 
en na aprendizaxe 

CCL 

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 
Piaget. 
B4.6. O CI e os 
problemas da 
medición da 
intelixencia. 
B4.7. Procesos 
cognitivos superiores: 
pensamento, 
razoamento  e 
creatividade. 

B4.2. PSB4.2.1. Elabora 
mapas conceptuais 
dalgunhas das actuais 
teorías sobre a 
intelixencia 

CAA 

PSB4.2.2. Utiliza a súa 
iniciativa persoal para 
elaborar un esquema 
explicativo sobre as 
fases do 
desenvolvemento da 
intelixencia segundo J. 
Piaget 

CSIEE 

PSB4.2.3. Investiga, en 
páxinas de internet, o 
que é o CI e a escala de 
Stanford-Binet 

CD 

PSB4.2.4. Analiza o 
que é o pensamento, 
apreciando a validez 
tanto do razoamento 
como da creatividade 

CCEC 

6 

B4.8. A intelixencia 
emocional e as súas 
competencias. 

B4.3. PSB4 3.1. Valora a 
importancia das 
teorías de Gardner e 
Goleman 

CAA FEB 

B4.9. Posibilidades, 
alcance, límites e 
perigos da intelixencia 
artificial. 

B4.4. PSB4.4.1. Avalía, en 
traballo grupal, as 
vertentes positivas e 
negativas das 
aplicacións da 
intelixencia artificial 

CMCCT 
CSIEE 

7 
B5.1. Teorías sobre a 
motivación: 

B5.1. PSB5.1.1. Utiliza e 
selecciona información 

CAA FEB/ 
MAR 
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momeostática; das 
necesidades; do 
incentivo; cognitivas; 
psicanalíticas; 
humanistas. 
B5.2. Causas da 
frustración. 
Clasificación dos 
conflitos de Lewin. 
B.3. Alternativas á
frustración: agresión,
logro indirecto,
evasión, depresión ou
aceptación.

acerca das teorías da 
motivación 
PSB5.1.2. Recorre á 
súa iniciativa para 
realizar unha 
presentación, con 
medios informáticos, 
acerca das causas da 
frustración, partindo da 
clasificación dos 
conflitos de Lewin 

CSIEE 

PSB5.1.3. Argumenta, 
en colaboración grupal, 
sobre a importancia da 
motivación no ámbito 
laboral e educativo 

CSIEE 

B5.4. Motivación e 
consecución de logros 
no ámbito laboral e no 
educativo. 

8 

B5.5. Teorías da 
personalidade B5.6. 
Fases do 
desenvolvemento da 
personalidade 
B5.7. Métodos de 
avaliación da 
personalidade e as 
súas limitacións. 

B5.2. PSB5.2.1. Describe, 
establecendo 
semellanzas e 
diferenzas, as teorías 
da personalidade 

CAA MAR/ 
ABR 

PSB5.2.2. Recorre á 
súa iniciativa persoal 
para realizar unha 
presentación, a través 
de medios 
audiovisuais, sobre as 
fases do 
desenvolvemento da 
personalidade 

CSIEE 

PSB5.2.3. Analiza, 
valorando criticamente, 
as limitacións dalgúns 
métodos e estratexias 
para a avaliación da 
personalidade 

CMCCT 

PSB5.2.4. Diserta 
sobre a complexa 
relación entre a función 
da conciencia e os 
procesos inconscientes 

CCL 

PSB5.2.5. Investiga, en 
traballo grupal, sobre 
os estados alterados 
de conciencia 

CSC 
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provocados polas 
drogas 
PSB5. 2.6. Indaga 
sobre a relación entre 
identidade e 
autoestima 

CSIEE 

UD Contido Criterio Estándar CC Mes 

9 

B5.11. Perspectivas, 
modelos de estudo e 
métodos usados para tratar 
as psicopatoloxías. 
B5.12. Trastornos en 
relación ás necesidades 
biolóxicas e ás adiccións. 
B5.13. Trastornos en 
relación ás emocións. 
B5.14. Trastornos en 
relación a elementos 
corporais. 
B5.15. Trastornos 

en relación á 
personalidade. 
B5.16. Trastornos en 
relación ao 
desenvolvemento evolutivo. 

B5.3. PSB5.3.1. 
Describe 
perspectivas e 
modelos de 
estudo da 
psicopatoloxía 

CMCCT ABR 

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 

CAA 

B5.17. Compoñentes 
hereditarios e aprendidos 
dos afectos. 
B5.18. Relación 

entre emoción e 
cognición. 
B5.19. Emocións primarias, 
secundarias e 
autoconscientes. 
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. 

B5.4. PSB5.4.1. Explica 
os tipos de 
afectos 

CCL 

PSB5.4.2. 
Describe as 
emocións 
primarias 

CCL 

PSB5.4.3. Realiza 
un cadro 
comparativo 
sobre as teorías 
sobre a 
emoción 

CSC 

PSB5.4.4. 
Investiga, a través 
de 
internet, algúns 
trastornos 
emocionais 

CD 



15 

10 

B5.22. Importancia da 
afectividade e da 
sexualidade na maduración 
da persoa. Psicoloxía da 
sexualidade. 
B5.23.  Comunicación 

emocional: linguaxe 
verbal e non verbal. 

B5.5. PSB5.5.1. 
Identifica e 
aprecia a 
importancia que, 

no 
desenvolvemento 
e na maduración 
da persoa, teñen 
a afectividade e a 
sexualidade 

CSC ABR 

PSB5.5.2. Diserta 
sobre a 
importancia da 
linguaxe verbal e 
non verbal 

CCL 

11 

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. PSB6.2.1. 
Procura 
e 

selecciona 
información  en 
internet acerca 
das 
características 

da conduta 
do individuo 
inmerso na masa 

CD ABR/
MAI 

PSB6.2.2. Utiliza 
e selecciona 
información 
acerca do estudo 
psicolóxico das 
masas, realizado 
por 
Gustav Le Bon 

CSC 

PSB6.2.3. Indaga 
na psicoloxía de 
Erikson 

CSC 

12 

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 

B6.3. PSB6.3.1. 
Comenta e 
aprecia a 
importancia da 
aplicación da 
psicoloxía no 
mundo laboral 

CSIEE 

PSB6.3.2. 
Procura 
e 

selecciona 

CSIEE 
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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. 

información 
sobre 

recursos 
humanos 
PSB6.3.3. 
Describe a 
importancia dos 
factores 
psicolóxicos que 
inflúen no 
desenvolvemento 
laboral 

CCL 

4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

Estándar Grao 
mínimo de 

consecución 
(%) 

Estándar Grao 
mínimo de 

consecución 
(%) 

Estándar Grao 
mínimo de 

consecución 
(%) 

PSB1.1.1. 50 PSB4.1.1. 50 PSB5.3.1. 25 
PSB1.1.2. 25 PSB4.1.2. 25 PSB5.3.2. 50 
PSB1.2.1. 25 PSB4.1.3. 50 PSB5.4.1. 25 
PSB1.2.2. 25 PSB4.2.1. 25 PSB5.4.2. 75 
PSB1.2.3. 25 PSB4.2.2. 25 PSB5.4.3. 25 
PSB1.3.1. 50 PSB4.2.3. 25 PSB5.4.4. 50 
PSB1.3.1. 25 PSB4.2.4. 25 PSB5.5.1. 50 
PSB1.3.2. 25 PSB4.3.1. 25 PSB5.5.2. 25 
PSB1.3.3. 25 PSB4.4.1. 25 PSB6.1.1. 25 
PSB1.3.4. 25 PSB5.1.1. 25 PSB6.1.2. 75 
PSB2.1.1. 75 PSB5.1.2. 25 PSB6.1.3. 25 
PSB2.1.1. 25 PSB5.1.3. 50 PSB6.2.1. 50 
PSB2.2.1. 25 PSB5.2.1. 25 PSB6.2.2. 75 
PSB2.2.2. 25 PSB5.2.2. 25 PSB6.2.3. 25 
PSB2.3.1. 50 PSB5.2.3. 50 PSB6.2.4. 25 
PSB2.3.1. 25 PSB5.2.4. 25 PSB6.3.1. 50 
PSB2.4.1. 50 PSB5.2.5. 50 PSB6.3.2. 50 
PSB2.4.2. 25 PSB5.2.6. 25 PSB6.3.3. 25 
PSB2.4.3. 25 PSB6.3.4. 50 
PSB2.5.1. 25 
PSB2.5.2. 25 
PSB3.1.1. 25 
PSB3.1.2. 25 
PSB3.1.3. 25 
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PSB3.1.4. 25 
PSB3.1.5. 50 
PSB3.2.1. 25 
PSB3.3.1. 25 
PSB3.3.2. 25 
PSB3.3.3. 50 
PSB3.3.4. 25 
PSB3.3.5. 25 

4.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACION Realizaranse tres avaliacións ao longo do curso: 

A nota de cada avaliación será calculada tendo en conta: 

• Nota do proba escrita: 70% da nota final
• Nota de actividades e tarefas: 30% da nota final de avaliación

Ao final de cada avaliación poderán recuperarse tanto os traballos de investigación 
non superados como aquelas actividades nas que se desexe subir nota. 

A nota final do curso será a media aritmética das 3 avaliacións. 

A avaliación extraordinaria contará de: 

• Unha proba escrita que poderá abranguer contidos das 3 avaliacións ordinarias:
100% da nota final

Tanto as probas escritas como o tarefas son traballos individuais e deben aterse 
aos principios de honestidade intelectual, evitando plaxios e reproducións 
literais sen cita. En caso contrario a proba ou traballo serán avaliados coa nota de 
0. 

Ao comezo de cada avaliación entregarase unha lista de traballos propostos. Trátase 
dunha lista aberta aos intereses do alumnado en relación á materia, polo que se 
poderán aceptar propostas da súa parte. 

5. CONCRECIONS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior 
grao de protagonismo. 

En concreto, na área: 

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha 
actitude críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, 
farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun 
fondo ético. Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións 
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docentes nesta área desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; 
é dicir, métodos eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co 
traballo en grupo. 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 
socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións 
dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 
aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre 
maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan 
un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico 
e reflexivo o exercicio da liberdade e o control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe 
persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado 
percibe a información a través das súas propias experiencia e respectando sempre o 
desenvolvemento dos seus diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán 
técnicas como a ensinanza recíproca, a discusión guiada con técnicas de 
visualización. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O docente proporcionará ao alumnado todo o material necesario para aborda-la 
materia, sexan apuntes, ou textos; ademáis de contar cos recursos didácticos 
tradicionais da aula (proxector, encerado, etc.). 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN  E A CUALIFICACIÓN DO  ALUMNADO

7.1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACION 

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación será producto da 
intervención de dous instrumentos de avaliación:

- A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos
estándares de aprendizaxe e o instrumento de avaliación correspondente, suporán o 
70% da cualificación global. Como mínimo realizarase unha proba ou exame 
trimestral.

- As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos estándares de
aprendizaxe marcados, que se poidan realizar baixo a forma de probas específicas ou 
actividades de aula (lecturas, ensaios, proxectos de investigación, análise de 
documentos audiovisuais, creación audiovisual, exposicións, etc.) terán un peso do 
30% 



RECUPERACIÓN

Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en:

Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se ten acadado o 
nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame proposto para as 
avaliación extraordinarias.
Preferentemente tratarase de realizar no inicio do seguinte trimestre.

AVALIACION EXTRAORDINARIA

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso nin as recuperacións 
trimestrais, enfrontará en XUÑO un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DO CURSO.
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir 
cando menos 5 para superar a materia. 

7.2. CRITERIOS PARA SUPERAR A MATERIA: 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo 
da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN REDONDEO obtidas 
en cada avaliación ou nos exames de recuperación correspondentes.
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE

Para a avaliación da práctica docente empregaranse dous tipos de indicadores: (1) 
Indicadores de logro do proceso de ensino e (2) Indicadores de logro da práctica 
docente. O obxectivo e a mellora do proceso e práctica de ensino. 

Modelo de avaliación do proceso de ensino (rúbrica-docente) 

Escala 
1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a
aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do
alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo
do alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do
profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender
ao alumnado con Atención á diversidade.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con con Atención á diversidade.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo dentro do
grupo.

Modelo de avaliación da práctica docente (rúbrica-para o alumnado) 
Escala 
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1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do
alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 
a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión 
oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada
estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os 
seus acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e
orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e
aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas
aos estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación
e ampliación

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
Contémplase un plan seguimento individualizado do alumnado que presente a materia 
Valores Éticos do curso anterior non superada e tamén un apoio continuado para 
aquel que non teña superado a materia de Filosofía de primeiro de Bacharelato. 
Esta coordinación afecta aos seguintes elementos: 

§ Información en reunión ao alumnado pendente (datas parciais, oficiais, criterios,
procedementos e instrumentos de avaliación, contidos mínimos esixibles, forma das
probas, modelo e cuantificación)

§ Coordinación do reforzo dos contidos con materiais de síntese e comprensión dos
contidos.
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§ Información, previsión e preparación do número de probas parciais a realizar
seguindo os tempos oficiais de recuperación previstos para pendentes.

§ Fixación de 4 horas trimestrais para seguimento individual e grupal do proceso e
progresos, solución de dúbidas e apoio para a superación dos contidos mínimos
esixibles.

Para a atención á diversidade en alumnado coa materia pendente, implementaranse 
as medidas especiais que atinxen tanto á flexibilidade na duración das probas que 
como a forma dos apuntamentos que se entregarán ao alumnado que as precise nesta 
diversidade. 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU
COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Data prevista de realización: Inicio de curso (1ª semana) e, se se considerase 
convinte para poder obxectivar progresos, ao comezo de cada avaliación 
Descrición do tipo de proba: (1) Resumo dun texto breve acerca dos contidos 
básicos da metería (2) 2 cuestións breves de argumentación relacionadas co texto. (3) 
2 cuestións de identificación (forma variable) 
Mecanismo para informar ás familias: (1) A petición das familias ( horario de 
atención ás familias). 
Consecuencias dos resultados da proba: Sen peso na cualificación do alumnado , 
pero con avaliación de nivel do grupo-clase e detección de necesidades que permitan 
adiantar procesos e adaptación de metodoloxías e recursos: (1) Adaptación da 
metodoloxía. (2) Recursos de comprensión. (3) Comprensión das ferramentas 
cognitivas para a comprensión e o dominio da Composición de texto filosófico. (4) 
Adaptación dos tempos e recursos a empregar. (5) Traballo da abstracción e dos 
mapas mentais. (6) Pensamento lóxico e dedutivo a partir da memorización 
comprensiva básica inicial. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como se recolle no Art. 7 do Decreto 86/2015 para o alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa diferente á 
ordinaria, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias para que 
poida acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 
obxectivos e competencias establecidas en cada etapa. Estas medidas garantirán que 
as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado 
con necesidades específicas de apoio educativo polos principios de normalización e 
inclusión e a intervención educativa precisa derivada desa valoración. Dende esta 
esixencia realizamos a seguinte concreción metodolóxica de atención á diversidade 
en Historia da Filosofía no nivel de 2º de BAC. 

11.1. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

Contémplase a actuación conforme ás medidas recollidas nos protocolos de consenso 
da Xunta de Galicia, así como a aplicación dos protocolos pertinentes recollidos a nivel 
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de centro. Pola súa prevalencia entre o alumnado, recollemos concrecións 
metodolóxicas de atención á diversidade para alumnos que presenten TDAH. 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
TDAH 

ESPACIAL: (1) Alternancia de actividades teóricas e prácticas. (2) Deixar espazo 
suficiente entre cada tarefa e dentro dunha tarefa entre cuestións 

REALIZACIÓN DA TAREFA: (1) Antes de comezar: explicacións concisas de 
obxectivos e ferramentas. (2) Estratexias de entoación e xesticulación (3) 
Segmentación dos textos e espazo dobre. (4) Supervisión frecuente na comprensión 
conceptual con reforzos positivos. (5) Explicación individual e seguimento nas 
actividades. (6) Recondución positiva de distraccións. (7) Reforzos visuais nas 
explicacións. (8) Non sobrecarga de tarefas para a casa. 
(9) Flexibilización de tempos.

PROBAS ESCRITAS: (1) Utilización de diferentes formas e instrumentos (2) 
Posibilidade de exames orais. (3) Nos escritos, adaptación con cuestións curtas, 
pechadas e de duración flexible. Á hora das influencias e repercusións posibilidade 
de empregar frechas ou esquemas de resumo. Especial importancia dos cadros 
sinópticos. (4) Pedir revisión dos exames antes de entregalo facendo visión ocular 
por perda documental. (5) Exame en tamaño A3 para mellor segmentación dos 
textos. 

SEGUIMENTO: (1) Familia (comunicación co docente), Titoría e docente de HF. (2) 
Seguimento continuo da materia. Soportes de interacción alumnado-profesor. (3) 
Seguimento na comprensión e realización nas tarefas de clase. 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS: (1) Relevancia da proba escrita ou 
oral da avaliación inicial. (2) Avaliación precisa para decisión e ordenación das 
actuacións. Comunicación ao Departamento propio e Orientación para traslado da 
observación á titoría. (3) Seguimento preciso individualizado con informe sobre 
dificultade na consecución de obxectivos: determinarase se se aprecia madureza e 
posibilidades de acadar ou fan falla novas medidas. (4) Avaliación precisa de 
dificultades segmentadas na comprensión, argumentación, na escrita ou oral, 
afectación do ruído interno e externo da  aula, do movemento  na aula ou do 
movemento do docente e compañeiros. 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A continuación expóñense os elementos transversais traballados en cada unha das 
unidades: 
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ELEMENTO TRANSVERSAL UNIDADE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comprensión lectora 
Expresión oral 
Expresión escrita 
Comunicación audiovisual 
TICs 
Emprendemento 
Educación cívica e constitucional 
Igualdade efectiva entre homes e 
mulleres 
Prevención da violencia, do racismo e da 
xenofobia 
Creatividade, iniciativa e traballo en 
equipo 
Confianza en si mesmo e sentido crítico 
Mellora da convivencia e prevención de 
accidentes de tráfico 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E ESTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Por mor da crise sanitaria que vive o país, provocada polo covid, non parece probable 
o desenrolo de actividades que impliquen a saída do centro; pero se a situación o
permite, nesta programación didáctica propóñense una serie de actividades que se
expoñen a continuación.

Valorarase a realización dunha visita ao Parlamento de Galicia en Santiago de 
Compostela, e a participación en proxectos sobre hábitos de vida saudables, 
educación para a igualdade, educación medio-ambiental e desenrolo sostible e 
prevención sobre acoso escolar. Contarase coa axuda do Plan Director de ser 
necesario, á vez que serán convidados a impartir charlas no centro diversos 
persoeiros que supoñan unha referencia significativa para traballar valores cívico- 
sociais na aula. 

É vontade do departamento, igualmente, favorecer a comprensión lectora no contexto 
da nosa práctica docente introducindo a lectura de libros de filosofía ou doutras áreas 
afíns que traballen valores (tratando de integrar lecturas no contexto do Plan lector do 
Centro).Outros recursos didácticos imprescindibles en valores son o cine, teatro e 
exposicións. Na medida do posible e atendendo aos recursos dispoñibles faranse as 
actividades extraescolares e saídas programadas polo departamento ( ou en 
colaboración con outros departamentos ). 

Ademais, é vontade do Departamento de Filosofía colaborar e promover actividades 
no eido da igualdade, particularmente nas datas sobranceiras en relación a este tópico 
como o 8 de marzo. 
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACION E MODIFICACIÓN DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

A Programación que aquí se presenta pretende ser un documento vivo, suxeito a continua 
avaliación e mellora ao longo do curso. Para recoller este obxectivo proponse a 
cumprimentación dunha rúbrica ao final de cada avaliación por parte do profesor. Esta 
rúbrica permitirá diagnosticar as posibilidades de mellora na Programación Didáctica e 
adoptar estratexias ao respecto. 

Rúbrica para a revisión da Programación 
Escala 

1 2 3 4 
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou
proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 
didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación 
e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das
unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada
estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na
cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a
súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a
desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o
departamento.
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos
estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos
previos
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación
continua:
probas, traballos, etc.
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun
exame e dunha avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
extraordinaria.



25 

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de
materias pendentes
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas
materias pendentes.
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada
estándar.
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.
vinculados aos estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con
NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e
extraescolares previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre
criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os
criterios de promoción.
28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo
do curso.
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Observacións: esta P.D. queda aberta a suxerencias e propostas do Equipo Directivo 
durante o curso 2021-22, así como ás indicación que o Servizo de Inspeción Educativa 
considere oportunas. 

ANEXO: PROTOCOLO ANTICOVID 

Para o desenrrolo do curso 2022-23 teranse en conta as Instrucións conxuntas do 5 de 
setembro de 2022 da Consellería de Cultura,Educación, Formación Profesional e 
Universidade e da Consellería de Sanidadeao respecto da recomendacións xerais para a 
xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023
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