
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

D e p a r t a m e n t o   d e   F i l o s o f í a 
 

l o m c e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I E S   M o n t e   d a   V i l a   _   2 0 2 2 – 2 0 2 3 



 
 

2 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Í n d i c e 
 
I. P R E S E N T A C I Ó N ............................................................................................................................................................................................................................. 4 

II. E D U C A C I Ó N   S E C U N D A R I A   O B R I G A T O R I A ........................................................................................................................................................... 7 

II.1. V A L O R E S   É T I C O S,  2º  E  4º   E S O .................................................................................................................................................................................................. 7 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. ....................................................................................................................................................................................... 7 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES......................................................................................................................................... 8 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO (DE SER O CASO). ..................................................................................................................................... 15 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. .......................................................................................................................................... 15 
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. ...................................................................................................................................................... 23 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN A UTILIZAR. ............................................................................................................................................... 26 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO........................................................................................................................ 28 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. ......................................................................................................... 39 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. ........................................................................ 47 
10. PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. ... 47 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. ................ 47 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ................................................................................................................................................................................. 47 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDAN. ................................................................................ 49 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO..................................................................................................... 50 
15. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PD EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. ........ 50 

II.2. FILOSOFÍA,  4º   E S O .............................................................................................................................................................................................................................. 51 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. ..................................................................................................................................................................................... 51 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES....................................................................................................................................... 52 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS (DE SER O CASO). ................................................................................................................................................................... 58 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. .......................................................................................................................................... 58 
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIREN AS MATERIAS. ................................................................................................................................................ 64 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN A UTILIZAR. ............................................................................................................................................... 67 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO........................................................................................................................ 68 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. ......................................................................................................... 76 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. ........................................................................ 82 
10. PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. ... 82 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. ................ 82 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ................................................................................................................................................................................. 82 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDAN. ................................................................................ 84 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO..................................................................................................... 84 
15. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PD EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. ........ 85 

III. B A C H A R E L A T O ............................................................................................................................................................................................................................ 86 

III.1. H I S T O R I A   D A   F I L O S O F Í A,  2º BAC ........................................................................................................................................................................................... 86 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. ..................................................................................................................................................................................... 86 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES....................................................................................................................................... 87 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO (DE SER O CASO). ..................................................................................................................................... 93 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. .......................................................................................................................................... 93 
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. ...................................................................................................................................................... 99 



 
 

3 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN A UTILIZAR. ............................................................................................................................................. 103 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO...................................................................................................................... 105 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. ....................................................................................................... 113 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. ...................................................................... 119 
10. PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. . 119 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. .............. 119 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ............................................................................................................................................................................... 120 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDAN. .............................................................................. 121 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO................................................................................................... 121 
15. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PD EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. ...... 122 

ANEXO I. LIBROS DE LECTURA. ............................................................................................................................................................................................................. 123 

ANEXO II. INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DE 2º ESO – VALORES ÉTICOS. ............................................................................................................................ 125 

ANEXO III. INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DE 4º ESO – VALORES ÉTICOS. ........................................................................................................................... 128 

ANEXO IV. INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DE 4º ESO – FILOSOFÍA. ....................................................................................................................................... 131 

ANEXO V. INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DE 2º BAC – HISTORIA DA FILOSOFÍA. ................................................................................................................ 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

I. P R E S E N T A C I Ó N 
 
 
O Equipo Docente deste Departamento didáctico intégrano o profesor Simón Fernández Fuentes que exerce de Xefe do 
Departamento neste curso académico. Sendo competencia da xefatura de departamento coordinar a elaboración das 
programacións didácticas, de acordo co currículo correspondente e coas directrices consideradas no departamento, 
preséntanse as Programacións didácticas de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato, para o curso 
2022-2023 do Departamento de Filosofía do IES Monte da Vila. 
 
As materias das que se fará cargo o Departamento son as seguintes: 
 

Docente Materia Nivel Grupos Horas 
     

Simón Fernández Fuentes 
VALORES ÉTICOS (Lomce) 

2º ESO 2 2 

 4º ESO 1 1 

 EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS E ÉTICOS (Lomloe) 3º ESO 2 2 

 FILOSOFÍA (Lomce) 4º ESO 1 3 

 FILOSOFÍA (Lomloe) 1º BACHARELATO 2 6 

 HISTORIA DA FILOSOFÍA (Lomce) 2º BACHARELATO 1 4 

 
Para a elaboración da presente Programación Didáctica  tense en conta o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia1, e o 
Artigo 24. Programacións didácticas da Resolución do 15 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa2. 
 
 
Os elementos que integran o currículo lomce son:  
 
a) Obxectivos: de cada ensinanza e de etapa educativa, son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe 

alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencional-
mente planificadas para tal fin. 

 
b) Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educa-

tiva, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Unha 
competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha 
acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adqui-

 
1 Decreto  86/2015 do 25 de xuño (DOG, 29 de xuño de 2015). 
2 Resolución do 15 de xullo (DOG, 01 de agosto de 2016). 



 
 

5 

rido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto 
educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse 
como “un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

 
O obxectivo principal da programación ha de ser conseguir que o alumnado adquira as competencias clave. Para 
iso, en cada unha das seis unidades didácticas nas que están distribuídos os contidos do materia de VALORES 
ÉTICOS, concretamos os criterios de avaliación (formulados en infinitivo) e os estándares de aprendizaxe (en ter-
mos de desempeño competencial, formulados en 3ª persoa do singular), que son aqueles aspectos da competencia 
que imos a avaliar de forma explícita e obxectiva. As competencias clave son as seguintes: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística (CL): Para desenvolver esta competencia é fundamental o fomen-

to da lectura, así como a análise e comentario dos libros e textos sobre valores éticos e dereitos humanos in-
cluídos en cada unha das unidades didácticas do libro de texto. Outros obxectivos asociados a esta compe-
tencia son, por unha banda, mellóraa da comunicación e, por outro, a transmisión de valores morais 
mediante a exposición e resolución de dilemas morais. Estes requiren o exercicio de habilidades so-
ciais e comunicativas como a expresión de ideas e sentimentos, escoita activa e a empatía. 

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

ofrécenos a posibilidade de realizar argumentacións, suscitar e realizar xuízos morais, así como aplicar estra-
texias para a resolución de problemas e dilemas morais. 

 
3. Competencia dixital (CD): A competencia dixital está ligada ao uso de dispositivos informáticos que permitan 

ao alumnado entender a relación que existe entre a tecnoloxía e os valores éticos, e facilitar o acceso ao coñe-
cemento de feitos sociais e documentos históricos que mostren a contribución dos valores éticos á sociedade. 

 
4. Competencia para aprender a aprender (CAA): Aprender a aprender implica recoñecer as necesidades edu-

cativas e exercitar procesos cognitivos tales como a análise, a argumentación, a comparación, etc., que carac-
terizan calquera proceso de aprendizaxe. 

 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC): As competencias sociais e cívicas son as que están relacionadas 

dunha forma máis directa coa materia VALORES ÉTICOS. As habilidades sociais e as actitudes cívicas se po-
tencian cando se recoñece a importancia que teñen os valores éticos na sociedade na que vivimos. Así mes-
mo, axudan a fortalecer a identidade persoal, facilitando a resolución de conflitos interpersoais, á vez que de-
senvolven valores tan importantes como son a tolerancia, a solidariedade e o respecto á diversidade cultural, 
ideolóxica, relixiosa, etc. 

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE): A autonomía, a iniciativa persoal, o espírito emprende-

dor e a creatividade son aspectos da personalidade que benefician notablemente á sociedade. Para adestrar e 
desenvolver estas habilidades é recomendable ofrecer ao alumnado unha serie de actividades e supostos 
prácticos relacionados coa vida cotiá que lle permitan expoñer as súas propias ideas e ofrecer solucións orixi-
nais e creativas. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC): O materia de VALORES ÉTICOS permite o desenvolvemento de 

pautas persoais, sociais e interculturais que fomentan a participación activa en calquera sociedade democráti-
ca, respectando os dereitos e os valores éticos socialmente recoñecidos. 

 



 
 

6 

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos 
de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que 
se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos pro-
gramas en que participe o alumnado. 

 
d) Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se 

quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que 
se pretende conseguir en cada disciplina. 

 
e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resulta-

dos de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. 
Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben con-
tribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 
Elementos transversais. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnolo-
xías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en 
todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 
f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profe-

sorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos ob-
xectivos suscitados. 
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II. E D U C A C I Ó N   S E C U N D A R I A   O B R I G A T O R I A 
 

II.1. V a l o r e s   É t i c o s,  2º  e  4º   E S O 
 

1. Introdución e contextualización. 
 
A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na escolla do seu proxecto de 
vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa raciona-
lidade práctica. Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a 
honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o 
alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións 
para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a súa realización 
plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o 
respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á 
persoa como no nivel global. 
 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta evidente que o obxectivo 
de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia constitución como materia. Pero a reflexión ética 
tamén require a posta en práctica da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na 
exposición das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. 
Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos proce-
sos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-estancamento. 
 
Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías antropolóxi-
cas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os valores de respecto, non-violencia, liberdade, 
igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Derei-
tos Humanos (DUDH). É desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén 
se traballa a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva 
substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores 
éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. 
 
Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos como en 
tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as 
súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a comunicación. 
 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas activas e contex-
tualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe 
baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alum-
nado o papel de axente activo da súa propia formación. 
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Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores Éticos, tendo algún 
deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, 
como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación 
audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasivida-
de. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas 
con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen 
ten que orientar a nosa conduta. 
 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura dife-
rente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interperso-
ais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Hu-
manos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa rela-
ción coa ciencia e a tecnoloxía". 
 
1º ESO. As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do desenvolvemento cognitivo do alumna-
do nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de 
primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a 
introdución á reflexión ética e política. 
 
2º ESO. Abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes pensadores/as e filósofos/as 
da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o 
concepto de xustiza ocupa un papel central. 
 
3º ESO. Os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade 
xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de 
Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen. 
 
4º ESO. Retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos 
previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto 
máis importantes de aqueles nos que se embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 
 
 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias claves. 
 
A materia Valores Éticos contribúe a desenvolver as competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de 
problemas desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións fundamen-
tadas aos problemas éticos, sendo leste o eixe sobre o que vira todo o currículo básico e o carácter específico do saber 
ético. 
 
A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, así como o traballo colaborativo increméntanse 
cando se reflexiona sobre o fundamento ético da sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores cultu-
rais. Ademais, a solución de conflitos interpersoais de forma non violenta promove no alumnado o interese por desen-
volver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou de cal-
quera outra natureza. 
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A competencia de aprender a aprender se promove mediante o exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no 
desenvolvemento do currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argumentar, 
etc., e favorecendo nos alumnos e alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. 
 
Para rematar, a presentación de dilemas éticos e o debate das súas posibles solucións contribúen ao desenvolvemento 
da competencia en comunicación lingüística, porque esixe exercitarse en escóitaa, a exposición de ideas e a comunica-
ción de sentimentos, utilizando tanto a linguaxe oral como outros sistemas de representación. 
 
No currículo básico poden distinguirse dous partes claramente diferenciadas: 
 
1. A primeira iníciase co estudo da dignidade da persoa, como fundamento dos valores éticos e a capacidade que esta 
posúe para elixir as súas accións e modelar a súa propia personalidade, asumindo a responsabilidade de ser libre. 
Seguidamente, suscítanse as relacións interpersoais co fin de entendelas a partir do respecto e a igualdade, resaltando 
a natureza social do ser humano, a necesidade de desenvolver a capacidade de relación coa comunidade, a importan-
cia das influencias sociais no individuo e os límites que supoñen para a práctica da súa liberdade, tomando como crite-
rio normativo desta relación o respecto á dignidade e os dereitos humanos. Continúase realizando a reflexión ética 
achega dos valores e a súa relación coa autorrealización humana, o seu desenvolvemento moral e a análise dalgunhas 
teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. 
 
2. A segunda parte conduce á aplicación dos valores éticos nalgúns ámbitos da acción humana. Propón a análise da 
actividade política no mundo actual, o papel da democracia, a súa vinculación co estado de dereito e a división de pode-
res, facendo posible unha sociedade que garanta os dereitos humanos. Continúa coa reflexión sobre os valores éticos 
que sinala a Constitución Española e as relacións que esta establece entre o Estado e o cidadán, así como co feito 
histórico da súa integración na Unión Europea. Insístese no papel da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 
como criterio internacional para unha xustificación ética do Dereito. 
 
Finalmente, valórase a necesidade dunha reflexión seria achega da función que debe desempeñar a Ética no relativo á 
investigación científica e tecnolóxica, co fin de asegurar que os avances nestes ámbitos e a súa aplicación non violen o 
respecto á dignidade e os dereitos humanos, nin á protección e conservación do medio ambiente. 
 
 
 
- Perfís das Competencias clave. 
 
Tendo en conta as Competencias clave mencionadas desenvolveremos os perfís das seguintes, vinculándoas aos Es-
tándares de Aprendizaxe  (EA) que lle corresponden –conforme á táboa que se presenta-: 
 
i. Competencia en comunicación lingüística (CCL) que clasificamos en función das catro destrezas que a compoñen: 

expresión oral (EO), expresión escrita (EE), comprensión oral (CO) e comprensión escrita (CE). 
 
ii. Competencia sociais e cívicas (CSC): fixándonos na destreza do traballo en grupo (TG). 
 
iii. Competencia de aprender a aprender (AA). 
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VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas 
definicións achegadas por filósofos/as. 

- VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da 
ética de fins. 

- VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en 
que consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais 
(utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes ence-
rran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais. 

Expresión Escrita 
(EE) 

- VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de 
Piaget ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa 
da heteronomía á autonomía moral. 

- VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos 
concretos deles e apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación 
dunha personalidade xusta e satisfactoria. 

- VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a 
felicidade como ben supremo, e elabora e expresa conclusións. 

Comprensión Oral 
(CO) 

- VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización 
individual dos valores e as normas morais que rexen a conduta da sociedade en que vive. 

- VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías 
éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada. 

- VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídi-
cos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e 
os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a 
súa relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

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

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

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

- VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo 
capaz de ditar as súas propias normas morais. 

- VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, 
rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos 
a ela. 

- VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa 
finalidade. 

- VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos 
da vida humana (social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.). 

Aprender a aprender 
(AA) 

- VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasifica-
ción en éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas característi-
cas máis destacadas. 

- VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicure-
ísmo, e expón as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

- VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e 
apreciando as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles. 

- VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a 
importancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimi-
dade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións 
persoais debidamente fundamentadas. 

- VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as 
semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito. 
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VALORES ÉTICOS _ 4º ESO (I) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao 
determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar. 

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

Expresión Escrita 
(EE) 

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

- VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor 
ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións. 

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

Comprensión Oral 
(CO) 

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

- VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a 
importancia da súa achega á ética universal. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, 
como instrumento de protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar 
entes posuidores de grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que teñen 
ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en 
grande risco os dereitos fundamentais da persoa. 

- VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás 
éticas materiais. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

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

- VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os 
contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumen-
tado. 

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

- VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios 
de comunicación masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que 
posúen os cidadáns e as cidadás. 

Aprender a aprender 
(AA) 

- VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato in-
humano ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación 
de dereitos, etc. 

- VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o 
imperativo categórico que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co impe-
rativo da ética de Kant. 

- VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e 
as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado 
e conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de representan-
tes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis 
e das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.). 

- VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que 
pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación 
ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos conflitos 
armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que promo-
ven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 
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VALORES ÉTICOS _ 4º da ESO (II) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fun-
damental das persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liber-
dade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 da DUDH). 

Expresión Escrita 
(EE) 

- VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión 
argumentada acerca dela. 

Comprensión Oral 
(CO) 

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a 
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun derei-
to internacional fundamentado na DUDH. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en 
conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a ido-
neidade ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos e as consecuencias per-
soais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

- VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais 
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a 
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun derei-
to internacional fundamentado na DUDH. 

- VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte informático e audiovisual, 
acerca dalgunhas institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e 
respecto dos dereitos humanos: Organización das Nacións Unidas (ONU) e os seus organis-
mos, como FAO, Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial 
da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Verme-
lla, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xusti-
za da Unión Europea, etc. 

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a 
importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun derei-
to internacional fundamentado na DUDH. 

Aprender a aprender 
(AA) 

- VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre 
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desas-
tres ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, 
tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

- VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en 
conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a ido-
neidade ética dos obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos e as consecuencias per-
soais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter. 
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- Rúbricas para todos os cursos da ESO (N) 
 
 
Valores Éticos_Rúbrica NºESO_Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Oral (EO) – VE_RNESO_CCL_EO 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais de 
xeito bastante coherente, 
aportando detalles relevan-
tes do tema. 

Expón parte das ideas prin-
cipais. Comete erros na 
coherencia. 

Non expón a maioría das 
ideas principais nin os 
detalles. Falla dabondo 
na coherencia. 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bas-
tante amplo e axeitado, con 
poucos erros. 

Utiliza un vocabulario limita-
do e hai algúns erros de 
termos axeitados. 

Utiliza un vocabulario 
moi limitado con repeti-
cións de palabras inade-
cuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante ordena-
da.  

Algúns erros e repeticións na 
orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mesmas 
ideas.  

Aspectos prosó-
dicos e linguaxe 
non verbal 

Fala con voz claramente 
audible, con boa pronuncia e 
entoación adecuada.  Mantén 
unha expresión corporal axei-
tada (xestos, mirada). 

Fala con voz audible, non 
sempre con boa pronuncia e 
entoación adecuada.  Man-
tén unha expresión corporal  
bastante axeitada (xestos, 
mirada). 

Fala con voz audible, mais 
con erros na pronuncia e na 
entoación.  Mantén unha 
expresión corporal  ás veces 
pouco axeitada (xestos, 
mirada). 

Fala con moi pouca 
claridade. A expresión 
corporal resulta inade-
cuada. Prolonga dabon-
do os silencios. 

 
 
Valores Éticos_Rúbrica NºESO_Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Escrita (EE) – VE_RNESO_CCL_EE 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais de 
xeito bastante coherente, 
aportando detalles relevan-
tes do tema. 

Expón parte das ideas 
principais. Comete erros na 
coherencia. 

Non expón a maioría das 
ideas principais nin os 
detalles. Falla dabondo 
na coherencia. 

Vocabulario 
Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bas-
tante amplo e axeitado, con 
poucos erros. 

Utiliza un vocabulario limita-
do e hai algúns erros de 
termos. 

Utiliza un vocabulario moi 
limitado con repeticións 
de palabras inadecuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante orde-
nada.  

Algúns erros e repeticións 
na orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mesmas 
ideas.  

Ortografía e 
presentación 

Non ten erros ortográficos nin 
de acentuación. Cumpre cos 
requisitos básicos de presenta-
ción: caligrafía/tipo letra, mar-
xes, disposición do texto, fon-
tes, etc. 

Algún erro ortográfico e/ou 
de acentuación. 
Non cumpre algún dos re-
quisitos básicos de presen-
tación. 

Varios erros ortográficos 
e/pu de acentuación. Non 
cumpre varios dos requisi-
tos básicos de presentación. 

Moitos erros ortográficos 
e/ou de acentuación. 
Apenas cumpre os requi-
sitos básicos de presen-
tación. 
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Valores Éticos_Rúbrica NºESO_Competencia Aprender a Aprender – VE_RNESO_CCA 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Seleccionar a infor-
mación 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica e rela-
ciónaa con outros apartados. 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica 
pero non a  relaciona con 
outros apartados. 

Discrimina información 
útil, pero non a traballa 
criticamente. 

Copia literalmente a 
información sen traballar 
na súa selección. 

Esquematizar e or-
ganizar 

Dálle forma ao esquema, recoñe-
ce os contidos básicos e organí-
zaos e xerarquízaos de forma 
axeitada. 

Organiza e xerarquiza con 
bastante corrección pero 
omitindo algún dato. 

Parte da información non 
está ben organizada e 
xerarquizada e omite 
algún dato. 

Ten dificultades para 
organizar e xerarquizar a 
información. 

Aplicar coñecemen-
tos previos 

Aplica coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade en 
diversos contextos. 

Frecuentemente aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade 
en diversos contextos. 

Ás veces aplica coñece-
mentos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos contex-
tos. 

Apenas aplica coñece-
mentos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos contex-
tos. 

Analiza adecuada-
mente o proceso de 
aprendizaxe propio 

Expón correctamente o proceso 
de aprendizaxe indicando as 
fases e fontes de información. 
Avalía criticamente o traballo 
propio e a información obtida. 

Expón o proceso  pero 
faltan fontes ou a avaliación 
do proceso non é completo. 

Non expón o proceso ou 
faltan todas as fontes. A 
avaliación e escasa ou 
imprecisa. 

Carece de exposición do 
proceso ou é incorrecto. 
Carece de avaliación ou 
é incorrecta. 

 
 
Valores Éticos_Rúbrica NºESO_Competencia Social e Cidadá_Traballo en Grupo – VE_RNESO_CSC_TG 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Participación  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a que 
os demais membros participen. 
Escoita, comparte e apoia 
sempre o esforzo dos outros. 

Adoita participar activa-
mente nas tarefas do 
grupo e axudar a que os 
demais membros partici-
pen; usualmente escoita, 
comparte e apoia o esfor-
zo dos outros. 

En ocasións participa de 
forma máis ou menos 
activa  nas tarefas do 
grupo aínda que non é 
un bo membro do grupo; 
ás veces escoita, com-
parte e apoia o esforzo 
dos outros. 

Nunca ou case nunca 
participa activamente nas 
tarefas do grupo nin 
axuda aos demais mem-
bros. Raramente escoita, 
comparte e apoia o esfor-
zo dos outros. 

Contribucións 

Proporciona sempre ideas 
útiles cando participa no grupo 
e na discusión na clase. É un 
líder que contribúe con  moito 
esforzo.  

Polo xeral proporciona 
ideas útiles cando partici-
pa no grupo e na discu-
sión na clase, amosándo-
se como un membro forte 
do grupo.  

Ás veces proporciona 
ideas útiles cando 
participa no grupo e na 
discusión na clase.  

Rara vez proporciona 
ideas útiles cando partici-
pa no grupo e en oca-
sións dificulta as propos-
tas dos outros  

Respecto e toleran-
cia 

Sempre amosa respecto polo 
traballo e polas opinións dos 
outros membros do grupo e 
intenta solucionar posibles 
conflitos. 

Adoita amosar respecto 
polo traballo e opinións 
dos outros membros do 
grupo e na maioría das 
ocasións intenta solucio-
nar os conflitos. 

Amosa respecto polo 
traballo e opinións dos 
outros membros do 
grupo e ás veces intenta 
solucionar os conflitos. 

Poucas veces amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos outros 
membros do grupo e non 
intenta solucionar confli-
tos.  

Manexo do tempo 

Manexa ben o tempo durante 
todo o proxecto e sempre 
entrega mesmo con algo de 
antelación o seu traballo 

Adoita manexar ben o 
tempo, aínda que pun-
tualmente pode demorar-
se. O grupo non ten que 
modificar os prazos por el. 

Tende a demorarse, 
pero acaba tendo feitas 
as cousas no límite. O 
grupo non ten que 
modificar os prazos por 
el. 

Poucas veces remata a 
tempo o seu traballo, co 
que impide ao grupo 
entregalo na data límite e 
é preciso modificar os 
prazos. 
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3. Concreción dos obxectivos para cada curso (de ser o caso). 
 
O currículo inclúe para cada EA do currículo o obxectivo de etapa co cal está relacionado. 
 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
 
Instrumentos para avaliar 
 
Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motiva-
ción etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escri-
ta tradicional. Estes instrumentos poden ser: 
 
- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento 

alternativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o res-
pecto ás propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 
- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das 

actividades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das activida-
des propostas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coida-
do, interese pola orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido  procuraremos devolver ao 
alumnado aqueles traballos que non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados no-
vamente de modo adecuado.  

 
- Traballo de aula. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a comprensión 

literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a ortografía e 
caligrafía; o vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvolvemento de estratexias favorecedo-
ras para “aprender a aprender”.  

 
- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo 

crítico; a escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profe-
sor. 

 
- Traballo ou proba sobre lectura de un libro: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun 

traballo ou proba escrita sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 
 

VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto 
de persoa, analizando algunhas definicións achegadas 
por filósofos/as. 

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto 
de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as 
súas propias normas morais. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir  - Analiza situacións reais e as súas - Traballo sobre lectura de 
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a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibi-
lidade de ser tratada por outros como instrumento para 
alcanzar fins alleos a ela. 

consecuencias. textos. 

- VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas 
características en Aristóteles, indicando a súa relación 
cos actos, os hábitos e o carácter. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segun-
do Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser huma-
no, identifica algunhas destas e ordénaas segundo un 
criterio racional. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

 

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

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB2.1.2. Reflexiona o problema da relación entre os 
campos, o privado e o público, e a posibilidade de que 
exista un conflito de valores éticos entre ambos, así 
como a forma de atopar unha solución baseada nos 
valores éticos, exemplificando de maneira concreta ta-
les casos, e expón as súas posibles solucións funda-
mentadas eticamente. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- Proba escrita sobre o 
libro de lectura. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a 
moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade. 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia 
da reflexión ética, como  guía racional de conduta nece-
saria na vida do ser humano, expresando os argumen-
tos en que se fundamenta. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da 
persoa como ser racional e libre, razón pola que esta é 
responsable da súa conduta e das consecuencias des-
ta. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento 
moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de 
Köhlberg, e as características propias de cada unha, 
destacando como se pasa da heteronomía á autonomía 
moral. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os 
conceptos de persoa e estrutura moral. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 
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- VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos 
valores éticos, utilizando exemplos concretos deles e 
apreciando a súa relación esencial coa dignidade hu-
mana e a conformación dunha personalidade xusta e 
satisfactoria. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para reali-
zar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a im-
portancia de respectar os valores éticos, tanto na vida 
persoal como na social.  

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos 
feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teo-
ría relativista da moral, destacando as consecuencias 
que esta ten na vida das persoas. 

- Segunda - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a 
afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que con-
siste e a postura de Platón ao respecto. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo 
moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.  

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías 
éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins 
e éticas procedementais, e elabora un esquema coas 
súas características máis destacadas. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría 
hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, 
destacando as características que a identifican como 
unha ética de fins. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumen-
tos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as 
súas conclusións cos argumentos racionais correspon-
dentes. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonis-
mo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como 
ben supremo, e elabora e expresa conclusións. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai 
no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co 
que el considera como ben supremo da persoa. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonis-
mo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais 
da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto 
de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
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altruísmo universal e a localización do valor moral nas 
consecuencias da acción, entre outras. 

va. 

- VEB3.8.2. Enumera as características que fan do 
utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións 
sobre a ética utilitarista. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 
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- VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá 
Aristóteles para establecer un vínculo necesario en-
tre ética, política e xustiza. 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de textos. 

- VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os 
valores éticos e cívicos, identificando e apreciando 
as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre 
eles. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Seguimento dos materiais de 
aula –caderno, apuntamentos, 
exercicios...- 

- VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa 
persoal, unha presentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como unha teoría orga-
nicista, cunha finalidade ética e que atribúe a fun-
ción educativa ao Estado.  

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre textos de actuali-
dade. 

- VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colabo-
ración co grupo, para entender e apreciar a impor-
tancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor 
ético no que se fundamenta a lexitimidade do Esta-
do e a súa relación coa felicidade e o ben común, e 
expón as súas conclusións persoais debidamente 
fundamentadas.  

 - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Proba escrita sobre os contidos 
traballados. 

- Proba escrita sobre o libro de 
lectura. 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Traballo en grupo. 

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

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para 
analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, 
avaliando o impacto positivo e negativo que estas po-
den ter en todos os ámbitos da vida humana (social, 
económico, político, ético e ecolóxico, etc.).  

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 
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- VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a 
necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investiga-
ción práctica, tanto científica como tecnolóxica, toman-
do a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos 
na DUDH como criterio normativo. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor 
as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando 
medios informáticos e audiovisuais, de xeito argumen-
tado e ordenado racionalmente.  

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que represen-
ta para o ser humano a tecnodependencia, sinalando os 
seus síntomas e as súas causas, e estimando as súas 
consecuencias negativas, como unha adición incontro-
lada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás 
redes sociais, que conduce as persoas cara a unha 
progresiva deshumanización. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten al-
gúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que 
formulan dilemas morais (utilización de células nai, clo-
nación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que 
estes encerran de prescindir do respecto á dignidade 
humana e os seus valores fundamentais.  

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- Proba escrita sobre o 
libro de lectura. 

 
 
 

VALORES ÉTICOS _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
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- VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e 
universais que establece a DUDH na dignidade do ser 
humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á 
súa natureza. 

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as 
expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: digni-
dade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, de-
tención arbitraria, presunción de inocencia, discrimina-
ción, violación de dereitos, etc. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 
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Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos 
artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado de-
be respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos. 

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH 
nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos cida-
dáns e das cidadás que este debe protexer e respectar. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático 
e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes trata-
dos no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumen-
tado. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, 
mediante o que se produce a interiorización de valores, nor-
mas, costumes, etc. 

 - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplicacións 
informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e 
xurídica en relación co uso de medios de comunicación masi-
va, respectando o dereito á información e á liberdade de ex-
presión que posúen os cidadáns e as cidadás. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- Proba escrita sobre o libro 
de lectura. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 
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- VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importan-
cia da reflexión ética no século XXI, como instrumento 
de protección dos dereitos humanos ante o perigo que 
poden representar entes posuidores de grandes intere-
ses políticos e económicos e grupos violentos, que te-
ñen ao seu alcance armamento de grande alcance cien-
tífico e tecnolóxico, capaces de pór en grande risco os 
dereitos fundamentais da persoa. 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no 
momento actual o/a rodean, identificando as limitacións 
e as oportunidades que se lle formulan desde as pers-
pectivas social, laboral, educativa, económica, familiar, 
afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o 
seu proxecto de vida persoal, determinando libremente 
os valores éticos que deben guialo/a. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas 
formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana 
(formal, universal e racional), así como a importancia da 
súa achega á ética universal. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento  - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos mate-
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na autonomía da persoa como valor ético esencial e a 
súa manifestación no imperativo categórico e as súas 
formulacións. 

riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética 
formal e describe en que consiste o imperativo categóri-
co que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da ética de Kant. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedo-
ra para elaborar unha presentación con soporte infor-
mático acerca das éticas formais, expresando e elabo-
rando conclusións fundamentadas. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 
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- VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a 
democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás 
coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valo-
res éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os 
bens e servizos públicos, participación na elección de 
representantes políticos/as, respecto e tolerancia á plu-
ralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e 
das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.). 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen 
todos os estados, ante os riscos da globalización, de 
tomar medidas de protección dos dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valo-
res éticos e a súa vixencia, e a necesidade de respecta-
los en todo o mundo (deber de contribuír na construción 
dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tole-
rancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; 
honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua 
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protec-
ción da natureza, etc.). 

- Segunda - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- Proba escrita sobre o 
libro de lectura. 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DHDH) 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos 
que hai un conflito entre os valores e principios éticos 
do individuo e os da orde civil, formulando solucións 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

razoadas, en casos como os de desobediencia civil e 
obxección de conciencia. 

- VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de 
definir os principais conceptos utilizados na teoría de 
Rawls e establece unha relación entre eles (posición 
orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e 
función dos dous principios de xustiza que propón). 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de 
Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca 
dela.  

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos 
dereitos humanos como ideais para alcanzar polas so-
ciedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda 
teñen que superar. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio 
dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de 
acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, 
etc.). 

 - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, 
con soporte informático e audiovisual, acerca dalgunhas 
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, tra-
ballan pola defensa e respecto dos dereitos humanos: 
Organización das Nacións Unidas (ONU) e os seus or-
ganismos, como FAO, Organismo Internacional de 
Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mundial da Saú-
de (OMS), Organización das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc., or-
ganizacións non gobernamentais como Greenpeace, 
UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así 
como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de 
Xustiza da Unión Europea, etc. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da 
seguridade e a paz como un dereito fundamental das 
persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio 
do dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresan-
do as súas conclusións (artigo 3 da DUDH).  

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos espa-
ñois e das españolas coa paz, como unha aspiración 
colectiva e internacional recoñecida na Constitución es-
pañola, e rexeita a violación dos dereitos humanos, 
amosando solidariedade coas vítimas da violencia.  

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, 
con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas 
ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual 
(terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, 
mafias internacionais, pandemias, ataques cibernéticos, 
tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de 
órganos, etc.). 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou 
cidadá os compromisos internacionais realizados por 
España en defensa da paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de organismos internacionais 
(ONU, OTAN, UE, etc.). 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas 
armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en mate-

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

ria de defensa e seguridade nacional, de dereitos hu-
manos e de promoción da paz, e a súa contribución en 
situacións de emerxencia e axuda humanitaria, tanto 
nacionais como internacionais. 

cións informáticas. apuntamentos, exerci-
cios...- 

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos 
armados a nivel internacional, apreciando a importancia 
das organizacións internacionais que promoven e vixían 
o cumprimento dun dereito internacional fundamentado 
na DUDH. 

 - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

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

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para 
atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para 
estimar a viabilidade de proxectos científicos e tecnoló-
xicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos 
que pretenden e a avaliación dos riscos e as conse-
cuencias persoais, sociais e ambientais que a súa apli-
cación poida ter. 

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 

- VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar 
a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación 
dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólo-
gos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentan-
do a aplicación dos valores éticos no mundo laboral, 
financeiro e empresarial. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- Proba escrita sobre o 
libro de lectura. 

 
 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
 
Considéranse os seguintes Principios metodolóxicos: 
 
1. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e 

o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 
 

2. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito 
se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detec-
ten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 

3. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias clave, e fomentarase a a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a co-
municación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 

4. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso meto-
dolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
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5. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse activi-
dades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
As liñas metodolóxicas que deben orientar a intervención educativa pódense sintetizar e concretar da seguinte forma: 
 
1. Partirase dos intereses e capacidades do alumno/a, para construír a partir de aí, novas aprendizaxes que favorezan 

e melloren o seu rendemento. 
2. A metodoloxía favorecerá a capacidade dos alumnos para aprender por si mesmos e para traballar en equipo. 
3. A organización docente deberá atender ás necesidades, aptitudes e intereses que demanden os alumnos segundo 

váianse detectando no proceso de ensino-aprendizaxe. 
4. A agrupación de alumnos no aula poderá ser variable e flexible, en función das actividades que se vaian a realizar 

no aula, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 
5. Darase prioridade á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente memorístico. 
6. Propiciaranse as oportunidades para que os alumnos poidan pór en práctica os novos coñecementos, de modo que 

poidan comprobar a utilidade do que aprenderon, e saiban aplicalo noutros contextos á súa vida cotiá. 
7. A actividade educativa procurará dar unha formación personalizada, fomentará a participación dos alumnos, asegu-

rará unha efectiva igualdade entre o alumnado, e promoverá a relación coa contorna. 
8. Fomentarase, de acordo coas competencias, a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións 

con respecto ao que se aprendeu; desta forma, os alumnos analizarán o seu progreso respecto dos seus coñece-
mentos. 

 
Respecto da Organización de recursos no proceso de ensino-aprendizaxe destacamos: 
 
a) Agrupamentos do alumnado: proporcionarán un mellor aproveitamento das actividades propostas, constituíndo 

unha ferramenta útil para adecuar a metodoloxía ás necesidades dos alumnos. 
b) Organización de espazos e tempos: permitirá a interacción grupal e o contacto individual, propiciando actividades 

compartidas e autónomas, e favorecerá a exploración, o descubrimento e as actividades lúdicas e recreativas nou-
tros espazos distintos do aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.). 

c) Determinación de materiais curriculares e recursos didácticos: a través dunha serie de directrices xerais o equipo 
docente do Departamento avaliará e seleccionará aqueles materiais e recursos que máis se adecúen ao seu mode-
lo didáctico e á intervención educativa do centro. 

 
Téñense en conta, ademais, os criterios de avaliación transversais a todo o temario de Valores éticos na ESO, que 
son os seguintes: 
 
1. Ler comprensivamente e analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, pertencentes a pensadores 

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

con claridade e coherencia. 
3. Seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes. 
4. Analizar e argumentar sobre propostas filosóficas, elaborando de forma colaboradora esquemas, mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e plataformas dixitais. 
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Cara a consecución do anterior seguiranse as seguintes estratexias didácticas que serán de diverso tipo: 
 
- As estratexias expositivas: Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elabora-

do que debe asimilar. Resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e 
conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con 
axudas indirectas. Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo 
alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa posúe. 

 
- As estratexias de comentario e análise textual: Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que 

debe elaborar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates 
problemáticos nos que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para 
así adquirilos de forma consistente. 

 
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes levan consi-
go, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 
reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento 
de hábitos, actitudes e valores. 
 
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos polo seu 
interese as tres seguintes: 
 
- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para 

facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e 
imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano. 

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativo o 
estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos de redacción habitúan o alumnado a afrontar e a resolver 
problemas con certa autonomía, a formular preguntas e a adquirir experiencia na busca e a consulta autónoma. 
Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia. 

 
En calquera das estratexias adoptadas é esencial a realización de actividades didácticas por parte do alumnado, posto 
que cumpren os obxectivos seguintes: 
 
- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 
 

- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise e razoamento. 
 

- Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con outras nocións e a súa 
aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento. 

 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 
 
Os criterios para a selección das actividades procuraran: 
 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 
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- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a 
xustificar as afirmacións ou as actuacións. 

 

- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos. 
 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 
 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, películas e 
outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana e atender á diversidade na aula 
(teñen distinto grao de dificultade). 

 

- Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 
 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co 
seu medio. 

 
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro 
das categorías seguintes: 
 
- Actividades de ensino-aprendizaxe: son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e interpretación de 

textos e ampliación de conceptos. E actividades de comentario de textos clásicos, análise de documentos 
audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte. 

 
- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de actividades, 

nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades propostas ao fío 
da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal 
argumentada sobre algúns temas. 

 
- Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

Este tipo de actividades adoita aparecer ao final dalgunhas unidades do libro de texto. 
 
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar respos-
ta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos 
seus intereses. 
 
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado 
coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os proce-
dementos e os hábitos de traballo. 
 
 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar. 
 
É conveniente seleccionar materiais próximos aos intereses dos alumnos, motivadores da aprendizaxe, variados e no 
posible prácticos e didácticos. Pódese considerar como materiais didácticos todos os medios e os recursos que están 
ao noso alcance, desde o lapis ata a nosa propia contorna. Evidentemente utilizaranse os recursos propios cos que 
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conta o centro. Os medios didácticos terían que ser: motivadores para a aprendizaxe do alumnado porque o achegan á 
súa contorna social; operativos, facilitando a acción instrutiva e a atención á diversidade do alumnado no proceso de 
ensino-aprendizaxe; formativos, ao estar vinculados ao mundo dos valores educativos facilitadores de actitudes positi-
vas  e creadoras. 
 
- Xunto aos recursos e medios educativos, as tradicionais (libro, encerado), a utilización das Novas Tecnoloxía da 

Información e da Comunicación (TIC), permiten unha mellor aprendizaxe ao ter unha forte carga motivadora: favo-
recen o acceso a unha gran cantidade de información e de forma rápida, é condutor do autoaprendizaxe, axudan e 
motivan o desenvolvemento da creatividade. Os medios informáticos o uso do computador (procesadores de texto, 
CD, VCD…) no proceso de ensino-aprendizaxe capta facilmente o interese do alumnado, adáptase ás característi-
cas persoais e diferentes ritmos de aprendizaxe, axudan a desenvolver a creatividade, permiten crear formas de 
traballo que se asemellan a outras que adoptarán na súa vida futura, activan os procesos mentais, permite o traba-
llo individual e en grupo é favorecedor da aprendizaxe por descubrimento e desenvolve o pensamento abstracto. 
Doutra banda, o acceso a Internet posibilita novas formas de información e aprendizaxe: os alumnos poden usar a 
rede para poder realizar os seus traballos (acceso a bibliotecas virtuais, páxinas Web). 

 
- En canto aos restantes medios que nos proporciona o centro como son os medios audiovisuais, utilizaranse porque 

integran unha concepción activa e motivadora da aprendizaxe: captan a atención, amplían o campo cognoscitivo, 
favorecen a comunicación oral e escrita, etc. O uso destes medios audiovisuais pretenderá pór os alumnos e alum-
nas en relación con situacións sociais e conflitos que, en ocasións, son difíciles de vivenciar. Neste uso dos medios 
audiovisuais debemos facer especial mención dalgúns instrumentos que teñen unha especial relevancia nesta pro-
posta metodolóxica: 

 
- O uso de películas completas como textos culturais: O cine forma parte do noso imaxinario colectivo e, por iso, 

ofrece unha oportunidade case única para a análise das formas de representación do mundo social no que vivimos. 
Optamos por un uso do cine, non meramente instrumental, senón tamén crítico e conformador das nosas represen-
tacións. O cine debe producir espazos e tempos escolares onde se xere a reflexión e a polémica. O obxectivo cen-
tral destas actividades é dar ao alumnado a posibilidade de reflexionar sobre as súas ideas acerca de si mesmo e 
do mundo en que vive, de xeito que a secuencia sirva para que nos situemos cognoscitivamente no tema e poida 
producir marcos valorativos (éticos e políticos). A natureza das actividades esixe que se deixe sentir a voz do 
alumnado, creando unha comunidade de diálogo que estimule a capacidade de elaborar respostas ante os conflitos 
sociais. 

 
- Outros tipos de recursos co que se contará son: libros de lectura obrigatoria, dicionarios, textos de diversos auto-

res, fotocopias, gravación, entre outros xa clásicos pero favorecedores, tamén, do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
- Tamén farase a análise de artigos de xornais: a prensa diaria presenta, en ocasións, artigos de temática variada, 

de interese ético, político, social, científico, etc., que serán traballados na aula cando sexa pertinente. Ademais o 
seguimento dunha mesma noticia en xornais distintos, desvelará oposicións ideolóxicas e mostrara que lonxe se 
está, en ocasións, dos acontecementos descritos. Tratase de fomentar o espírito atento e crítico. 

 
- Libros de lectura (ver Anexo I). 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
Criterios sobre a avaliación: 
 

VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o 
concepto de persoa, analizando algunhas defini-
cións achegadas por filósofos/as. 

- Primeira - B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que 
esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe polo 
feito de ser libre. 

- VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do con-
cepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas morais. 

 - B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autono-
mía, mediante a concepción kantiana da persoa, coa fina-
lidade de valorar a súa importancia e aplicala na realiza-
ción da vida moral. 

- VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao 
concibir a persoa como un fin en si mesma, rexei-
tando a posibilidade de ser tratada por outros como 
instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 

  

- VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as 
súas características en Aristóteles, indicando a súa 
relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

 - B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o 
desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do 
concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo 
ás virtudes éticas, pola importancia que teñen no desen-
volvemento da personalidade. 

- VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, 
segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas destas e ordénaas 
segundo un criterio racional. 

  

 

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

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

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

- Primeira - B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e 
da vida pública, a primeira regulada pola ética e a segunda 
polo dereito, coa finalidade de identificar os límites da li-
berdade persoal e social. 

- VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da 
relación entre estes dous campos, o privado e o pú-
blico, e a posibilidade de que exista un conflito de 
valores éticos entre ambos, así como a forma de 
atopar unha solución baseada nos valores éticos, 
exemplificando de maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións fundamentadas 
eticamente. 

  

 

Bloque 3. A reflexión ética 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a 
moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalida-
de. 

- Segunda - B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as seme-
llanzas e as diferenzas entre elas, e estimando a impor-
tancia da reflexión ética como un saber práctico necesario 
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para guiar de xeito racional a conduta do ser humano á 
súa plena realización. 

- VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a impor-
tancia da reflexión ética, como unha guía racional 
de conduta necesaria na vida do ser humano, ex-
presando de forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

  

- VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral 
da persoa como ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta e das conse-
cuencias desta. 

 - B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza 
moral do ser humano, analizando as súas etapas de de-
senvolvemento e tomando conciencia da necesidade que 
ten de normas éticas, libre e racionalmente asumidas, co-
mo guía do comportamento. 

- VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolve-
mento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget 
ou a de Köhlberg, e as características propias de 
cada unha, destacando como se pasa da hetero-
nomía á autonomía moral. 

  

- VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os 
conceptos de persoa e estrutura moral. 

 - B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da 
estrutura moral na persoa, aprecia o papel da intelixencia 
e da vontade como factores que incrementan a capacida-
de de autodeterminación. 

- VEB3.4.1. Describe as características distintivas 
dos valores éticos, utilizando exemplos concretos 
deles e apreciando a súa relación esencial coa dig-
nidade humana e a conformación dunha personali-
dade xusta e satisfactoria. 

 - B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas 
especificacións e a influencia na vida persoal e social do 
ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos 
e respectados. 

- VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para 
realizar, en grupo, unha campaña destinada a di-
fundir a importancia de respectar os valores éticos, 
tanto na vida persoal como na social.  

  

- VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma 
ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixio-
sas, etc. 

 - B3.5. Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a 
súa importancia, identificando as súas características e a 
natureza da súa orixe e validez, mediante o coñecemento 
do debate ético que existiu entre Sócrates e os sofistas. 

- VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns 
dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a 
súa teoría relativista da moral, destacando as con-
secuencias que esta ten na vida das persoas. 

  

- VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócra-
tes a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón ao respecto. 

  

- VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo 
moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de forma argumen-
tada.  

  

- VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das 
"teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un 
esquema coas súas características máis destaca-
das. 

 - B3.6. Explicar as características e os obxectivos das 
teorías éticas, así como a súa clasificación en éticas de 
fins e procedementais, sinalando os principios máis desta-
cados do hedonismo de Epicuro. 

- VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da 
teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as características que a identi-
fican como unha ética de fins. 
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- VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, 
argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, 
e expón as súas conclusións cos argumentos racio-
nais correspondentes. 

  

- VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemo-
nismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e expresa conclu-
sións. 

- Segunda - B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo 
aristotélico, identificándoo como unha ética de fins e valo-
rando a súa importancia e a vixencia actuais. 

- VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que 
hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa 
relación co que el considera como ben supremo da 
persoa. 

  

- VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemo-
nismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de 
fins. 

  

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

 - B3.8. Comprender os elementos máis significativos da 
ética utilitarista e a súa relación co hedonismo de Epicuro, 
clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argu-
mentos que apoien a súa valoración persoal arredor desta 
formulación ética. 

- VEB3.8.2. Enumera as características que fan do 
utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins. 

  

- VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opi-
nións sobre a ética utilitarista. 

  

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá 
Aristóteles para establecer un vínculo necesario en-
tre ética, política e xustiza. 

- Segunda - B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación 
entre os conceptos de ética, política e xustiza, mediante a 
análise e a definición destes termos, destacando o vínculo 
entre eles no pensamento de Aristóteles. 

- VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os 
valores éticos e cívicos, identificando e apreciando 
as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre 
eles. 

  

- VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa 
persoal, unha presentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como unha teoría orga-
nicista, cunha finalidade ética e que atribúe a fun-
ción educativa ao Estado.  

 - B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as 
súas características esenciais, e entender o seu concepto 
de xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico sobre a perspectiva deste filó-
sofo. 

- VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colabo-
ración co grupo, para entender e apreciar a impor-
tancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor 
ético no que se fundamenta a lexitimidade do Esta-
do e a súa relación coa felicidade e o ben común, e 
expón as súas conclusións persoais debidamente 
fundamentadas.  

  

 

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

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 
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- VEB5.1.1. Procura e selecciona información en 
páxinas web, para identificar as diferenzas, as se-
mellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito. 

- Terceira - B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do coñecemento das súas semellanzas, 
diferenzas e relacións. 

 

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

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes 
para analizar a dimensión moral da ciencia e a tec-
noloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que 
estas poden ter en todos os ámbitos da vida huma-
na (social, económico, político, ético e ecolóxico, 
etc.).  

- Terceira - B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da 
ciencia e a tecnoloxía, así como a necesidade de estable-
cer límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os valores defendidos pola 
DUDH. 

- VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a 
necesidade de pór límites éticos e xurídicos á inves-
tigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, 
tomando a dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

  

- VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para 
expor as súas conclusións sobre o tema tratado, 
utilizando medios informáticos e audiovisuais, de 
xeito argumentado e ordenado racionalmente.  

  

- VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que 
representa para o ser humano a tecnodependencia, 
sinalando os seus síntomas e as súas causas, e 
estimando as súas consecuencias negativas, como 
unha adición incontrolada aos dispositivos electróni-
cos, aos videoxogos e ás redes sociais, que condu-
ce as persoas cara a unha progresiva deshumani-
zación. 

 - B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia 
e a alienación humana á que conduce. 

- VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de 
diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en medicina e bio-
tecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando 
algúns perigos que estes encerran de prescindir do 
respecto á dignidade humana e os seus valores 
fundamentais.  

 - B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no 
campo científico e tecnolóxico, coa finalidade de evitar a 
súa aplicación inadecuada e solucionar os dilemas morais 
que ás veces se presentan, nomeadamente no terreo da 
medicina e a biotecnoloxía. 

- VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e 
respecto ante as opinións que se expresan na con-
frontación de ideas, coa finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de em-
pregar o rigor na fundamentación racional e ética de 
todas as alternativas de solución formuladas. 
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VALORES ÉTICOS _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inaliena-
bles e universais que establece a DUDH na digni-
dade do ser humano en tanto que persoa e os atri-
butos inherentes á súa natureza. 

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

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

  

- VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e 
as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: 
dignidade da persoa, fraternidade, liberdade huma-
na, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou de-
gradante, detención arbitraria, presunción de ino-
cencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

  

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

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola 
DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do indi-
viduo que o Estado debe respectar e fomentar, nas 
relacións existentes entre ambos. 

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

- VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que estable-
ce a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este 
debe protexer e respectar. 

  

- VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte 
informático e audiovisual que ilustre os contidos 
máis sobresalientes tratados no tema, e expón as 
súas conclusións de xeito argumentado. 

- Primeira  

- VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socializa-
ción global, mediante o que se produce a interiori-
zación de valores, normas, costumes, etc. 

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

- VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenóme-
no da socialización global se se desenvolve á marxe 
dos valores éticos universais, e debate acerca da 
necesidade de establecer límites éticos e xurídicos 
neste tema. 

  

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

  

- VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios de 
comunicación masiva, respectando o dereito á in-
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formación e á liberdade de expresión que posúen os 
cidadáns e as cidadás. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a impor-
tancia da reflexión ética no século XXI, como ins-
trumento de protección dos dereitos humanos ante 
o perigo que poden representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e económicos e grupos 
violentos, que teñen ao seu alcance armamento de 
grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de 
pór en grande risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

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

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

  

- VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que 
no momento actual o/a rodean, identificando as limi-
tacións e as oportunidades que se lle formulan des-
de as perspectivas social, laboral, educativa, eco-
nómica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de dese-
ñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, 
determinando libremente os valores éticos que de-
ben guialo/a. 

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

- VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das 
éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

 - B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se 
fundamentan as éticas formais, establecendo a súa rela-
ción coa ética kantiana e sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da persoa como valor ético 
fundamental.  

- VEB3.3.2. Explica as características da ética kan-
tiana (formal, universal e racional), así como a im-
portancia da súa achega á ética universal. 

- Segunda  

- VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu funda-
mento na autonomía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no imperativo cate-
górico e as súas formulacións. 

  

- VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha 
ética formal e describe en que consiste o imperativo 
categórico que formula, sinalando as similitudes e 
as diferenzas que posúe co imperativo da ética de 
Kant. 

 - B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de 
Apel como unha ética formal, que salienta o valor do diá-
logo e o consenso na comunidade, como procedemento 
para atopar normas éticas xustas. 

- VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e empren-
dedora para elaborar unha presentación con sopor-
te informático acerca das éticas formais, expresan-
do e elaborando conclusións fundamentadas. 
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Bloque 4. A xustiza e a política 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a 
democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cida-
dás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa 
dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación 
de todos os bens e servizos públicos, participación 
na elección de representantes políticos/as, respecto 
e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, 
acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais 
de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, 
etc.). 

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

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

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

- VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que 
teñen todos os estados, ante os riscos da globaliza-
ción, de tomar medidas de protección dos dereitos 
humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a ne-
cesidade de respectalos en todo o mundo (deber de 
contribuír na construción dunha sociedade xusta e 
solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto aos 
dereitos das demais persoas; honestidade, lealda-
de, pacifismo, prudencia, e mutua comprensión me-
diante o diálogo, a defensa e protección da nature-
za, etc.). 

  

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DHDH) 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

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

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

- VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas 
nos que hai un conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde civil, formulando 
solucións razoadas, en casos como os de desobe-
diencia civil e obxección de conciencia. 

  

- VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de 
definir os principais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación entre eles (po-
sición orixinal e veo de ignorancia, criterio de impar-
cialidade e función dos dous principios de xustiza 
que propón). 

 - B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na 
xustiza como equidade e como fundamento ético do derei-
to, e emitir un xuízo crítico acerca dela. 

- VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría   
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de Rawls e explica a súa conclusión argumentada 
acerca dela.  

- VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos 
dereitos humanos como ideais para alcanzar polas 
sociedades e os Estados, e recoñece os retos que 
aínda teñen que superar. 

 - B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenun-
ciables, tendo presentes os problemas e as deficiencias na 
súa aplicación, especialmente no relativo ao ámbito eco-
nómico e social, indicando a importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos derei-
tos humanos. 

- VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no 
exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobre-
za, e falta de acceso á educación, á saúde, ao em-
prego, á vivenda, etc.). 

  

- VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presen-
tación, con soporte informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e voluntarios/as que, en todo 
o mundo, traballan pola defensa e respecto dos de-
reitos humanos: Organización das Nacións Unidas 
(ONU) e os seus organismos, como FAO, Organis-
mo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Orga-
nización Mundial da Saúde (OMS), Organización 
das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e 
a Cultura (UNESCO), etc., organizacións non go-
bernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz 
Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tri-
bunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xusti-
za da Unión Europea, etc. 

  

- VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da 
seguridade e a paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa importancia para o 
exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións (artigo 3 da 
DUDH).  

 - B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito 
recoñecido na DUDH (no seu artigo 3) e como un com-
promiso dos españois e das españolas a nivel nacional e 
internacional (preámbulo da Constitución española), identi-
ficando e avaliando o perigo das novas ameazas que xur-
diron nos últimos tempos. 

- VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos 
españois e das españolas coa paz, como unha aspi-
ración colectiva e internacional recoñecida na Cons-
titución española, e rexeita a violación dos dereitos 
humanos, amosando solidariedade coas vítimas da 
violencia.  

  

- VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presen-
tación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a seguridade no mun-
do actual (terrorismo, desastres ambientais, catás-
trofes naturais, mafias internacionais, pandemias, 
ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución 
masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

- Terceira  

- VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán 
ou cidadá os compromisos internacionais realizados 
por España en defensa da paz e a protección dos 
dereitos humanos, como membro de organismos 
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

 - B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española 
ás Forzas Armadas e a súa relación cos compromisos que 
España ten cos organismos internacionais a favor da se-
guridade e a paz, reflexionando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e limitar o uso e as apli-
cación da forza e do poder. 

- VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das 
forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacio-
nal) en materia de defensa e seguridade nacional, 
de dereitos humanos e de promoción da paz, e a 
súa contribución en situacións de emerxencia e 
axuda humanitaria, tanto nacionais como interna-
cionais. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos 
armados a nivel internacional, apreciando a impor-
tancia das organizacións internacionais que promo-
ven e vixían o cumprimento dun dereito internacio-
nal fundamentado na DUDH. 

  

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

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva 
para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de proxectos científicos e 
tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos 
obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos 
e as consecuencias persoais, sociais e ambientais 
que a súa aplicación poida ter. 

- Terceira - B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito 
crítico e reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos, 
co fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto 
aos dereitos e valores éticos da humanidade. 

- VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de 
apoiar a creación e o uso de métodos de control, e 
a aplicación dunha ética deontolóxica para científi-
cos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as 
profesións, fomentando a aplicación dos valores 
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial. 

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

 
Criterios de cualificación –para todos os grupos da ESO-: 
 

Preséntanse os criterios de cualificación para todos os grupos da ESO, na materia de Valores éticos. As dúas táboas 
achegas recollen a asignación das porcentaxes de cualificación para os Estándares de Aprendizaxe Concretos estima-
dos (Probas Escritas, Lectura de libros, Traballos Prácticos) e para as Competencias clave: na Competencia Lingüísti-
ca, os perfís de Expresión Oral, Expresión Escrita, Comprensión Oral, Comprensión Escrita; na Competencias Sociais e 
Cívicas a destreza de Traballo en Grupo, e finalmente, a Competencia de Aprender a Aprender. 
 

A cualificación será obtida tendo en conta o peso –a ponderación- outorgado a cada un deles e o cálculo de devandita 
nota será a través da Media Ponderada. En todo os casos que se presentan a continuación, as avaliacións considéran-
se superadas cunha cualificación de 5 puntos. A superación do curso correspondente terá a mesma consideración. 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendiza-
xe Concretos (EAc) 

1. Proba escrita (PE). PE: 30% 

2. Lectura de libro (proba escrita) (LL). LL: 30% 

3. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula –
caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). 

TP: 10% 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

1. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: Expresión 
Oral (EO), Expresión escrita (EE), Comprensión Oral (CO); 
Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

2. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destreza / Perfís: 
Traballo en Grupo (TG). 

TG: 5% 

3. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 
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A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula: 
 
Nota: (PE x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + ( AA x n9) 
 
Nota: (0,3 x n1) + (0,3 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
 
Considerarase aprobado con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 
Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre que estean 
aprobadas todas e cada unha delas. No caso da avaliación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do 
curso e as posibilidades de promoción/obtención do título segundo o caso. 
 
 

VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

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

EA: Ver punto 4. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 3. A reflexión ética. 
 
Bloque 4.. A xustiza e a política 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a 
Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos. 
 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa 
relación ca ciencia e a tecnoloxía. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico (Bloque 5): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
VALORES ÉTICOS _ 4º ESO 

 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

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

EA: Ver punto 4. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 
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2ª 

Bloque 3. A reflexión ética. 
 
Bloque4. A xustiza e a política 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a 
Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH). 
 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa 
relación ca ciencia e a tecnoloxía. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico (Bloque 5): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
Criterios de promoción –para todos os grupos da ESO-: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 2ª 
avaliación/s non superadas 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o 
seu caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na ava-
liación suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos 
problemas e contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do 
libro encomendado en cada trimestre. Considerarase aprobada a avaliación pendente con cualificación 
igual o maior a 5 puntos. 
 

 

Avaliación 
Parcial Ordinaria 

Tendo en conta que a 3ª avaliación coincide coa avaliación parcial ordinaria, no caso de non superar a materia 
por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha avaliación final, na que se valorarán os 
diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75).  
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre 
que estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final ordinaria deberá 
alcanzarse a nota mínima de 5 puntos. 
 

 

Final Ordinaria 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades 
de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Poderá mellorarse a cualificación parcial anterior. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 
 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibilida-
des de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación extraordinaria 
deberá alcanzarse a nota mínima de 5. 
 

  

Pendentes 

Criterios de Promoción e Avaliación de Pendentes: valóranse os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Cando sexa o caso, o alumnado con materias pendentes será convocado quincenalmente para asesorar sobre 
o temario pendentes, e axudarlle na comprensión de lecturas que se lle suxiran, e en todo aquilo que contribúa 
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á superación da materia. Ademais será atendido en dous recreos semanais. 

Terase en conta, si é o caso, o calendario proposto pola Xefatura de Estudos para realizar as probas escritas 
de recuperación correspondentes. 

O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia recupera-
da. 

O alumnado que non supere ditas probas poderá, en última convocatoria, presentarse no período que vai de 
maio a xuño; O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a 
materia recuperada. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 (50 puntos). 
 
En todas e cada unha das convocatorias (parcial ordinaria y final ordinaria), deberán ser entregados correctamente 
realizados todos os exercicios, traballos, resumes, actividades de lecturas e lecturas que sexan propostas durante o 
curso correspondente. Será necesario obter unha valoración mínima de 5 puntos tanto en todas e cada unha das activi-
dades mencionadas  como no exame de recuperación da convocatoria que corresponda. 
 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 
Seguimento entre a planificación temporal prevista e a real. 
 

VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o 
concepto de persoa, analizando algunhas defini-
cións achegadas por filósofos/as. 

- Primeira  

- VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do con-
cepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas morais. 

  

- VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao 
concibir a persoa como un fin en si mesma, rexei-
tando a posibilidade de ser tratada por outros como 
instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 

  

- VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as 
súas características en Aristóteles, indicando a súa 
relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

  

- VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, 
segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas destas e ordénaas 
segundo un criterio racional. 

  

 

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

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Primeira  
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da 
relación entre estes dous campos, o privado e o pú-
blico, e a posibilidade de que exista un conflito de 
valores éticos entre ambos, así como a forma de 
atopar unha solución baseada nos valores éticos, 
exemplificando de maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións fundamentadas 
eticamente. 

- Primeira  

 

Bloque 3. A reflexión ética 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a 
moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalida-
de. 

- Segunda  

- VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a impor-
tancia da reflexión ética, como unha guía racional 
de conduta necesaria na vida do ser humano, ex-
presando de forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

  

- VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral 
da persoa como ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta e das conse-
cuencias desta. 

  

- VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolve-
mento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget 
ou a de Köhlberg, e as características propias de 
cada unha, destacando como se pasa da hetero-
nomía á autonomía moral. 

  

- VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os 
conceptos de persoa e estrutura moral. 

  

- VEB3.4.1. Describe as características distintivas 
dos valores éticos, utilizando exemplos concretos 
deles e apreciando a súa relación esencial coa dig-
nidade humana e a conformación dunha personali-
dade xusta e satisfactoria. 

  

- VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para 
realizar, en grupo, unha campaña destinada a di-
fundir a importancia de respectar os valores éticos, 
tanto na vida persoal como na social.  

  

- VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma 
ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixio-
sas, etc. 

  

- VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos 
e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relati-
vista da moral, destacando as consecuencias que esta ten 
na vida das persoas. 

  

- VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a 
afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste 
e a postura de Platón ao respecto. 

  

- VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral 
apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, 
e expresa opinións de forma argumentada.  

  

- VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías 
éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e 

- Segunda  
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas 
características máis destacadas. 

- VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da 
teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as características que a identi-
fican como unha ética de fins. 

  

- VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, 
argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, 
e expón as súas conclusións cos argumentos racio-
nais correspondentes. 

  

- VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemo-
nismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e expresa conclu-
sións. 

  

- VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que 
hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa 
relación co que el considera como ben supremo da 
persoa. 

  

- VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemo-
nismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de 
fins. 

  

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

  

- VEB3.8.2. Enumera as características que fan do 
utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins. 

  

- VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opi-
nións sobre a ética utilitarista. 

  

 

Bloque 4. A xustiza e a política 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá 
Aristóteles para establecer un vínculo necesario en-
tre ética, política e xustiza. 

- Segunda  

- VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os 
valores éticos e cívicos, identificando e apreciando 
as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre 
eles. 

  

- VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa 
persoal, unha presentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como unha teoría orga-
nicista, cunha finalidade ética e que atribúe a fun-
ción educativa ao Estado.  
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- VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colabo-
ración co grupo, para entender e apreciar a impor-
tancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor 
ético no que se fundamenta a lexitimidade do Esta-
do e a súa relación coa felicidade e o ben común, e 
expón as súas conclusións persoais debidamente 
fundamentadas.  

  

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Terceira  

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

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes 
para analizar a dimensión moral da ciencia e a tec-
noloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que 
estas poden ter en todos os ámbitos da vida huma-
na (social, económico, político, ético e ecolóxico, 
etc.).  

- Terceira  

- VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a 
necesidade de pór límites éticos e xurídicos á inves-
tigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, 
tomando a dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

  

- VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para 
expor as súas conclusións sobre o tema tratado, 
utilizando medios informáticos e audiovisuais, de 
xeito argumentado e ordenado racionalmente.  

  

- VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que 
representa para o ser humano a tecnodependencia, 
sinalando os seus síntomas e as súas causas, e 
estimando as súas consecuencias negativas, como 
unha adición incontrolada aos dispositivos electróni-
cos, aos videoxogos e ás redes sociais, que condu-
ce as persoas cara a unha progresiva deshumani-
zación. 

  

- VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de 
diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en medicina e bio-
tecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando 
algúns perigos que estes encerran de prescindir do 
respecto á dignidade humana e os seus valores 
fundamentais.  

  

- VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e 
respecto ante as opinións que se expresan na con-
frontación de ideas, coa finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de em-
pregar o rigor na fundamentación racional e ética de 
todas as alternativas de solución formuladas. 
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VALORES ÉTICOS _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A dignidade da persoa 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Primeira  

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

  

- VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e 
as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: 
dignidade da persoa, fraternidade, liberdade huma-
na, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou de-
gradante, detención arbitraria, presunción de ino-
cencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

  

 

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

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola 
DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do indi-
viduo que o Estado debe respectar e fomentar, nas 
relacións existentes entre ambos. 

- Primeira  

- VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que estable-
ce a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este 
debe protexer e respectar. 

  

- VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte 
informático e audiovisual que ilustre os contidos 
máis sobresalientes tratados no tema, e expón as 
súas conclusións de xeito argumentado. 

  

- VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socializa-
ción global, mediante o que se produce a interiori-
zación de valores, normas, costumes, etc. 

  

- VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenóme-
no da socialización global se se desenvolve á marxe 
dos valores éticos universais, e debate acerca da 
necesidade de establecer límites éticos e xurídicos 
neste tema. 

  

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

  

- VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios de 
comunicación masiva, respectando o dereito á in-
formación e á liberdade de expresión que posúen os 
cidadáns e as cidadás. 
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Bloque 3. A reflexión ética 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a impor-
tancia da reflexión ética no século XXI, como ins-
trumento de protección dos dereitos humanos ante 
o perigo que poden representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e económicos e grupos 
violentos, que teñen ao seu alcance armamento de 
grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de 
pór en grande risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

- Segunda  

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

  

- VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que 
no momento actual o/a rodean, identificando as limi-
tacións e as oportunidades que se lle formulan des-
de as perspectivas social, laboral, educativa, eco-
nómica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de dese-
ñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, 
determinando libremente os valores éticos que de-
ben guialo/a. 

  

- VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das 
éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

  

- VEB3.3.2. Explica as características da ética kan-
tiana (formal, universal e racional), así como a im-
portancia da súa achega á ética universal. 

  

- VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu funda-
mento na autonomía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no imperativo cate-
górico e as súas formulacións. 

  

- VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha 
ética formal e describe en que consiste o imperativo 
categórico que formula, sinalando as similitudes e 
as diferenzas que posúe co imperativo da ética de 
Kant. 

  

- VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e empren-
dedora para elaborar unha presentación con sopor-
te informático acerca das éticas formais, expresan-
do e elaborando conclusións fundamentadas. 

  

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a 
democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cida-
dás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa 
dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación 
de todos os bens e servizos públicos, participación 
na elección de representantes políticos/as, respecto 
e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, 
acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais 
de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, 
etc.). 

- Segunda  
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

  

- VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen 
todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar 
medidas de protección dos dereitos humanos, nomeada-
mente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e 
a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o 
mundo (deber de contribuír na construción dunha socieda-
de xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto 
aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, 
pacifismo, prudencia, e mutua comprensión mediante o 
diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.). 

  

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DHDH) 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Terceira  

- VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas 
nos que hai un conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde civil, formulando 
solucións razoadas, en casos como os de desobe-
diencia civil e obxección de conciencia. 

  

- VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de 
definir os principais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación entre eles (po-
sición orixinal e veo de ignorancia, criterio de impar-
cialidade e función dos dous principios de xustiza 
que propón). 

  

- VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría 
de Rawls e explica a súa conclusión argumentada 
acerca dela.  

  

- VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos 
dereitos humanos como ideais para alcanzar polas 
sociedades e os Estados, e recoñece os retos que 
aínda teñen que superar. 

  

- VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no 
exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobre-
za, e falta de acceso á educación, á saúde, ao em-
prego, á vivenda, etc.). 

  

- VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presen-
tación, con soporte informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e voluntarios/as que, en todo 
o mundo, traballan pola defensa e respecto dos de-
reitos humanos: Organización das Nacións Unidas 
(ONU) e os seus organismos, como FAO, Organis-
mo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), Orga-
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

nización Mundial da Saúde (OMS), Organización 
das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e 
a Cultura (UNESCO), etc., organizacións non go-
bernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz 
Vermella, Media Lúa Vermella, etc., así como o Tri-
bunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xusti-
za da Unión Europea, etc. 

- VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da 
seguridade e a paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa importancia para o 
exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións (artigo 3 da 
DUDH).  

  

- VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos 
españois e das españolas coa paz, como unha aspi-
ración colectiva e internacional recoñecida na Cons-
titución española, e rexeita a violación dos dereitos 
humanos, amosando solidariedade coas vítimas da 
violencia.  

  

- VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presen-
tación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a seguridade no mun-
do actual (terrorismo, desastres ambientais, catás-
trofes naturais, mafias internacionais, pandemias, 
ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución 
masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

  

- VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán 
ou cidadá os compromisos internacionais realizados 
por España en defensa da paz e a protección dos 
dereitos humanos, como membro de organismos 
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

  

- VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das 
forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacio-
nal) en materia de defensa e seguridade nacional, 
de dereitos humanos e de promoción da paz, e a 
súa contribución en situacións de emerxencia e 
axuda humanitaria, tanto nacionais como interna-
cionais. 

  

- VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos 
armados a nivel internacional, apreciando a impor-
tancia das organizacións internacionais que promo-
ven e vixían o cumprimento dun dereito internacio-
nal fundamentado na DUDH. 

  

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

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva 
para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de proxectos científicos e 
tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos 
obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos 
e as consecuencias persoais, sociais e ambientais 
que a súa aplicación poida ter. 

- Terceira  
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- VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de 
apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a 
aplicación dunha ética deontolóxica para científi-
cos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as 
profesións, fomentando a aplicación dos valores 
éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial. 

  

 
 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 
 
Ver punto7.  Criterios de promoción. 
 
 

10. Procedementos que permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determina-
das materias, no caso do bacharelato. 
 
Non é de aplicación. 
 
 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como con-
secuencia dos seus resultados. 
 
É moi importante realizar unha avaliación previa coa que obter información achega do grupo e de cada un dos alumnos 
e alumnas. Esta avaliación inicial permite ao docente: 
 
- Identificar aqueles casos que requiran un maior seguimento no seu proceso de aprendizaxe (alumnos con necesi-

dades educativas especiais, altas capacidades?). 
 
- Establecer o procedemento máis adecuado para realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado. 
 
- Iniciar posibles adaptacións curriculares para aqueles casos que o requiran. 
 
- Decidir que medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamentos, ubicación de espazos, xestión do tempo, etc. 
 
- Decidir o modo e os tempos nos que levar a cabo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
 

12. Medidas de atención á diversidade. 
 
A atención á diversidade abórdase mediante estratexias orientadas a proporcionar ao profesor a posibilidade de ofrecer 
diferentes niveis de actuación co alumno, se fose necesario. Por iso presentaranse, chegado o caso, actividades dife-
renciadas e personalizadas que teñan en conta os diferentes niveis de coñecementos xerais previos dos alumnos, así 
como as súas capacidades, ben no grao desenvolvemento, esforzo, interese ou estilo de aprendizaxe de cada alumno, 
co obxectivo de facilitarlle a vía máis adecuada que lle conduza cara ao emprego consciente das estratexias que lle 
proporcionen máis éxito. 



 
 

48 

No mesmo momento da impartición dos contidos, haberá unha atención á diversidade do alumnado. Ademais, nos EA 
que poden ser máis complexos de asimilar por determinado alumnado, que adoitan estar relacionados coas partes 
prácticas, proporanse numerosos exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do mesmo, así 
como actividades de ampliación e reforzo. Así mesmo, proporanse diferentes actividades ao longo do curso para o 
alumnado con dificultades para asimilar os graos mínimos dos EA, así como actividades de ampliación para aqueles 
que desexen profundizar nos mesmos. Todas estas actividades serán propostas a través da Aula Virtual da que o cen-
tro dispón e cada alumno/a terá una clave de acceso. 
 
As capacidades, motivacións e intereses dos nosos alumnos e alumnas son diferentes. Por esta razón, algúns deles 
poden requirir unha atención especial. Así pois, antes de decidir as medidas de atención á diversidade, é necesario 
solicitar información sobre aqueles aspectos que poden ser relevantes á hora de dar resposta ás necesidades do noso 
alumnado, como son: 
 
- O número de alumnos e alumnas.  
- As características físicas do aula. 
- O funcionamento do grupo e a súa disciplina. 
- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que traballar no grupo. 
- Dispoñibilidade de recursos, sobre todo no referente aos medios informáticos. 
- Nivel académico e hábitos de estudo. 
- Experiencias previas en tarefas e traballos colaborativos. 
- Os casos de alumnos que teñan necesidades educativas especiais. 
 
Alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) 
 
ACNEAE son as siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. A LOMCE define 
a este alumnado como aquel que require unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas súas altas capacidades intelectuais, por 
haberse incorporado tarde ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou historia escolar. O seu currículo terá 
como referencia os contidos e criterios de avaliación do nivel no que se atopan. O departamento didáctico elaborará 
aquelas adecuacións curriculares acordes coas necesidades destes alumnos facilitando o acceso ao currículo e adap-
tando, no seu caso, a metodoloxía e os instrumentos de avaliación. 
 
Estes alumnos contarán cun Plan de traballo Individualizado (PTI), unha vez que sexan identificados mediante avalia-
ción psicopedagóxica polo correspondente orientador educativo do centro. 
 
Niveis de atención á diversidade 
 
A atención á diversidade debe converterse nun elemento definitorio da práctica docente e reflíctese en seis niveles: 
 
- Atención á diversidade na programación de actividades. 
- Atención á diversidade na metodoloxía. 
- Organización do grupo ou aula. 
- Atención á diversidade na avaliación. 
- Adaptacións do currículo. 
a) Atención á diversidade na programación de actividades 
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É importante propoñer actividades de distinto tipo, xa que non todos os alumnos aprenden coas mesmas estratexias, 
coa mesma motivación, nin tan sequera coa mesma intensidade. Algunhas destas actividades poden ser: 
 
- Actividades de repaso, reforzo e recuperación para os alumnos e alumnas que vaian máis atrasados. 
- Actividades de ampliación e profundización para os máis avantaxados. 
- Actividades nas que o alumno utilice diferentes estratexias (resolución de casos, debate, análise de datos, lectura e 

estudo de noticias e artigos de opinión...). 
- Actividades de investigación que favorecen o traballo autónomo e permiten a cada alumno aplicar o ritmo e forma 

de traballo máis adecuados ás súas características. 
- Actividades individuais e grupais. 
- Atenderanse os intereses e motivacións persoais do alumno, permitindo que elixa entre distintos temas para a 

realización de traballos e proxectos de investigación. 
 
b) Atención á diversidade na metodoloxía 
 
A atención á diversidade tradúcese, metodoloxicamente, nun tratamento individualizado dos alumnos: 
 
- Adaptaranse os exemplos e casos prácticos á súa experiencia. 
- Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas. 
- Procurarase incrementar o seu motivación e curiosidade para cada un dos temas. 
- Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 
- Abordaranse os contidos desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 
 
c) Organización do grupo ou aula 
A disposición dos alumnos no aula dependerá da actividade que se estea realizando e, sobre todo, das características 
dos alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición ou visión, etc.). Concretamente, os 
alumnos con problemas de atención sentaranse nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de visión. 
 
d) Atención á diversidade na avaliación 
 
A avaliación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, a atención á diversidade dos alumnos, 
posto que ten en conta o nivel de partida do mesmo, permite axustar e orientar o proceso de ensino e aprendizaxe ao 
progreso de cada alumno e tomar decisións adecuadas ás súas necesidades. Débense utilizar instrumentos diversos, 
xa que non todos os alumnos aprenden do mesmo xeito. 
 
e) Adaptacións do currículo 
 
Na programación debe terse en conta que non todos os alumnos adquiren os coñecementos da mesma forma nin ao 
mesmo ritmo, nin tan sequera con igual intensidade. A programación debe deseñarse de modo que asegure un nivel 
mínimo para todos os alumnos. Así pois, é importante distinguir os contidos e capacidades mínimas dos que non o son. 
 
Haberá casos nos que sexa necesario realizar adaptacións significativas (sempre traballando co equipo de orientación) 
que afecten aos elementos básicos do currículo, a condición de que se respecten as prescricións contidas na normativa 
vixente. 
 
13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que correspondan. 
 
Os elementos transversais a traballar están pendentes de aprobación a nivel de centro. 
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14. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada curso. 
 
Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están estreitamente relaciona-
das cos contidos propios da materia de Valores Éticos. Para a súa realización pódese contactar con: 
 
- Algún representante dunha ONG para que conte aos alumnos a súa experiencia persoal e as actividades e obxecti-

vos que leva a cabo a súa organización. 
- Algún profesional da psicoloxía, especializado en intelixencia emocional e autoestima persoal. 
- Traballadores de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para que o alumnado reciba 

información de primeira man sobre o funcionamento das mesmas. 
 
Non se contempla realizar actividades extraescolares. 
 
 
15. Revisión, avaliación e modificación das PD en relación cos resultados académicos e resultados 
académicos e procesos de mellora. 
 
1. Criterios e instrumentos utilizados para a súa valoración: 
 
Non só nos centraremos no proceso de ensino senón tamén no de aprendizaxe. Nesta programación imos avaliar as 
aprendizaxes dos alumnos detectados desde o inicio de curso, a partir da proba inicial –no caso da ESO-, até o final en 
todo o seu proceso de aprendizaxe. Tamén avaliaremos o desenvolvemento das capacidades e estándares de aprendi-
zaxe, que se establecidos no Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) como criterios de avaliación. Valoraremos o de-
senvolvemento das capacidades que se desprenden dos criterios de avaliación desta programación. O proceso de 
ensino aprendizaxe ao longo do curso (adecuación dos contidos ás ideas previas, intereses, motivacións, necesidades 
educativas, os obxectivos da programación). Avaliarase a metodoloxía empregada ao longo do curso: presentación dos 
contidos, selección e secuenciación das actividades, os recursos empregados, os medios dispoñibles, a adecuación ás 
características específicas e educativas do alumnado. A actuación do profesor/a e a coordinación co equipo educativo, 
as relacións entre o profesor/a e o alumnado e entre eles mesmos. As medidas correctoras levarán a cabo a partir da 
coordinación dos membros do departamento. 
 
2. Medidas correctoras: 
 
Entre as posibles medidas correctoras da programación poderiamos mencionar: fomentar novas vías de comunicación 
entre alumnos, profesores e pais; potenciar o traballo colaborativo entre os Equipos Educativos e os Departamentos 
didácticos en canto avaliación continua; revisións do Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) e dos obxectivos do Pro-
xecto Educativo do Centro (P.E.C.) desde as Reunións de Ámbito e as decisións da Comisión de Coordinación Pedagó-
xica. 
 
3. Criterios sobre a avaliación do desenvolvemento do currículo. 
 
En relación coa avaliación dás programacións dás diversas materias do Departamento: 
 
- Validez dá selección, dá distribución e dá secuencia dos contidos ao longo do curso. 
- Idoneidade dá metodoloxía e dos materiais curriculares e didácticos empregados. 
- Validez dás estratexias de avaliación establecidas en cada materia. 
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II.2. Filosofía,  4º   E S O 
 

1. Introdución e contextualización. 
 
A materia de Filosofía de cuarto curso de ESO ten como unha das súas finalidades contribuír a dotar o alumnado dunha 
capacidade básica de comprensión. Esta capacidade, arrancando da propia experiencia humana, das vivencias, das 
inquedanzas e dos interrogantes que ela mesma suscita, debe catapultar o alumnado ao limiar dunha capacidade de 
crítica, de argumentación e síntese que, ademais da súa exemplificación filosófica, poida servirlle para desenvolverse 
como persoa e como cidadán ou cidadá, entendendo a radicalidade do saber filosófico como ferramenta de transforma-
ción e cambio. A comprensión de si mesmo/a e do mundo en que se vive, sen esquecer a súa vertente histórica, res-
ponde á dimensión teórica da filosofía como "preguntar radical" mediante a procura e tratamento dos grandes interro-
gantes filosóficos. Xunto a iso, a materia debe proxectar unha dimensión práctica, incidindo basicamente no fomento 
dunha actitude reflexiva e crítica que non acepte nada preconcibido, e dunha capacidade de pensar que, a través da 
mediación dialóxica, sexa capaz de argumentar de forma coherente e lóxica. O alumnado, deste xeito, deberá integrar 
coherentemente as súas ideas e as súas crenzas, someténdoas á crítica e á visión doutras persoas para ser quen de 
alcanzar un pensamento autónomo que integre os seus coñecementos e os seus valores, comprendendo a particulari-
dade da filosofía como saber radical e global. 
 
Con este tratamento, que permite integrar nunha visión de conxunto a gran diversidade de saberes, capacidades e 
valores, a filosofía eríxese nunha ferramenta moi interesante para contribuír ao logro das máis importantes expectativas 
descritas nas competencias clave. É patente que as competencias clave deben estar perfectamente integradas nas 
propostas curriculares das áreas e materias, para desenvolver, de forma coherente e precisa, os resultados da aprendi-
zaxe que o alumnado debe conseguir. Neste sentido, esta materia, dentro da implicación das competencias clave no 
sistema educativo español, pode contribuír a desenvolver especialmente as seguintes competencias: comunicación 
lingüística, aprender a aprender, competencias sociais e cívicas, e conciencia e expresións culturais. Cómpre valorarse 
que, dun xeito nomeadamente salientable, a materia no seu conxunto debe motivar o alumnado para aprender a apren-
der, competencia basal para a adquisición do amor ao saber, o que constitúe un eixe paradigmático para afrontar a vida 
e o mundo, dotando o alumno ou a alumna de valiosos apeiros para, desde a iniciativa persoal, formalo como persoa. 
 
Unha metodoloxía centrada e fundamentada nas competencias clave debe supor novos retos e, especialmente, impor-
tantes cambios na forma de entender a concepción do proceso de ensino e aprendizaxe, así como cambios na propia 
cultura escolar en xeral. Non só se fai necesaria unha estreita vinculación do profesorado no desenvolvemento curricu-
lar senón tamén transcendentes cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de ensino. A avaliación das compe-
tencias require o concurso de estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na 
resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, as destrezas, os valores e 
as actitudes. E cómpre non esquecer, desde logo, a flexibilidade e a variabilidade nos procedementos de avaliación 
como parte inherente ao entendemento da avaliación como parte integral do proceso de ensino e aprendizaxe e, ao 
cabo, como un utensilio clave para mellorar a calidade da educación. Neste sentido, estratexias como a autoavaliación, 
a avaliación entre iguais ou a coavaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión activa e desde a posta en práctica 
das dificultades e as fortalezas do alumnado, tendo o conta o horizonte de participación dos compañeiros e das compa-
ñeiras, e desde a colaboración do profesorado na regulación do proceso de ensino e aprendizaxe. 
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A materia estrutúrase en seis bloques: "A filosofía", "Identidade persoal", "Socialización", "Pensamento", "Realidade e 
metafísica" e "Transformación". Pode entenderse, dun xeito escolar, que estes bloques representan globalmente un 
equilibrio, xa que tres deles responden a unha dimensión marcadamente teórica (filosofía, pensamento, realidade e 
metafísica), mentres os outros tres acentúan máis a vertente práctica da reflexión filosófica (identidade persoal, sociali-
zación e transformación). Co desenvolvemento destes bloques o alumnado debe ser quen, a través da internalización, a 
asimilación e a consecución das competencias clave, de adquirir unhas destrezas teórico-prácticas basais para o avan-
ce e a mellora no eido persoal e na interacción social, adquirindo, ao tempo, unha visión filosófica e cultural en xeral. 
 
 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias claves. 
 
A materia Filosofía contribúe a desenvolver as competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de proble-
mas desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións fundamentadas 
aos problemas filosóficos, sendo leste o eixe sobre o que vira todo o currículo básico e o carácter específico do saber 
filosófico. A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, así como o traballo colaborativo incremén-
tanse cando se reflexiona sobre o fundamentos da da sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores 
culturais. Ademais, a solución de conflitos interpersoais de forma non violenta promove no alumnado o interese por 
desenvolver actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou de 
calquera outra natureza. 
 
A competencia de aprender a aprender se promove mediante o exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no 
desenvolvemento do currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argumentar, 
etc., e favorecendo nos alumnos e alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. Para 
rematar, a presentación de cuestións proias da Filosofía e o debate das súas posibles solucións contribúen ao desen-
volvemento da competencia en comunicación lingüística, porque esixe exercitarse en escóitaa, a exposición de ideas e 
a comunicación de sentimentos, utilizando tanto a linguaxe oral como outros sistemas de representación. 
 
 
- Perfís das Competencias clave. 
 
Tendo en conta as Competencias clave mencionadas desenvolveremos os perfís das seguintes, vinculándoas aos Es-
tándares de Aprendizaxe  (EA) que lle corresponden –conforme á táboa que se presenta-: 
 
i. Competencia en comunicación lingüística (CCL) que clasificamos en función das catro destrezas que a compoñen: 

expresión oral (EO), expresión escrita (EE), comprensión oral (CO) e comprensión escrita (CE). 
 
ii. Competencia sociais e cívicas (CSC): fixándonos na destreza do traballo en grupo (TG). 
 
iii. Competencia de aprender a aprender (AA). 
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FILOSOFÍA _ 4º ESO (I) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

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

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

Expresión Escrita 
(EE) 

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

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

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

- 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. 

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

Comprensión Oral 
(CO) 

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

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

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

Comprensión Escrita 
(CE) 

- FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché, coñece os 
seus autores e reflexiona por escrito sobre as solucións de interpretación da realidade expos-
tas por Heráclito, Parménides e Demócrito. 

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

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

- 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. 

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

Aprender a aprender 
(AA) 

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

- FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente. 
- FIB2.7.1. Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos fundamentais de 

filosofía da mente. 
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FILOSOFÍA _ 4º da ESO (II) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

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

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

Expresión Escrita 
(EE) 

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

- FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. 
- FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles. 
- FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da intelixencia emocional. 

Comprensión Oral 
(CO) 

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

- FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación entre o corpo e a mente ou alma. 
- 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. 
- FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

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

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

- FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes e os inconvenientes 
cando a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

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

Aprender a aprender 
(AA) 

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

- 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. 

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

- FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universali-
dade, sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, intelixencia, intelixencia 
emocional, certeza e erro. 

- FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilidades da razón. 
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FILOSOFÍA _ 4º da ESO (III) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

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

- FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facultade humana da vontade. 
- FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a posibilidade de que exista ou non o libre albedrío, 

tendo en conta os avances no coñecemento da xenética e a neurociencia. 
- FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e significativos sobre o mecanismo de aparición de ideas 

novas. 

Expresión Escrita 
(EE) 

- 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. 

- FIB6.5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno ao tema da liberdade. 
- FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo. 
- 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. 
- 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. 

Comprensión Oral 
(CO) 

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

- FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desenvolvemento da creatividade. 
- FIB6.13.1. Explica as características das persoas especialmente creativas e algunhas das 

formas en que pode potenciarse esta condición. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- 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. 

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

- FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade como condición fundamental para a crea-
ción, e razoa a súa opinión. 

- FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade como condición fundamental para a crea-
ción, e razoa a súa opinión. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

- 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. 

- FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do brainstorming para reflexionar sobre temas 
filosóficos tratados durante o curso. 

Aprender a aprender 
(AA) 

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

- FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, creatividade, sinapse neuronal, imaxina-
ción, pensamento diverxente, pensamento converxente e serendipia. 

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

- FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando os elementos especificamente 
creativos e reflexionando sobre eles. 
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- Rúbricas para a materia de Filosofía (FI4ESO) 
 
 
Filosofía_Rúbrica 4ºESO_Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Oral (EO) – FI_R4ESO_CCL_EO. 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais de 
xeito bastante coherente, 
aportando detalles relevan-
tes do tema. 

Expón parte das ideas prin-
cipais. Comete erros na 
coherencia. 

Non expón a maioría das 
ideas principais nin os 
detalles. Falla dabondo 
na coherencia. 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bas-
tante amplo e axeitado, con 
poucos erros. 

Utiliza un vocabulario limita-
do e hai algúns erros de 
termos axeitados. 

Utiliza un vocabulario 
moi limitado con repeti-
cións de palabras inade-
cuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante ordena-
da.  

Algúns erros e repeticións na 
orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mesmas 
ideas.  

Aspectos prosó-
dicos e linguaxe 
non verbal 

Fala con voz claramente 
audible, con boa pronuncia e 
entoación adecuada.  Mantén 
unha expresión corporal axei-
tada (xestos, mirada). 

Fala con voz audible, non 
sempre con boa pronuncia e 
entoación adecuada.  Man-
tén unha expresión corporal  
bastante axeitada (xestos, 
mirada). 

Fala con voz audible, mais 
con erros na pronuncia e na 
entoación.  Mantén unha 
expresión corporal  ás veces 
pouco axeitada (xestos, 
mirada). 

Fala con moi pouca 
claridade. A expresión 
corporal resulta inade-
cuada. Prolonga dabon-
do os silencios. 

 
 
 
Filosofía_Rúbrica 4ºESO_Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Escrita (EE) – FI_R4ESO_CCL_EE. 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais de 
xeito bastante coherente, 
aportando detalles relevan-
tes do tema. 

Expón parte das ideas 
principais. Comete erros na 
coherencia. 

Non expón a maioría das 
ideas principais nin os 
detalles. Falla dabondo 
na coherencia. 

Vocabulario 
Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bas-
tante amplo e axeitado, con 
poucos erros. 

Utiliza un vocabulario limita-
do e hai algúns erros de 
termos. 

Utiliza un vocabulario moi 
limitado con repeticións 
de palabras inadecuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante orde-
nada.  

Algúns erros e repeticións 
na orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mesmas 
ideas.  

Ortografía e 
presentación 

Non ten erros ortográficos nin 
de acentuación. Cumpre cos 
requisitos básicos de presenta-
ción: caligrafía/tipo letra, mar-
xes, disposición do texto, fon-
tes, etc. 

Algún erro ortográfico e/ou 
de acentuación. 
Non cumpre algún dos re-
quisitos básicos de presen-
tación. 

Varios erros ortográficos 
e/pu de acentuación. Non 
cumpre varios dos requisi-
tos básicos de presentación. 

Moitos erros ortográficos 
e/ou de acentuación. 
Apenas cumpre os requi-
sitos básicos de presen-
tación. 
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Filosofía_Rúbrica 4ºESO_Competencia Aprender a Aprender – FI_R4ESO_CCA. 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Seleccionar a infor-
mación 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica e rela-
ciónaa con outros apartados. 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica 
pero non a  relaciona con 
outros apartados. 

Discrimina información 
útil, pero non a traballa 
criticamente. 

Copia literalmente a 
información sen traballar 
na súa selección. 

Esquematizar e or-
ganizar 

Dálle forma ao esquema, recoñe-
ce os contidos básicos e organí-
zaos e xerarquízaos de forma 
axeitada. 

Organiza e xerarquiza con 
bastante corrección pero 
omitindo algún dato. 

Parte da información non 
está ben organizada e 
xerarquizada e omite 
algún dato. 

Ten dificultades para 
organizar e xerarquizar a 
información. 

Aplicar coñecemen-
tos previos 

Aplica coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade en 
diversos contextos. 

Frecuentemente aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade 
en diversos contextos. 

Ás veces aplica coñece-
mentos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos contex-
tos. 

Apenas aplica coñece-
mentos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos contex-
tos. 

Analiza adecuada-
mente o proceso de 
aprendizaxe propio 

Expón correctamente o proceso 
de aprendizaxe indicando as 
fases e fontes de información. 
Avalía criticamente o traballo 
propio e a información obtida. 

Expón o proceso  pero 
faltan fontes ou a avaliación 
do proceso non é completo. 

Non expón o proceso ou 
faltan todas as fontes. A 
avaliación e escasa ou 
imprecisa. 

Carece de exposición do 
proceso ou é incorrecto. 
Carece de avaliación ou 
é incorrecta. 

 
 
Filosofía_Rúbrica 4ºESO_Competencia Social e Cidadá_Traballo en Grupo – FI_R4ESO_CSC_TG. 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Participación  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a que 
os demais membros participen. 
Escoita, comparte e apoia 
sempre o esforzo dos outros. 

Adoita participar activamen-
te nas tarefas do grupo e 
axudar a que os demais 
membros participen; usual-
mente escoita, comparte e 
apoia o esforzo dos outros. 

En ocasións participa de 
forma máis ou menos 
activa  nas tarefas do 
grupo aínda que non é un 
bo membro do grupo; ás 
veces escoita, comparte e 
apoia o esforzo dos 
outros. 

Nunca ou case nunca 
participa activamente nas 
tarefas do grupo nin axuda 
aos demais membros. 
Raramente escoita, com-
parte e apoia o esforzo dos 
outros. 

Contribucións 

Proporciona sempre ideas útiles 
cando participa no grupo e na 
discusión na clase. É un líder 
que contribúe con  moito esfor-
zo.  

Polo xeral proporciona ideas 
útiles cando participa no 
grupo e na discusión na 
clase, amosándose como 
un membro forte do grupo.  

Ás veces proporciona 
ideas útiles cando partici-
pa no grupo e na discu-
sión na clase.  

Rara vez proporciona ideas 
útiles cando participa no 
grupo e en ocasións dificul-
ta as propostas dos outros  

Respecto e toleran-
cia 

Sempre amosa respecto polo 
traballo e polas opinións dos 
outros membros do grupo e 
intenta solucionar posibles 
conflitos. 

Adoita amosar respecto 
polo traballo e opinións dos 
outros membros do grupo e 
na maioría das ocasións 
intenta solucionar os confli-
tos. 

Amosa respecto polo 
traballo e opinións dos 
outros membros do grupo 
e ás veces intenta solu-
cionar os conflitos. 

Poucas veces amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos outros 
membros do grupo e non 
intenta solucionar conflitos.  

Manexo do tempo 

Manexa ben o tempo durante 
todo o proxecto e sempre entre-
ga mesmo con algo de antela-
ción o seu traballo 

Adoita manexar ben o 
tempo, aínda que puntual-
mente pode demorarse. O 
grupo non ten que modificar 
os prazos por el. 

Tende a demorarse, pero 
acaba tendo feitas as 
cousas no límite. O grupo 
non ten que modificar os 
prazos por el. 

Poucas veces remata a 
tempo o seu traballo, co 
que impide ao grupo 
entregalo na data límite e é 
preciso modificar os pra-
zos. 
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3. Concreción dos obxectivos (de ser o caso). 
 
O currículo inclúe para cada EA do currículo o obxectivo de etapa co cal está relacionado. 
 
 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
 
Instrumentos para avaliar 
 
Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motiva-
ción etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escri-
ta tradicional. Estes instrumentos poden ser: 
 
- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento 

alternativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o res-
pecto ás propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 
- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das 

actividades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das activida-
des propostas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coida-
do, interese pola orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido  procuraremos devolver ao 
alumnado aqueles traballos que non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados no-
vamente de modo adecuado.  

 
- Traballo de aula. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a comprensión 

literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a ortografía e 
caligrafía; o vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvolvemento de estratexias favorecedo-
ras para “aprender a aprender”.  

 
- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo 

crítico; a escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profe-
sor. 

 
- Traballo ou proba sobre lectura de un libro: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun 

traballo ou proba escrita sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 
 
 

FILOSOFÍA _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A filosofía 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Primeira - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- 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 seme-
llanzas e diferenzas nas formulacións. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocráticas 
á pregunta polo arché, coñece os seus autores e refle-
xiona por escrito sobre as solucións de interpretación da 
realidade expostas por Heráclito, Parménides e Demó-
crito. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano e a 
sociedade defendida por Sócrates coa exposta por Pro-
tágoras, e argumenta a súa propia postura. 

 - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamen-tos, exerci-
cio.- 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

 
Bloque 2. Identidade persoal 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalida-
de, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, 
condutismo, cognitivismo, psicoloxía humanística, psi-
canálise, e elabora un glosario con eses termos.. 

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade.  - Coñece a resposta as preguntas clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 

- FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a perso-
nalidade e argumenta sobre iso. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
men-tos, exercicio.- 

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

 - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente.  - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplicacións 
informáticas. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou 
científicos cuxo punto de reflexión sexa a herdanza ad-
quirida na formación da personalidade, incidindo no au-
tocoñecemento. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- FIB2.7.1. Investiga e selecciona información significati-
va sobre conceptos fundamentais de filosofía da mente. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como 
motivación, emoción, sentimento, necesidades prima-
rias e secundarias, autorrealización, vida afectiva e frus-
tración. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Primeira - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
men-tos, exercicio.- 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplicacións 
informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a motiva-
ción da teoría cognitivista e a da teoría humanística so-
bre a motivación. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas 
fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación da DUDH, 
no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os 
problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a discri-
minación da muller, a violencia de xénero e a existencia de 
actitudes como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terro-
rismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as políticos/as, etc.). 

 - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e 
significativos de autores salientables sobre as emo-
cións, e argumenta por escrito as propias opinións. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- 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. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para 
estimular a aprendizaxe, o rendemento, o logro de ob-
xectivos e a resolución de problemas, entre outros pro-
cesos. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
men-tos, exercicio.-- 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplicacións 
informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón.  - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.  - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- 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. 

 - Coñece a resposta as preguntas clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as implica-
cións do materialismo na súa descrición do ser humano. 

 - Identifica causas e repercusións prácti-
cas dos contidos. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
men-tos, exercicio.- 

- FIB2.19.1. Explica o que é a vontade.  - Coñece a resposta as preguntas clave. - Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Primeira - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 

 
Bloque 3. Socialización 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualida-
de, alteridade, socialización, estado de natureza, derei-
tos naturais, contrato social, respecto, propiedade, Es-
tado, lexitimación, institucionalización, rol, status, confli-
to e cambio social, e globalización. 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Vídeo, audio recomen-
dado. 

- FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos 
de cultura e de sociedade, facendo referencia aos com-
poñentes socioculturais que hai no ser humano. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados.. 

- FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a interna-
lización dos contidos culturais dunha sociedade; é dicir, 
a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secunda-
ria. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- FIB3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon exem-
plos fundamentados, e investiga e reflexiona sobre as 
semellanzas e as diferenzas entre oriente e occidente. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamentos, exerci-
cios...- 

- FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona 
sobre as vantaxes e os inconvenientes cando a ferra-
menta para ela son as novas tecnoloxías. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocentris-
mo, e reflexiona sobre eles, expresando conclusións 
propias e achegando exemplos con feitos investigados 
e contrastados en internet. 

 - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

 
Bloque 4. Pensamento. 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, senti-
dos, experiencia, abstracción, universalidade, sistemati-
cidade, racionalis-mo, dogmatismo, empirismo, inteli-
xencia, intelixencia emocional, certeza e erro. 

- Segunda - Comprende os conceptos clave. - Vídeo, audio recomen-
dado. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 



 
 

62 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilidades 
da razón. 

- Segunda - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Vídeo, audio recomen-
dado. 

- FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da inteli-
xencia emocional. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados.. 

- 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 perspecti-
vismo. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- FIB4.5.2. Reflexiona sobre a parte positiva de equivo-
carse e a importancia do erro como posibilidade de pro-
cura de novas estratexias e solucións 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

 
Bloque 5. Realidade metafísica. 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Vídeo, audio recomen-
dado. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 

- FIB5.2.1. Expresa as dúas posibles respostas á pregun-
ta pola orixe do Universo (é eterno ou foi creado), e ex-
pón as súas reflexións sobre as implicacións relixiosas 
e filosóficas de ambas as dúas. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Vídeo, audio recomen-
dado. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 

- FIB5.3.1. Define  o determinismo e o indeter-minismo, 
no marco da reflexión sobre se existe unha orde no 
Universo rexida por leis. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita sobre os 
contidos traballados.. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 
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Bloque 6. Transformación. 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, 
liberdade negativa, liberdade positiva, autodetermina-
ción, libre albedrío, determinismo, indeterminismo e 
condicionamento. 

- Terceira - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facultade 
humana da vontade. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a posibilidade 
de que exista ou non o libre albedrío, tendo en conta os 
avances no coñecemento da xenética e a neurociencia. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, 
creatividade, sinapse neuronal, imaxinación, pensamen-
to diverxente, pensamento converxente e serendipia. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamen-tos, exerci-
cio.- 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, conside-
rando os elementos especificamente creativos e refle-
xionando sobre eles. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo.  - Comprende os conceptos clave. - Proba escrita sobre os 
contidos traballados. 

- 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. 

 - Comprende os conceptos clave. - Actividades de expresión 
oral e participación acti-
va. 

- FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desenvol-
vemento da creatividade. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do brains-
torming para reflexionar sobre temas filosóficos tratados 
durante o curso. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Seguimento dos mate-
riais de aula –caderno, 
apuntamen-tos, exerci-
cio.-- 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Terceira - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre textos de 
actualidade. 

- 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. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

 

5. Concrecións metodolóxicas que requiren as materias. 
 
Considéranse os seguintes Principios metodolóxicos: 
 
1. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e 

o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 
 
2. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito 

se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detec-
ten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 
3. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias clave, e fomentarase a a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a co-
municación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 
4. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso meto-

dolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
 
5. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse activi-

dades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
As liñas metodolóxicas que deben orientar a intervención educativa pódense sintetizar e concretar da seguinte forma: 
 
1. Partirase dos intereses e capacidades do alumno/a, para construír a partir de aí, novas aprendizaxes que favorezan 

e melloren o seu rendemento. 
2. A metodoloxía favorecerá a capacidade dos alumnos para aprender por si mesmos e para traballar en equipo. 
3. A organización docente deberá atender ás necesidades, aptitudes e intereses que demanden os alumnos segundo 

váianse detectando no proceso de ensino-aprendizaxe. 
4. A agrupación de alumnos no aula poderá ser variable e flexible, en función das actividades que se vaian a realizar 

no aula, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 
5. Darase prioridade á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente memorístico. 
6. Propiciaranse as oportunidades para que os alumnos poidan pór en práctica os novos coñecementos, de modo que 

poidan comprobar a utilidade do que aprenderon, e saiban aplicalo noutros contextos á súa vida cotiá. 
7. A actividade educativa procurará dar unha formación personalizada, fomentará a participación dos alumnos, asegu-

rará unha efectiva igualdade entre o alumnado, e promoverá a relación coa contorna. 
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8. Fomentarase, de acordo coas competencias, a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións 
con respecto ao que se aprendeu; desta forma, os alumnos analizarán o seu progreso respecto dos seus coñece-
mentos. 

 
Respecto da Organización de recursos no proceso de ensino-aprendizaxe destacamos: 
 

a. Agrupamentos do alumnado: proporcionarán un mellor aproveitamento das actividades propostas, constituíndo 
unha ferramenta útil para adecuar a metodoloxía ás necesidades dos alumnos. 

b. Organización de espazos e tempos: permitirá a interacción grupal e o contacto individual, propiciando activida-
des compartidas e autónomas, e favorecerá a exploración, o descubrimento e as actividades lúdicas e recrea-
tivas noutros espazos distintos do aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.). 

c. Determinación de materiais curriculares e recursos didácticos: a través dunha serie de directrices xerais o 
equipo docente do Departamento avaliará e seleccionará aqueles materiais e recursos que máis se adecúen 
ao seu modelo didáctico e á intervención educativa do centro. 

 
Téñense en conta, ademais, os criterios de avaliación transversais a todo o temario de Valores éticos e Filosofía na 
ESO, que son os seguintes: 
 
1. Ler comprensivamente e analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, pertencentes a pensadores 

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

con claridade e coherencia. 
3. Seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes. 
4. Analizar e argumentar sobre propostas filosóficas, elaborando de forma colaboradora esquemas, mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e plataformas dixitais. 
 
Cara a consecución do anterior seguiranse as seguintes estratexias didácticas que serán de diverso tipo: 
 
- As estratexias expositivas: Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elabora-

do que debe asimilar. Resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e 
conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con 
axudas indirectas. Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo 
alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa posúe. 

 
- As estratexias de comentario e análise textual: Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que 

debe elaborar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates 
problemáticos nos que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para 
así adquirilos de forma consistente. 

 
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes levan consi-
go, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 
reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento 
de hábitos, actitudes e valores. 
 
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos polo seu 
interese as tres seguintes: 
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- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para 
facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e 
imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano. 

 
- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativo o 

estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 
 
- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos de redacción habitúan o alumnado a afrontar e a resolver 

problemas con certa autonomía, a formular preguntas e a adquirir experiencia na busca e a consulta autónoma. 
Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia. 

 
En calquera das estratexias adoptadas é esencial a realización de actividades didácticas por parte do alumnado, posto 
que cumpren os obxectivos seguintes: 
 
- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 
 

- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise e razoamento. 
 

- Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con outras nocións e a súa 
aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento. 

 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 
 
Os criterios para a selección das actividades procuraran: 
 
- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 
 
- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a 

xustificar as afirmacións ou as actuacións. 
 
- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos. 
 
- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 
 
- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, películas e 

outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana e atender á diversidade na aula 
(teñen distinto grao de dificultade). 

 
- Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 
 
- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co 

seu medio. 
 
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro 
das categorías seguintes: 

 
- Actividades de ensino-aprendizaxe: son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e interpretación de 

textos e ampliación de conceptos. E actividades de comentario de textos clásicos, análise de documentos 
audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte. 

 
- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de actividades, 
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nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades propostas ao fío 
da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal 
argumentada sobre algúns temas. 

 
- Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

Este tipo de actividades adoita aparecer ao final dalgunhas unidades do libro de texto. 
 
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar respos-
ta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos 
seus intereses. 
 
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado 
coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os proce-
dementos e os hábitos de traballo. 
 
 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar. 
 
É conveniente seleccionar materiais próximos aos intereses dos alumnos, motivadores da aprendizaxe, variados e no 
posible prácticos e didácticos. Pódese considerar como materiais didácticos todos os medios e os recursos que están 
ao noso alcance, desde o lapis ata a nosa propia contorna. Evidentemente utilizaranse os recursos propios cos que 
conta o centro. Os medios didácticos terían que ser: motivadores para a aprendizaxe do alumnado porque o achegan á 
súa contorna social; operativos, facilitando a acción instrutiva e a atención á diversidade do alumnado no proceso de 
ensino-aprendizaxe; formativos, ao estar vinculados ao mundo dos valores educativos facilitadores de actitudes positi-
vas  e creadoras. 
 
- Xunto aos recursos e medios educativos, as tradicionais (libro, encerado), a utilización das Novas Tecnoloxía da 

Información e da Comunicación (TIC), permiten unha mellor aprendizaxe ao ter unha forte carga motivadora: favo-
recen o acceso a unha gran cantidade de información e de forma rápida, é condutor do autoaprendizaxe, axudan e 
motivan o desenvolvemento da creatividade. Os medios informáticos o uso do computador (procesadores de texto, 
CD, VCD…) no proceso de ensino-aprendizaxe capta facilmente o interese do alumnado, adáptase ás característi-
cas persoais e diferentes ritmos de aprendizaxe, axudan a desenvolver a creatividade, permiten crear formas de 
traballo que se asemellan a outras que adoptarán na súa vida futura, activan os procesos mentais, permite o traba-
llo individual e en grupo é favorecedor da aprendizaxe por descubrimento e desenvolve o pensamento abstracto. 
Doutra banda, o acceso a Internet posibilita novas formas de información e aprendizaxe: os alumnos poden usar a 
rede para poder realizar os seus traballos (acceso a bibliotecas virtuais, páxinas Web). 

- En canto aos restantes medios que nos proporciona o centro como son os medios audiovisuais, utilizaranse porque 
integran unha concepción activa e motivadora da aprendizaxe: captan a atención, amplían o campo cognoscitivo, 
favorecen a comunicación oral e escrita, etc. O uso destes medios audiovisuais pretenderá pór os alumnos e alum-
nas en relación con situacións sociais e conflitos que, en ocasións, son difíciles de vivenciar. Neste uso dos medios 
audiovisuais debemos facer especial mención dalgúns instrumentos que teñen unha especial relevancia nesta pro-
posta metodolóxica: 

 
- O uso de películas completas como textos culturais: O cine forma parte do noso imaxinario colectivo e, por iso, 

ofrece unha oportunidade case única para a análise das formas de representación do mundo social no que vivimos. 
Optamos por un uso do cine, non meramente instrumental, senón tamén crítico e conformador das nosas represen-
tacións. O cine debe producir espazos e tempos escolares onde se xere a reflexión e a polémica. O obxectivo cen-
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tral destas actividades é dar ao alumnado a posibilidade de reflexionar sobre as súas ideas acerca de si mesmo e 
do mundo en que vive, de xeito que a secuencia sirva para que nos situemos cognoscitivamente no tema e poida 
producir marcos valorativos (éticos e políticos). A natureza das actividades esixe que se deixe sentir a voz do 
alumnado, creando unha comunidade de diálogo que estimule a capacidade de elaborar respostas ante os conflitos 
sociais. 

 
- Outros tipos de recursos co que se contará son: libros de lectura obrigatoria, dicionarios, textos de diversos auto-

res, fotocopias, gravación, entre outros xa clásicos pero favorecedores, tamén, do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
- Tamén farase a análise de artigos de xornais: a prensa diaria presenta, en ocasións, artigos de temática variada, 

de interese ético, político, social, científico, etc., que serán traballados na aula cando sexa pertinente. Ademais o 
seguimento dunha mesma noticia en xornais distintos, desvelará oposicións ideolóxicas e mostrara que lonxe se 
está, en ocasións, dos acontecementos descritos. Tratase de fomentar o espírito atento e crítico. 

 
- Libros de lectura (ver Anexo I). 
 
 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
Criterios sobre a avaliación: 
 

FILOSOFÍA _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A filosofía 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

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

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

- FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argu-
mentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, descu-
brir e crear. 

  

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

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

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

  

- FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocrá-
ticas á pregunta polo arché, coñece os seus autores 
e reflexiona por escrito sobre as solucións de inter-
pretación da realidade expostas por Heráclito, Par-
ménides e Demócrito. 

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

- FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano - Primeira - B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no século V 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

e a sociedade defendida por Sócrates coa exposta 
por Protágoras, e argumenta a súa propia postura. 

a.C., explicando algunhas das ideas centrais de Sócrates 
e de Protágoras, e reflexionando sobre a aplicación prácti-
ca da filosofía respecto ao individuo e a sociedade en que 
vive. 

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

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

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

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

 
Bloque 2. Identidade persoal 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como persona-
lidade, temperamento, carácter, conciencia, incons-
ciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía huma-
nística, psicanálise, e elabora un glosario con eses 
termos. 

- Primeira - B2.1. Comprender a profundidade da pregunta "quen 
son?", coñecendo algunhas respostas dadas desde a psi-
coloxía e a filosofía, reflexionar e valorar a importancia de 
coñecerse a si mesmo/a, e expresalo por escrito. 

- FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personali-
dade. 

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

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

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

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

 - B2.4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento da identi-
dade persoal, reflexionando sobre os factores que deter-
minan o éxito e o fracaso, e achega a propia opinión razo-
ada sobre estes dous conceptos. 

- FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente  - B2.5. Analizar que se entende por inconsciente no marco 
do pensamento da psicanálise. 

- FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou 
científicos cuxo punto de reflexión sexa a herdanza 
adquirida na formación da personalidade. 

 - B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en grupo sobre a 
posible incidencia que a herdanza xenética e o adquirido 
teñen na formación da personalidade. 

- FIB2.7.1. Investiga e selecciona información signifi-
cativa sobre conceptos fundamentais de filosofía da 
mente. 

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

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

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

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

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

- FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría hu-
manística sobre a motivación e expresa a súa opi-
nión razoada ao respecto. 

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

- FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a - Primeira  
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

motivación da teoría cognitivista e a da teoría hu-
manística sobre a motivación. 

- FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves 
e significativos de autores salientables sobre as 
emocións, e argumenta as propias opinións. 

 - B2.11. Coñecer a condición afectiva do ser humano, 
distinguindo entre impulsos, emocións e sentimentos, e 
recoñecendo o papel do corpo na posibilidade de manifes-
tación do afectivo 

- FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a inciden-
cia das emocións, como a frustración, o desexo ou 
o amor, entre outras, na conduta humana. 

 - B2.12. Valorar a importancia da relación entre a motiva-
ción e o afectivo para dirixir a conduta humana en diferen-
tes direccións e con distinta intensidade. 

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

 - B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a importancia da 
motivación e das emocións, como a curiosidade e o pracer 
de aprender, o desexo de lograr obxectivos, a satisfacción 
pola resolución de problemas, o agrado polo recoñece-
mento de éxito, a compracencia polo estímulo de iniciati-
vas, etc. 

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

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

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

 - B2.15. Coñecer, desde a historia da filosofía, algunhas das 
reflexións sobre aspectos que caracterizan o ser humano 
en canto tal, valorando a función da filosofía como saber 
orixinario e integrador de múltiples perspectivas cuxo cen-
tro común é a persoa. 

- FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón.  - B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristóte-
les, reflexionando sobre a consideración e a relación entre 
a alma, o corpo e os afectos, que se analizan nesas teorí-
as. 

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

- FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a rela-
ción entre o corpo e a mente ou alma. 

  

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

 - B2.17. Coñecer a importancia da introspección sinalada 
por Agostiño de Hipona, como método de autocoñecemen-
to e de formación da propia identidade. 

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

 - B2.18. Describir e comparar a concepción cartesiana do 
papel do pensamento como aspecto que define o indivi-
duo, fronte ás concepcións materialistas e mecanicistas do 
home-máquina no materialismo francés do século XVIII. 

- FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as impli-
cacións do materialismo na súa descrición do ser 
humano. 

  

- FIB2.19.1. Explica o que é a vontade.  - B2.19. Coñecer a importancia da facultade da vontade 
como elemento definitorio do humano 

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

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

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

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

 



 
 

71 

Bloque 3. Socialización 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individua-
lidade, alteridade, socialización, estado de natureza, 
dereitos naturais, contrato social, respecto, propie-
dade, Estado, lexitimación, institucionalización, rol, 
status, conflito e cambio social, e globalización. 

- Segunda - B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa individualidade 
e, ao mesmo tempo, identificalo como un "alter ego" que 
comparte un espazo e unhas circunstancias comúns, dan-
do lugar á intersubxectividade. 

- FIB3.2.1. Define e explica o significado dos concep-
tos de cultura e de sociedade, facendo referencia 
aos compoñentes socioculturais que hai no ser hu-
mano.. 

 - B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural do ser 
humano, identificando e distinguindo os conceptos de cul-
tura e de sociedade. 

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

 - B3.3. Identificar o proceso de construción, os elementos e 
a lexitimación dunha cultura, valorando esta non só como 
ferramenta de adaptación ao medio, senón como ferra-
menta para a transformación e a autosuperación. 

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

  

- FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secun-
daria. 

 - B3.4. Coñecer os elementos do proceso de socialización e 
relacionalos coa propia personalidade. 

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

 - B3.5. Coñecer as teorías sobre a orixe da sociedade e 
reflexionar de forma escrita sobre elas, argumentando as 
propias opinións ao respecto. 

- 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. 

 - B3.6. Comprender o sentido do concepto de civilización, 
relacionando as súas semellanzas e diferenzas co concep-
to de cultura. 

- FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexio-
na sobre as vantaxes e os inconvenientes cando a 
ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

 - B3.7. Definir o que é a comunicación, analizando as 
formas de comunicación non verbal, e a incidencia das 
novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

- 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 cultu-
rais. 

 - B3.8. Reflexionar sobre o posible papel activo dun/dunha 
mesmo/a na construción da cultura e, en canto tal, identifi-
carse como ser creativo e innovador, capaz de xerar ele-
mentos culturais 

- FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocen-
trismo, e reflexiona sobre eles, expresando conclu-
sións propias e achegando exemplos con feitos in-
vestigados e contrastados en internet. 

 - B3.9. Reflexionar e indagar sobre o relativismo cultural e o 
etnocentrismo. 

 
Bloque 4. Pensamento 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, abstracción, universalidade, 
sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, empi-
rismo, límite, intelixencia, intelixencia emocional, 
certeza e erro. 

- Segunda - B4.1. Comprender a facultade racional como específica do 
ser humano e as súas implicacións, analizando en que 
consiste a racionalidade e cales son as súas característi-
cas. 

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

  

- FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilida-
des da razón. 

 - B4.2. Explicar as teses básicas dalgunhas concepcións 
filosóficas sobre as posibilidades e os límites da razón. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de aplica-
ción da racionalidade: teórica e práctica. 

- Segunda - B4.3. Distinguir a racionalidade teórica da racionalidade 
práctica, así como teoría e experiencia. 

- FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da 
intelixencia emocional. 

 - B4.4. Coñecer a concepción contemporánea sobre a 
intelixencia, incidindo na teoría da intelixencia emocional 
de Daniel Goleman. 

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

  

- FIB4.5.1. Define algúns tipos de verdade, como son 
a verdade como correspondencia, a verdade se-
gundo o pragmatismo americano e a verdade desde 
o perspectivismo. 

 - B4.5. Comprender algúns dos principais tipos de verdade 
(a verdade como correspondencia; a verdade segundo o 
pragmatismo americano; a verdade desde o perspectivis-
mo e o consenso) e reflexionar sobre a posibilidade de 
alcanzar a verdade absoluta. 

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

  

 
Bloque 5. Realidade e metafísica 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como metafísi-
ca, realidade, pregunta radical, esencia, natureza, 
cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, me-
canicismo e determinismo. 

- Terceira - B5.1. Coñecer o significado do termo "metafísica", com-
prendendo que é a principal disciplina das que compoñen 
a filosofía, identificando o seu obxectivo fundamental, con-
sistente en realizar preguntas radicais sobre a realidade, e 
entendendo en que consiste o "preguntar radical". 

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

  

- 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 impli-
cacións relixiosas e filosóficas de ambas as dúas. 

 - B5.2. Comprender unha das principais respostas á pre-
gunta acerca do que é a natureza e identificar esta non só 
como a esencia de cada ser, senón ademais como o con-
xunto de todas as cousas que hai, e coñecer algunhas das 
grandes preguntas metafísicas acerca da natureza: a orixe 
e a finalidade do Universo, a orde que rexe a natureza, se 
é que a hai, e o posto do ser humano no Cosmos, refle-
xionando sobre as implicacións filosóficas de cada unha 
destas cuestións. 

- 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 filosofica-
mente a súa opinión ao respecto. 

  

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

  

- FIB5.3.1. Define o que é o determinismo e o inde-
terminismo, no marco da reflexión sobre se existe 
unha orde no Universo rexida por leis. 

 - B5.3. Coñecer as implicacións filosóficas da teoría do 
caos, comprendendo a importancia de sinalar se a nature-
za se rexe por leis deterministas ou se rexe polo azar 
cuántico, e argumentar a propia opinión sobre como afecta 
esta resposta de cara á comprensión da conduta humana. 

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

 - B5.4. Reflexionar sobre a interrogación polo sentido da 
existencia, explicando as teses centrais dalgunhas teorías 
filosóficas da vida, e disertar razoadamente sobre a vida 
ou a morte, ou o devir histórico, ou o lugar do individuo na 
realidade, entre outras cuestións metafísicas. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

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

- Terceira  

 
Bloque 6. Transformación 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, 
liberdade negativa, liberdade positiva, autodetermi-
nación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo 
e condicionamento. 

- Terceira - B6.1. Coñecer os dous significados do concepto de 
liberdade de acción (liberdade negativa e  liberdade posi-
tiva), e aplicalos tanto no ámbito da sociedade política 
como no terreo da vida privada ou a liberdade interior. 

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

  

- FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facul-
tade humana da vontade. 

 - B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a liberdade 
interior, en relación coa posibilidade de autodeterminación 
dun mesmo e coa facultade da vontade. 

- FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a posibili-
dade de que exista ou non o libre albedrío, tendo en 
conta os avances no coñecemento da xenética e a 
neurociencia. 

 - B6.3. Reflexionar e argumentar sobre a relación entre a 
liberdade interior e a liberdade social e política. 

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

 - B6.4. Coñecer a existencia de determinismo na natureza, 
analizando a posibilidade que ten o ser humano de ser 
libre, tendo en conta que é un ser natural e, en canto tal, 
sometido ás leis da natureza. 

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

 - B6.5. Recoñecer as tres posturas sobre o problema da 
liberdade absoluta ou condicionada: a tese estoica, a ne-
gación do sometemento da vontade ás leis naturais de 
Kant e a posición intermedia, que rexeita non a liberdade, 
senón a liberdade absoluta. 

- FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, 
creatividade, sinapse neuronal, imaxinación, pen-
samento diverxente, pensamento converxente e 
serendipia. 

 - B6.6. Coñecer a estética como a parte da filosofía que 
estuda o proceso creativo, a experiencia estética e a be-
leza. 

- FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e significati-
vos sobre o mecanismo de aparición de ideas no-
vas. 

 - B6.7. Identificar o que é a imaxinación, en tanto que 
facultade específica do ser humano, explicando como 
funciona e cales son as súas características. 

- FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e exemplifí-
caa mediante a redacción de relatos breves de te-
mática filosófica. 

  

- FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 
considerando os elementos especificamente creati-
vos e reflexionando sobre eles. 

 - B6.8. Recoñecer a capacidade humana da creatividade, 
en tanto que potencialidade existente en todas as persoas 
e que se consegue adestrando o cerebro. 

- FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo.  - B6.9. Coñecer as fases do proceso creativo e reflexionar 
sobre a importancia de que o pensamento diverxente 
imaxinativo e o pensamento lóxico e racional traballen 
xuntos. 

- 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. 

 - B6.10. Coñecer e aplicar algunhas técnicas de desenvol-
vemento da creatividade. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de Avaliación 

- FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desen-
volvemento da creatividade. 

- Terceira  

- FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do 
brainstorming para reflexionar sobre temas filosófi-
cos tratados durante o curso. 

 - B6.11. Utilizar a técnica do brainstorming para construír 
unha historia literaria con temática filosófica. 

- FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade 
como condición fundamental para a creación, e ra-
zoa a súa opinión. 

 - B6.12. Valorar a liberdade como condición básica para a 
creatividade innovadora, a conexión entre si das ideas 
preexistentes e a competitividade. 

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

 - B6.13. Coñecer as características das persoas especial-
mente creativas, como a motivación, a perseveranza, a 
orixinalidade e o medio, e investigar sobre como se poden 
potenciar esas calidades. 

- 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. 

 - B6.14. Reflexionar argumentadamente sobre o sentido do 
risco e a súa relación para alcanzar solucións innovado-
ras e, xa que logo, a posibilidade de evolucionar. 

 
 
Criterios de cualificación: 
 
Preséntanse os criterios de cualificación para todos os grupos da ESO, na materia de Valores éticos. As dúas táboas ache-
gas recollen a asignación das porcentaxes de cualificación para os Estándares de Aprendizaxe Concretos estimados (Probas 
Escritas, Lectura de libros, Traballos Prácticos) e para as Competencias clave: na Competencia Lingüística, os perfís de 
Expresión Oral, Expresión Escrita, Comprensión Oral, Comprensión Escrita; na Competencias Sociais e Cívicas a destreza 
de Traballo en Grupo, e finalmente, a Competencia de Aprender a Aprender. 
 
A cualificación será obtida tendo en conta o peso –a ponderación- outorgado a cada un deles e o cálculo de devandita nota 
será a través da Media Ponderada. En todo os casos que se presentan a continuación, as avaliacións considéranse supe-
radas cunha cualificación de 5 puntos. A superación do curso correspondente terá a mesma consideración. 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendizaxe 
Concretos (EAc) 

1. Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI). PE / TI: 40% 
2. Lectura de libro (traballo e/ou proba escrita) (LL). LL: 20% 
3. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula –

caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). TP: 10% 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

1. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: Expre-
sión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Comprensión Oral 
(CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

2. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destreza / Perfís: 
Traballo en Grupo (TG). TG: 5% 

3. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 

 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula 
 
Nota: (PE/TI x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + (AA x n9) 
 
Nota: (0,4 x n1) + (0,2 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
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Considerarase aprobado con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 
Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre que estean 
aprobadas todas e cada unha delas. No caso da avaliación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do 
curso e as posibilidades de promoción/obtención do título segundo o caso. 
 
 

FILOSOFÍA_ 4º ESO 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

Bloque 1. A filosofía. 
 
Bloque 2. A identidade persoal. 

EA: Ver 
punto 4. 

Concretos (70, mínimo 45): Bloque 1, Bloque 2 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 1-2): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 3. Socialización. 
 
Bloque 4. Pensamento. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): Bloque 3, Bloque 4 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 3-4): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Realidade e metafísica. 
 
Bloque 6. Transformación. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): Bloque 5, Bloque 6 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 5-6): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
 
 

Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 
2ª avaliación/s non 
superadas 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o 
seu caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na ava-
liación suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos 
problemas e contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do 
libro encomendado en cada trimestre. 
 

Considerarase aprobada a avaliación pendente con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 

 

Avaliación Parcial Ordinaria 

Tendo en conta que a 3ª avaliación coincide coa avaliación parcial ordinaria, no caso de non superar a materia 
por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha avaliación final, na que se valorarán os 
diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre 
que estean aprobadas todas e cada unha delas. 
 

Para superar a materia na avaliación final ordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 puntos. 
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Final Ordinaria 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades 
de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Poderá mellorarse a cualificación parcial anterior. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 
 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibili-
dades de promoción/obtención do título segundo o caso. 
 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5. 
 

 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 
Seguimento entre a planificación temporal prevista e a real. 
 

FILOSOFÍA _ 4º ESO 
 

Bloque 1. A filosofía 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Primeira  

- FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argu-
mentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, descu-
brir e crear. 

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

- 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. 

  

- FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocrá-
ticas á pregunta polo arché, coñece os seus autores 
e reflexiona por escrito sobre as solucións de inter-
pretación da realidade expostas por Heráclito, Par-
ménides 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. 

  

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

  

- FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

segundo as súas funcionalidades. 

- FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocrá-
ticas á pregunta polo arché, coñece os seus autores 
e reflexiona por escrito sobre as solucións de inter-
pretación da realidade expostas por Heráclito, Par-
ménides 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. 

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

  

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

 

Bloque 2. A identidade persoal 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personali-
dade, temperamento, carácter, conciencia, incons-
ciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía huma-
nística, psicanálise, e elabora un glosario con eses 
termos.. 

- Primeira  

- FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personali-
dade. 

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

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

  

- FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente. 

- 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. 

- FIB2.7.1. Investiga e selecciona información signifi-
cativa sobre conceptos fundamentais de filosofía da 
mente. 

  

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

  

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

  

- FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría hu-
manística sobre a motivación e expresa a súa opi-
nión razoada ao respecto. 

- FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

motivación da teoría cognitivista e a da teoría hu-
manística sobre a motivación. 

- FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves 
e significativos de autores salientables sobre as 
emocións, e argumenta por escrito as propias opi-
nións. 

  

- FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a inciden-
cia das emocións, como a frustración, o desexo ou o 
amor, entre outras, na conduta humana. 

- 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. 

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

  

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

- Primeira  

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

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

- FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a rela-
ción entre o corpo e a mente ou alma. 

  

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

  

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

  

- FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as impli-
cacións do materialismo na súa descrición do ser 
humano. 

  

- FIB2.19.1. Explica o que é a vontade.   

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

  

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

  

 
Bloque 3. Socialización 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individua-
lidade, alteridade, socialización, estado de nature-
za, dereitos naturais, contrato social, respecto, pro-
piedade, Estado, lexitimación, institucionalización, 
rol, status, conflito e cambio social, e globalización. 

- Segunda  

- FIB3.2.1. Define e explica o significado dos concep-
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

tos de cultura e de sociedade, facendo referencia 
aos compoñentes socioculturais que hai no ser hu-
mano. 

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

  

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

  

- FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e se-
cundaria. 

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

- 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. 

  

- FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e refle-
xiona sobre as vantaxes e os inconvenientes cando 
a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías. 

- FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel 
activo dun/dunha mesmo/a no seu contexto socio-
cultural, como ser capaz de innovar e xerar cam-
bios culturais. 

- FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocen-
trismo, e reflexiona sobre eles, expresando conclu-
sións propias e achegando exemplos con feitos in-
vestigados e contrastados en internet. 

  

- FIB3.2.1. Define e explica o significado dos concep-
tos de cultura e de sociedade, facendo referencia 
aos compoñentes socioculturais que hai no ser hu-
mano. 

  

 
Bloque 4. Pensamento 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, abstracción, universalidade, 
sistematicidade, racionalis-mo, dogmatismo, empi-
rismo, intelixencia, intelixencia emocional, certeza e 
erro. 

- Segunda  

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

  

- FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilida-
des da razón. 

- FIB4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de aplica-
ción da racionalidade: teórica e práctica. 

- FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da   
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intelixencia emocional. 

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

  

- FIB4.5.1. Define algúns tipos de verdade, como son 
a verdade como correspondencia, a verdade se-
gundo o pragmatismo americano e a verdade desde 
o perspectivismo. 

  

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

  

 
Bloque 5. Realidade e metafísica 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como metafísi-
ca, realidade, pregunta radical, esencia, natureza, 
cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, me-
canicismo e determinismo. 

- Terceira  

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

  

- 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 impli-
cacións relixiosas e filosóficas de ambas as dúas. 

- 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 filosofica-
mente a súa opinión ao respecto. 

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

  

- FIB5.3.1. Define  o determinismo e o indeter-
minismo, no marco da reflexión sobre se existe 
unha orde no Universo rexida por leis. 

  

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

  

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

  

 

Bloque 6. Transformación 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, 
liberdade negativa, liberdade positiva, autodetermi-
nación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo 
e condicionamento. 

- Terceira  
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

  

- FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facul-
tade humana da vontade. 

- FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a posibili-
dade de que exista ou non o libre albedrío, tendo en 
conta os avances no coñecemento da xenética e a 
neurociencia. 

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

  

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

- Terceira  

- FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, 
creatividade, sinapse neuronal, imaxinación, pen-
samento diverxente, pensamento converxente e 
serendipia. 

  

- FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e significati-
vos sobre o mecanismo de aparición de ideas no-
vas. 

  

- FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e exemplifí-
caa mediante a redacción de relatos breves de te-
mática filosófica. 

  

- FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e exemplifí-
caa mediante a redacción de relatos breves de te-
mática filosófica. 

  

- FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 
considerando os elementos especificamente creati-
vos e reflexionando sobre eles. 

  

- FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo.   

- 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. 

  

- FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de desen-
volvemento da creatividade. 

  

- FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do 
brainstorming para reflexionar sobre temas filosófi-
cos tratados durante o curso. 

  

- FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade 
como condición fundamental para a creación, e ra-
zoa a súa opinión. 

  

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

  

- 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. 
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9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 
 
Non é de aplicación. 
 
 

10. Procedementos que permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determina-
das materias, no caso do bacharelato. 
 
Non é de aplicación. 
 
 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como con-
secuencia dos seus resultados. 
 
É moi importante realizar unha avaliación previa coa que obter información achega do grupo e de cada un dos alumnos 
e alumnas. Esta avaliación inicial permite ao docente: 
 
- Identificar aqueles casos que requiran un maior seguimento no seu proceso de aprendizaxe (alumnos con necesi-

dades educativas especiais, altas capacidades?). 
 
- Establecer o procedemento máis adecuado para realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado. 
 
- Iniciar posibles adaptacións curriculares para aqueles casos que o requiran. 
 
- Decidir que medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamentos, ubicación de espazos, xestión do tempo, etc. 
- Decidir o modo e os tempos nos que levar a cabo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

12. Medidas de atención á diversidade. 
 
A atención á diversidade abórdase mediante estratexias orientadas a proporcionar ao profesor a posibilidade de ofrecer 
diferentes niveis de actuación co alumno, se fose necesario. Por iso presentaranse, chegado o caso, actividades dife-
renciadas e personalizadas que teñan en conta os diferentes niveis de coñecementos xerais previos dos alumnos, así 
como as súas capacidades, ben no grao desenvolvemento, esforzo, interese ou estilo de aprendizaxe de cada alumno, 
co obxectivo de facilitarlle a vía máis adecuada que lle conduza cara ao emprego consciente das estratexias que lle 
proporcionen máis éxito. 
 
No mesmo momento da impartición dos contidos, haberá unha atención á diversidade do alumnado. Ademais, nos EA 
que poden ser máis complexos de asimilar por determinado alumnado, que adoitan estar relacionados coas partes 
prácticas, proporanse numerosos exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do mesmo, así 
como actividades de ampliación e reforzo. Así mesmo, proporanse diferentes actividades ao longo do curso para o 
alumnado con dificultades para asimilar os graos mínimos dos EA, así como actividades de ampliación para aqueles 
que desexen profundizar nos mesmos. Todas estas actividades serán propostas a través da Aula Virtual da que o cen-
tro dispón e cada alumno/a terá una clave de acceso. 
As capacidades, motivacións e intereses dos nosos alumnos e alumnas son diferentes. Por esta razón, algúns deles 
poden requirir unha atención especial. Así pois, antes de decidir as medidas de atención á diversidade, é necesario 
solicitar información sobre aqueles aspectos que poden ser relevantes á hora de dar resposta ás necesidades do noso 
alumnado, como son: 
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- O número de alumnos e alumnas.  
- As características físicas do aula. 
- O funcionamento do grupo e a súa disciplina. 
- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que traballar no grupo. 
- Dispoñibilidade de recursos, sobre todo no referente aos medios informáticos. 
- Nivel académico e hábitos de estudo. 
- Experiencias previas en tarefas e traballos colaborativos. 
- Os casos de alumnos que teñan necesidades educativas especiais. 
 
Alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) 
 
ACNEAE son as siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. A LOMCE define 
a este alumnado como aquel que require unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas súas altas capacidades intelectuais, por 
haberse incorporado tarde ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou historia escolar. O seu currículo terá 
como referencia os contidos e criterios de avaliación do nivel no que se atopan. O departamento didáctico elaborará 
aquelas adecuacións curriculares acordes coas necesidades destes alumnos facilitando o acceso ao currículo e adap-
tando, no seu caso, a metodoloxía e os instrumentos de avaliación. 
 
Estes alumnos contarán cun Plan de traballo Individualizado (PTI), unha vez que sexan identificados mediante avalia-
ción psicopedagóxica polo correspondente orientador educativo do centro. 
 
Niveis de atención á diversidade 
 
A atención á diversidade debe converterse nun elemento definitorio da práctica docente e reflíctese en seis niveles: 
- Atención á diversidade na programación de actividades. 
- Atención á diversidade na metodoloxía. 
- Organización do grupo ou aula. 
- Atención á diversidade na avaliación. 
- Adaptacións do currículo. 
 
 
a) Atención á diversidade na programación de actividades 
 
É importante propoñer actividades de distinto tipo, xa que non todos os alumnos aprenden coas mesmas estratexias, 
coa mesma motivación, nin tan sequera coa mesma intensidade. Algunhas destas actividades poden ser: 
 
- Actividades de repaso, reforzo e recuperación para os alumnos e alumnas que vaian máis atrasados. 
- Actividades de ampliación e profundización para os máis avantaxados. 
- Actividades nas que o alumno utilice diferentes estratexias (resolución de casos, debate, análise de datos, lectura e 

estudo de noticias e artigos de opinión...). 
- Actividades de investigación que favorecen o traballo autónomo e permiten a cada alumno aplicar o ritmo e forma 

de traballo máis adecuados ás súas características. 
- Actividades individuais e grupais. 
- Atenderanse os intereses e motivacións persoais do alumno, permitindo que elixa entre distintos temas para a 

realización de traballos e proxectos de investigación. 
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b) Atención á diversidade na metodoloxía 
A atención á diversidade tradúcese, metodoloxicamente, nun tratamento individualizado dos alumnos: 
 
- Adaptaranse os exemplos e casos prácticos á súa experiencia. 
- Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas. 
- Procurarase incrementar o seu motivación e curiosidade para cada un dos temas. 
- Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 
- Abordaranse os contidos desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 
 
c) Organización do grupo ou aula 
A disposición dos alumnos no aula dependerá da actividade que se estea realizando e, sobre todo, das características 
dos alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición ou visión, etc.). Concretamente, os 
alumnos con problemas de atención sentaranse nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de visión. 
 
d) Atención á diversidade na avaliación 
 
A avaliación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, a atención á diversidade dos alumnos, 
posto que ten en conta o nivel de partida do mesmo, permite axustar e orientar o proceso de ensino e aprendizaxe ao 
progreso de cada alumno e tomar decisións adecuadas ás súas necesidades. Débense utilizar instrumentos diversos, 
xa que non todos os alumnos aprenden do mesmo xeito. 
 
e) Adaptacións do currículo 
 
Na programación debe terse en conta que non todos os alumnos adquiren os coñecementos da mesma forma nin ao 
mesmo ritmo, nin tan sequera con igual intensidade. A programación debe deseñarse de modo que asegure un nivel 
mínimo para todos os alumnos. Así pois, é importante distinguir os contidos e capacidades mínimas dos que non o son. 
 
Haberá casos nos que sexa necesario realizar adaptacións significativas (sempre traballando co equipo de orientación) 
que afecten aos elementos básicos do currículo, a condición de que se respecten as prescricións contidas na normativa 
vixente. 
 
 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que correspondan. 
 
Os elementos transversais a traballar están pendentes de aprobación a nivel de centro. 
 
 

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada curso. 
 
Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están estreitamente relacionadas 
cos contidos propios da materia de Valores Éticos. Para a súa realización pódese contactar con: 
 
- Algún representante dunha ONG para que conte aos alumnos a súa experiencia persoal e as actividades e obxectivos 

que leva a cabo a súa organización. 
 
- Algún profesional da psicoloxía, especializado en intelixencia emocional e autoestima persoal. 
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- Traballadores de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para que o alumnado reciba in-
formación de primeira man sobre o funcionamento das mesmas. 

 
Non se contempla realizar actividades extraescolares. 
 
 

15. Revisión, avaliación e modificación das PD en relación cos resultados académicos e resultados académicos 
e procesos de mellora. 
 
1. Criterios e instrumentos utilizados para a súa valoración: 
 
Non só nos centraremos no proceso de ensino senón tamén no de aprendizaxe. Nesta programación imos avaliar as 
aprendizaxes dos alumnos detectados desde o inicio de curso, a partir da proba inicial –no caso da ESO-, até o final en 
todo o seu proceso de aprendizaxe. Tamén avaliaremos o desenvolvemento das capacidades e estándares de aprendi-
zaxe, que se establecidos no Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) como criterios de avaliación. Valoraremos o de-
senvolvemento das capacidades que se desprenden dos criterios de avaliación desta programación. O proceso de 
ensino aprendizaxe ao longo do curso (adecuación dos contidos ás ideas previas, intereses, motivacións, necesidades 
educativas, os obxectivos da programación). Avaliarase a metodoloxía empregada ao longo do curso: presentación dos 
contidos, selección e secuenciación das actividades, os recursos empregados, os medios dispoñibles, a adecuación ás 
características específicas e educativas do alumnado. A actuación do profesor/a e a coordinación co equipo educativo, 
as relacións entre o profesor/a e o alumnado e entre eles mesmos. As medidas correctoras levarán a cabo a partir da 
coordinación dos membros do departamento. 
 
2. Medidas correctoras: 
 
Entre as posibles medidas correctoras da programación poderiamos mencionar: fomentar novas vías de comunicación 
entre alumnos, profesores e pais; potenciar o traballo colaborativo entre os Equipos Educativos e os Departamentos 
didácticos en canto avaliación continua; revisións do Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) e dos obxectivos do Pro-
xecto Educativo do Centro (P.E.C.) desde as Reunións de Ámbito e as decisións da Comisión de Coordinación Pedagó-
xica. 
 
3. Criterios sobre a avaliación do desenvolvemento do currículo. 
 
En relación coa avaliación dás programacións dás diversas materias do Departamento: 
 
- Validez dá selección, dá distribución e dá secuencia dos contidos ao longo do curso. 
- Idoneidade dá metodoloxía e dos materiais curriculares e didácticos empregados. 
- Validez dás estratexias de avaliación establecidas en cada materia. 
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III. B A C H A R E L A T O 
 
 

III.1. H i s t o r i a   d a   F i l o s o f í a,  2º BAC 
 

1. Introdución e contextualización. 
 
Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde unha perspectiva histórica ás 
ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de cuarto de ESO e Filosofía de primeiro de bacharelato, contribúe 
ao desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que permite tomar conciencia do seu ser 
como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que 
hai arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou modificalas, ou asumilas como parte de si. 
 
Historia da Filosofía non se presenta como un percorrido cronolóxico polas ideas do pensamento occidental sen máis; 
tampouco debería ser un simple compendio de autores e autoras, senón un intento de achegamento ao esforzo do ser 
humano por comprender a realidade e o propio ser humano en todas as súas dimensións. Trátase dunha investigación 
que nos fará máis libres, permitiranos comprender o pasado e o presente, e proxectar solucións sobre os problemas 
que se nos formulen no futuro. É no pensar de "outros/as" (e con "outros/as") como se foi configurando ao longo da 
historia das ideas, como lograremos estimular o noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano, que nos leve a 
xerar as nosas propias ideas tendo en conta de onde proceden e respectando as persoas que non pensan coma nós. 
Ese pensar a través do diálogo de distintos/as autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias 
cara á verdade respecto aos problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa exis-
tencia constitúe a Historia da Filosofía. E nese percorrido, o alumnado deberá reflexionar sobre as razóns da presenza 
maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe coñecer o pensamento 
filosófico na muller. 
 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato pola súa propia natureza e polo 
xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento persoal e social como cidadán ou cidadá, así como o desenvol-
vemento profesional no futuro, xa que, como materia terminal do bacharelato, adquire tamén a dimensión de propedéu-
tica para un amplo abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás alum-
nas de bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias: 
 
a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentacións, análises de textos relevantes, 
definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, ensaios filosóficos, etc. 
 
b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de aprendizaxe da materia que 
poñen o alumnado en relación co proceso de formación e transformación da sociedade humana desde as súas orixes, e 
permiten coñecer os seus problemas e as respostas que se deron ao longo da historia. 
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c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si mesmo, ao conso-
lidar esta faceta noutros ámbitos, así como de cara ao futuro. Xa que logo, pídese reflexionar, aprender en equipo, 
comprender e explicar, etc. 
 
d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, utilizando ferramentas informáti-
cas para realizar presentacións, procuras en internet, etc. 
e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións culturais, xa que se reco-
rre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, facendo unha revisión das súas achegas ao ámbi-
to das expresións culturais a nivel histórico. 
 
A consecución destas competencias clave por parte do alumnado non se levará a cabo sen un cambio a nivel metodo-
lóxico no proceso de ensino e aprendizaxe que vai supor un reto para os/as  profesionais da educación nesta etapa. 
Este cambio hase concretar na práctica de traballo na aula e na metodoloxía, que lle ha permitir o desempeño ao alum-
nado dun alto grao de dominio das competencias, apoiándose na aprendizaxe cooperativa e a resolución conxunta de 
casos ou problemas, que permitan xeneralizar estratexias e aplicalas en situacións similares e reais, aprendendo dos 
demais. Pódense utilizar procedementos de avaliación variados, como por exemplo rúbricas, escalas, probas orais e 
escritas, portafolios e traballos de clase, posibilitando a participación do alumnado no seu proceso de avaliación. 
 
Outro aspecto salientable da materia de Historia da Filosofía é o tratamento dos elementos transversais que correspon-
den ao bacharelato, destacando nomeadamente a comprensión e a expresión orais e escritas en todos os bloques da 
materia, ou o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento transversal no propio currículo da 
materia, entre outros. 
 
A materia está organizada en cinco bloques: o primeiro é transversal e, por tanto, reaparecerá ao longo de todo o currí-
culo, trátase da análise de textos, a argumentación, as ferramentas de investigación propias da filosofía e as aplicacións 
das tecnoloxías da información e da comunicación na materia; os outros catro bloques corresponden coas catro épocas 
máis relevantes da historia no relativo ao pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a Modernidade e a Ilustración e a 
filosofía da Idade Contemporánea, que chega a ocuparse de autores/as e problemas actuais. Estes catro bloques están 
estruturados a través de autores/as salientables, dos/das que se sinala a súa terminoloxía, os textos máis representati-
vos e as súas teorías características, e se contextualizan con outros/as autores/as ou épocas, resaltando á súa vez as 
súas contribucións á sociedade e á súa época 
 
 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias claves. 
 
- Perfís das Competencias clave. 
 
Tendo en conta as Competencias clave mencionadas desenvolveremos os perfís das seguintes, vinculándoas aos Es-
tándares de Aprendizaxe  (EA) que lle corresponden –conforme á táboa que se presenta-: 
 
i. Competencia en comunicación lingüística (CCL) que clasificamos en función das catro destrezas que a compoñen: 

expresión oral (EO), expresión escrita (EE), comprensión oral (CO) e comprensión escrita (CE). 
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ii. Competencia sociais e cívicas (CSC): fixándonos na destreza do traballo en grupo (TG). 
 
iii. Competencia de aprender a aprender (AA). 
 

HISTORIA DA FILOSOFÍA _ 2º BAC (I) 
 

Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 
   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo intelixible, 
ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmi-
gración, mímese, methexe, virtude e xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, analizando o método e a 
relación entre coñecemento e realidade a partir do "cogito" e o dualismo no ser hu-
mano, en comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

- HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na  

Expresión Escrita 
(EE) 

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

- HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os problemas 
da filosofía antiga, e relaciona esas respostas coas solucións achagadas por Aristó-
teles. 

Comprensión Oral 
(CO) 

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

- HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, 
as teorías fundamentais da filosofía de Platón, analizando a relación entre realidade 
e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a dimensión antropolóxica e 
política da virtude. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

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

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

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

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

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

- HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón por contribuír ao desenvolve-
mento das ideas e aos cambios sociais da Grecia antiga, valorando positivamente o 
diálogo como método filosófico, o nacemento das utopías sociais, o sentido do go-
bernante-filósofo ou a súa defensa da inclusión das mulleres na educación. 

- HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por contribuír ao desen-
volvemento das ideas e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando positiva-
mente a universalidade da lei moral. 

Aprender a aprender 
(AA) 

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

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

- HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe do 
Cosmos, os conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o convencionalis-
mo democrático e o relativismo moral dos sofistas, identificando os problemas da fi-
losofía antiga, e relacionando esas respostas coas solucións achegadas por Platón. 

 
HISTORIA DA FILOSOFÍA _ 2º BAC (II) 
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Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 

   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, 
as teorías fundamentais de Hume, distinguindo os principios e os elementos do co-
ñecemento respecto á verdade, a crítica á causalidade e á substancia, e o emoti-
vismo moral, en comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval, e co ra-
cionalismo moderno. 

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

Expresión Escrita 
(EE) 

- HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, 
as teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades e os límites 
do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, comparándoas coas teorías da filoso-
fía antiga, medieval e moderna. 

- HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, 
as teorías fundamentais da filosofía de Marx, examinando o materialismo histórico e 
a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do 
individuo. 

Comprensión Oral 
(CO) 

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

Comprensión Escrita 
(CE) 

- HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, como razón, fe, verdade, deus, 
esencia, existencia, creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva e precepto, entre 
outros, e aplícaos con rigor. 

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

- HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, causa, 
crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contrato social, liberdade e deber, 
entre outros, e úsaos con rigor. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

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

- HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Descartes por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, e valo-
ra a universalidade da razón cartesiana. 

- HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, 
identificando os problemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas solucións apor-
tadas por Hume. 

- HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por contribuír ao desenvolvemento 
das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, xulgando positivamente 
a procura da felicidade colectiva. 

- HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados franceses, e explica o 
sentido e transcendencia do pensamento de Rousseau, a súa crítica social, a crítica 
á civilización, o estado de natureza, a defensa do contrato social e a vontade xeral. 

- HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía de Kant por contribuír ao desen-
volvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, e valora a 
dignidade e a procura da paz entre as nacións 

Aprender a aprender 
(AA) 

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

- HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, 
as teorías fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a relación en-
tre fe e razón, as vías de demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en 
comparación coas teorías da filosofía Antiga. 

- HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, razón, 
crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intui-
ción, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, de-
ber, imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, paz 
e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 

HISTORIA DA FILOSOFÍA _ 2º BAC (III) 
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Competencias Clave Destrezas Estándares de Aprendizaxe 

   

Comunicación lingüística 
(CCL) 

Expresión Oral 
(EO) 

- HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 
da filosofía de Habermas, distinguindo os intereses do coñecemento e a acción comunicativa, 
e as teorías fundamentais da posmodernidade, analizando a deconstrución da modernidade 
desde a multiplicidade da sociedade da comunicación. 

Expresión Escrita 
(EE) 

- HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica á metafísica, á moral e á cien-
cia, 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, mo-
derna e contemporánea. 

- HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre 
elas, identificando os problemas da filosofía contemporánea. 

Comprensión Oral 
(CO) 

- HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a relación entre fe e razón, as vías 
de demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en comparación coas teorías da filosofía 
Antiga. 

Comprensión Escrita 
(CE) 

- HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición, metáfora, conven-
ción, perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e eter-
no retorno, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, como obxectivismo, 
ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, 
vida, categoría, liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xeración, home-masa e home 
selecto, entre outros. 

- HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía e da análise social de Ortega y Gasset, en relación con pos-
turas filosóficas como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre outras. 

Sociais e cívicas 
(CSC) 

Traballo en Grupo 
(TG) 

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

- HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións 
achegadas por Marx. 

- HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da igualda-
de social. 

- HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por contribuír ao desenvolve-
mento das ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade Contemporánea española, e valo-
rao seu compromiso coa defensa da cultura e da democracia. 

- HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como coñecemento, interese, consenso, verda-
de, enunciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía pos-
moderna, como deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e comunicación, entre outros, 
aplicándoos con rigor. 

- HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do pensamento posmoderno por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e 
valora o seu esforzo na defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

- HFB5.4.5. Coñece as teses características do pensamento posmoderno, como a crítica á 
razón ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totalizador e á trivialización da existencia, 
o crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de masas, entre outras. 

Aprender a aprender 
(AA) 

- HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da vontade e identifica 
os problemas da filosofía contemporánea, en relación coas solucións achegadas por 
Nietzsche. 

- HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da li-
berdade. 

- HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais teses dos filósofos posmodernos, como 
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vixencia. 
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- Rúbricas para 2º de Bacharelato 
 
 
 
Historia da Filosofía_Rúbrica 2ºBAC_Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Oral (EO) – HF_R2BAC_CCL_EO 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais de 
xeito bastante coherente, 
aportando detalles relevantes 
do tema. 

Expón parte das ideas princi-
pais. Comete erros na cohe-
rencia. 

Non expón a maioría das 
ideas principais nin os 
detalles. Falla dabondo na 
coherencia. 

Vocabulario 
Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bastante 
amplo e axeitado, con poucos 
erros. 

Utiliza un vocabulario limitado 
e hai algúns erros de termos 
axeitados. 

Utiliza un vocabulario moi 
limitado con repeticións 
de palabras inadecuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante ordenada.  Algúns erros e repeticións na 
orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mesmas 
ideas.  

Aspectos prosódi-
cos e linguaxe non 
verbal 

Fala con voz claramente audi-
ble, con boa pronuncia e entoa-
ción adecuada.  Mantén unha 
expresión corporal axeitada 
(xestos, mirada). 

Fala con voz audible, non 
sempre con boa pronuncia e 
entoación adecuada.  Mantén 
unha expresión corporal  
bastante axeitada (xestos, 
mirada). 

Fala con voz audible, mais 
con erros na pronuncia e na 
entoación.  Mantén unha 
expresión corporal  ás veces 
pouco axeitada (xestos, mira-
da). 

Fala con moi pouca clari-
dade. A expresión corpo-
ral resulta inadecuada. 
Prolonga dabondo os 
silencios. 

 
 
 
Historia da Filosofía_Rúbrica 2ºBAC _Competencia Comunicación Lingüística_Expresión Escrita (EE) – HF_R2BAC_CCL_EE 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Adecuación de 
contidos 

Expón as ideas principais de 
xeito coherente. 

Expón as ideas principais 
de xeito bastante coheren-
te, aportando detalles 
relevantes do tema. 

Expón parte das ideas 
principais. Comete erros 
na coherencia. 

Non expón a maioría 
das ideas principais nin 
os detalles. Falla da-
bondo na coherencia. 

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario amplo e 
axeitado. 

Utiliza un vocabulario bas-
tante amplo e axeitado, 
con poucos erros. 

Utiliza un vocabulario 
limitado e hai algúns erros 
de termos. 

Utiliza un vocabulario 
moi limitado con repeti-
cións de palabras ina-
decuadas. 

Secuenciación 
Boa estrutura e secuenciación 
da exposición. 

Exposición bastante orde-
nada.  

Algúns erros e repeticións 
na orde lóxica das ideas.  

A exposición carece de 
orden, repite as mes-
mas ideas.  

Ortografía e 
presentación 

Non ten erros ortográficos nin 
de acentuación. Cumpre cos 
requisitos básicos de presen-
tación: caligrafía/tipo letra, 
marxes, disposición do texto, 
fontes, etc. 

Algún erro ortográfico e/ou 
de acentuación. 
Non cumpre algún dos 
requisitos básicos de pre-
sentación. 

Varios erros ortográficos 
e/pu de acentuación. Non 
cumpre varios dos requisi-
tos básicos de presenta-
ción. 

Moitos erros ortográfi-
cos e/ou de acentua-
ción. Apenas cumpre os 
requisitos básicos de 
presentación. 
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Historia da Filosofía _Rúbrica 2ºBAC _Competencia Aprender a Aprender – HF_R2BAC _CCA 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Seleccionar a infor-
mación 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica e 
relaciónaa con outros aparta-
dos. 

Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica 
pero non a  relaciona con 
outros apartados. 

Discrimina información 
útil, pero non a traballa 
criticamente. 

Copia literalmente a 
información sen traballar 
na súa selección. 

Esquematizar e 
organizar 

Dálle forma ao esquema, reco-
ñece os contidos básicos e 
organízaos e xerarquízaos de 
forma axeitada. 

Organiza e xerarquiza con 
bastante corrección pero 
omitindo algún dato. 

Parte da información 
non está ben organizada 
e xerarquizada e omite 
algún dato. 

Ten dificultades para 
organizar e xerarquizar 
a información. 

Aplicar coñecemen-
tos previos 

Aplica coñecementos e destre-
zas adquiridos con anteriorida-
de en diversos contextos. 

Frecuentemente aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anteriorida-
de en diversos contextos. 

Ás veces aplica coñe-
cementos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos con-
textos. 

Apenas aplica coñece-
mentos e destrezas 
adquiridos con anteriori-
dade en diversos con-
textos. 

Analiza adecuada-
mente o proceso de 
aprendizaxe propio 

Expón correctamente o proceso 
de aprendizaxe indicando as 
fases e fontes de información. 
Avalía criticamente o traballo 
propio e a información obtida. 

Expón o proceso  pero 
faltan fontes ou a avalia-
ción do proceso non é 
completo. 

Non expón o proceso ou 
faltan todas as fontes. A 
avaliación e escasa ou 
imprecisa. 

Carece de exposición 
do proceso ou é inco-
rrecto. Carece de ava-
liación ou é incorrecta. 

 
 
Historia da Filosofía _Rúbrica 2ºBAC _Competencia Social e Cidadá_Traballo en Grupo –HF_R2BAC _CSC_TG 
 

A S P E C T O S Excelente / Moi ben: 3 Alto / Ben: 2 Baixo / Regular: 1 Escaso / Mal: 0 
     

Participación  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo 
dos outros. 

Adoita participar activa-
mente nas tarefas do 
grupo e axudar a que os 
demais membros partici-
pen; usualmente escoita, 
comparte e apoia o 
esforzo dos outros. 

En ocasións participa 
de forma máis ou 
menos activa  nas 
tarefas do grupo aínda 
que non é un bo mem-
bro do grupo; ás veces 
escoita, comparte e 
apoia o esforzo dos 
outros. 

Nunca ou case nunca 
participa activamente 
nas tarefas do grupo nin 
axuda aos demais 
membros. Raramente 
escoita, comparte e 
apoia o esforzo dos 
outros. 

Contribucións 

Proporciona sempre ideas 
útiles cando participa no 
grupo e na discusión na 
clase. É un líder que contri-
búe con  moito esforzo.  

Polo xeral proporciona 
ideas útiles cando parti-
cipa no grupo e na dis-
cusión na clase, amo-
sándose como un mem-
bro forte do grupo.  

Ás veces proporciona 
ideas útiles cando 
participa no grupo e na 
discusión na clase.  

Rara vez proporciona 
ideas útiles cando parti-
cipa no grupo e en 
ocasións dificulta as 
propostas dos outros  

Respecto e toleran-
cia 

Sempre amosa respecto polo 
traballo e polas opinións dos 
outros membros do grupo e 
intenta solucionar posibles 
conflitos. 

Adoita amosar respecto 
polo traballo e opinións 
dos outros membros do 
grupo e na maioría das 
ocasións intenta solucio-
nar os conflitos. 

Amosa respecto polo 
traballo e opinións dos 
outros membros do 
grupo e ás veces 
intenta solucionar os 
conflitos. 

Poucas veces amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos 
outros membros do 
grupo e non intenta 
solucionar conflitos.  

Manexo do tempo 

Manexa ben o tempo durante 
todo o proxecto e sempre 
entrega mesmo con algo de 
antelación o seu traballo 

Adoita manexar ben o 
tempo, aínda que pun-
tualmente pode demo-
rarse. O grupo non ten 
que modificar os prazos 
por el. 

Tende a demorarse, 
pero acaba tendo 
feitas as cousas no 
límite. O grupo non ten 
que modificar os pra-
zos por el. 

Poucas veces remata a 
tempo o seu traballo, co 
que impide ao grupo 
entregalo na data límite 
e é preciso modificar os 
prazos. 
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3. Concreción dos obxectivos para cada curso (de ser o caso). 
 
O currículo inclúe para cada EA do currículo o obxectivo de etapa co cal está relacionado. 
 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
 
Instrumentos para avaliar 

 

Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motiva-
ción etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escri-
ta tradicional. Estes instrumentos poden ser: 
 
- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento 

alternativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o res-
pecto ás propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 
- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das 

actividades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das activida-
des propostas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coida-
do, interese pola orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido  procuraremos devolver ao 
alumnado aqueles traballos que non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados no-
vamente de modo adecuado.  

 
- Proba escrita relacionado directamente co Traballo de Investigación. Avalíase o dominio dos contidos expostos a 

través da realización das actividades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a 
realización das actividades propostas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa per-
soal; o desenvolvemento de estratexias favorecedoras para “aprender a aprender”.  

 
- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo 

crítico; a escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profe-
sor. 

 
- Traballo sobre lectura: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun traballo ou proba escri-

ta sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 
 

HISTORIA DA FILOSOFIA _ 2º BAC 
 

Bloque 1. Contidos transversais 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Todas - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Comprende os conceptos clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

- Traballo sobre lectura de 
textos. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

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

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

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

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de con-
ceptos, comprende o seu significado, organízaos en 
esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxi-
cas e outros procedementos útiles para a compren-
sión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

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

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

 
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscen-
cia, transmigración, mímese, methexe, virtude e 
xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- Primeira - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Comprende os conceptos clave. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral como na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Platón, analizando a relación en-
tre realidade e coñecemento, a concepción dualista 
do ser humano e a dimensión antropolóxica e políti-
ca da virtude. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente pre-
socrática en relación á orixe do Cosmos, os concep-
tos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o con-
vencionalismo democrático e o relativismo moral 
dos sofistas, identificando os problemas da filosofía 
antiga, e relacionando esas respostas coas solu-
cións achegadas por Platón. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Grecia antiga, valorando positi-
vamente o diálogo como método filosófico, o nace-
mento das utopías sociais, o sentido do gobernante-
filósofo ou a súa defensa da inclusión das mulleres 
na educación. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do 
pensamento de Aristóteles, como substancia, cien-
cia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, cau-
sa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedu-
ción, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtu-
de, entre outros. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais de Aristóteles, examinando a súa concep-
ción da metafísica e da física, o coñecemento, a éti-
ca eudemonística e a política, en comparación coas 
teorías de Platón. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- HFB2.2.3. Describe as respostas da física de De-
mócrito, identificando os problemas da filosofía anti-
ga, e relaciona esas respostas coas solucións acha-
gadas por Aristóteles. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do 
pensamento occidental, valorando positivamente a 
formulación científica das cuestións. 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Recollida traballo de Investi-
gación. 

 
Bloque 3. A filosofía medieval 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión 
cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais 
do pensamento de Agostiño de Hipona. 

- Segunda - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, 
como razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, 
creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva e 
precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

 - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB3.2.3. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

- Segunda - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de 
Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas 
e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando 
positivamente a universalidade da lei moral. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

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

- Seguimento traballo de 
investigación. 

 
Bloque 4 A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do 
xiro do pensamento científico que se deu no Rena-
cemento, e describe as respostas da filosofía huma-
nista sobre a natureza humana. 

- Terceira - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Comprende os conceptos clave. 
- Coñece a resposta as preguntas 

clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

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

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Descartes, analizando o mé-
todo 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. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía mo-
derna e relaciónaos coas solucións aportadas por 
Descartes. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Descartes por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moder-
na, e valora a universalidade da razón cartesiana. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepti-
cismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, 
asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, 
causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felici-
dade, contrato social, liberdade e deber, entre ou-
tros, e úsaos con rigor. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais de Hume, distinguindo os principios e os ele-
mentos do coñecemento respecto á verdade, a críti-
ca á causalidade e á substancia, e o emotivismo 

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 
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moral, en comparación coas teorías da filosofía anti-
ga e da medieval, e co racionalismo moderno. 

- HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 
liberalismo político de Locke, identificando os pro-
blemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas so-
lucións aportadas por Hume. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios socioculturais da Idade Moderna, xulgando 
positivamente a procura da felicidade colectiva. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os 
ilustrados franceses, e explica o sentido e transcen-
dencia 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. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibili-
dade, entendemento, razón, crítica, transcendental, 
ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 
intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, 
fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo 
categórico, autonomía, postulado, liberdade, digni-
dade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos 
con rigor. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Kant, analizando as facultades e 
os límites do coñecemento, a lei moral e a paz per-
petua, comparándoas coas teorías da filosofía anti-
ga, medieval e moderna. 

 - Comprende os conceptos clave. - Exercicios sobre o tema 
tratado. 

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

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía 
de Kant por contribuír ao desenvolvemento das ide-
as e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, 
e valora a dignidade e a procura da paz entre as 
nacións  

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Seguimento traballo investi-
gación. 

 

Bloque 5 A filosofía contemporánea 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéc-
tica, materialismo histórico, praxe, alienación, infra-
estrutura, superestrutura, forzas produtivas, medios 
de produción, loita de clases, traballo, plusvalor e 
humanismo, entre outros, e utilízaos con rigor. 

- Terceira - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Vídeo, audio recomendado. 

- HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais 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 indivi-
duo. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Comprende os conceptos clave. 
- Coñece a resposta as preguntas 

clave. 

- Lectura de traballo con 
textos. 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Grao mínimo de consecución de EA Instrumento de Avaliación 

- HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía con-
temporánea en relación coas solucións achegadas 
por Marx. 

- Apuntamentos. 

- HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando 
positivamente a defensa da igualdade social. 

- Vídeo, audio o lectura reco-
mendada 

- HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 
crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, 
superhome, vontade de poder, e eterno retorno, en-
tre outros, e aplícaos con rigor. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Proba escrita. 

- HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica 
á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade como 
metáfora, e a afirmación do superhome, como resul-
tado da inversión de valores e a vontade de poder, 
en comparación coas teorías da filosofía antiga, me-
dieval, moderna e contemporánea. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer 
na súa afirmación da vontade e identifica os proble-
mas da filosofía contemporánea, en relación coas 
solucións achegadas por Nietzsche. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora 
a defensa da verdade e da liberdade. 

 - Comprende os conceptos clave. - Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 
aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, eu-
ropeización, filosofía, mundo, circunstancia, pers-
pectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, 
liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xe-
ración, home-masa e home selecto, entre outros. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía e da análise social de Ortega y 
Gasset, en relación con posturas filosóficas como o 
realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencia-
lismo, entre outras. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega 
y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade 
Contemporánea española, e valora o seu compro-
miso coa defensa da cultura e da democracia. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Actividades de expresión 
oral e participación activa. 

- HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
coñecemento, interese, consenso, verdade, enun-
ciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da 
vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como 
deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e co-
municación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Exercicios sobre o tema 
tratado. 

- HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía 
de Habermas, distinguindo os intereses do coñece-
mento e a acción comunicativa, e as teorías funda-

 - Comprende os conceptos clave. - Traballo sobre lectura de 
textos. 
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mentais da posmodernidade, analizando a decons-
trución da modernidade desde a multiplicidade da 
sociedade da comunicación. 

- HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica 
da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, iden-
tificando os problemas da filosofía contemporánea. 

 - Coñece a resposta as preguntas 
clave. 

- Seguimento dos materiais 
de aula –caderno, apunta-
mentos, exercicios...- 

- HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Haber-
mas 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 diferen-
za. 

 - Analiza situacións reais e as súas 
consecuencias. 

- Traballo sobre lectura de 
textos. 

- HFB5.4.5. Coñece as teses características do 
pensamento posmoderno, como a crítica á razón 
ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totali-
zador e á trivialización da existencia, o crepúsculo 
do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de 
masas, entre outras. 

 - Identifica causas e repercusións 
prácticas dos contidos. 

- Traballo reflexión persoal 
argumentada. 

- HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais 
teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, 
Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vi-
xencia. 

 - Busca información da actualidade e 
elabora informe mediante aplica-
cións informáticas. 

- Recollida traballo de investi-
gación. 

 
 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
 
Considéranse os seguintes Principios metodolóxicos: 
 
1. A metodoloxía didáctica no Bacharelato será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual 

e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 
 
2. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito 

se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das 
necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detec-
ten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 
3. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias clave, e fomentarase a a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a co-
municación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 
4. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso meto-

dolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
 
5. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse activi-

dades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
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As liñas metodolóxicas que deben orientar a intervención educativa pódense sintetizar e concretar da seguinte forma: 
 
1. Partirase dos intereses e capacidades do alumno/a, para construír a partir de aí, novas aprendizaxes que favorezan 

e melloren o seu rendemento. 
 
2. A metodoloxía favorecerá a capacidade dos alumnos para aprender por si mesmos e para traballar en equipo. 
 
3. A organización docente deberá atender ás necesidades, aptitudes e intereses que demanden os alumnos segundo 

váianse detectando no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
4. A agrupación de alumnos no aula poderá ser variable e flexible, en función das actividades que se vaian a realizar 

no aula, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 
 
5. Darase prioridade á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente memorístico. 
 
6. Propiciaranse as oportunidades para que os alumnos poidan pór en práctica os novos coñecementos, de modo que 

poidan comprobar a utilidade do que aprenderon, e saiban aplicalo noutros contextos á súa vida cotiá. 
 
7. A actividade educativa procurará dar unha formación personalizada, fomentará a participación dos alumnos, asegu-

rará unha efectiva igualdade entre o alumnado, e promoverá a relación coa contorna. 
 
8. Fomentarase, de acordo coas competencias, a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións 

con respecto ao que se aprendeu; desta forma, os alumnos analizarán o seu progreso respecto dos seus coñece-
mentos. 

 
 
Respecto da Organización de recursos no proceso de ensino-aprendizaxe destacamos: 
 
a) Agrupamentos do alumnado: proporcionarán un mellor aproveitamento das actividades propostas, constituíndo 

unha ferramenta útil para adecuar a metodoloxía ás necesidades dos alumnos. 
 
b) Organización de espazos e tempos: permitirá a interacción grupal e o contacto individual, propiciando actividades 

compartidas e autónomas, e favorecerá a exploración, o descubrimento e as actividades lúdicas e recreativas nou-
tros espazos distintos do aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.). 

 
c) Determinación de materiais curriculares e recursos didácticos: a través dunha serie de directrices xerais o equipo 

docente do Departamento avaliará e seleccionará aqueles materiais e recursos que máis se adecúen ao seu mode-
lo didáctico e á intervención educativa do centro. 

 
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para 
traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de comentario e análise de texto, definición conceptual e, 
ademais, tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias tanto coa vida cotiá como con outras mate-
rias. En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente 



 
 

101 

condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de 
cada unha.  Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e 
que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo 
nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 
A proposta didáctica de Historia da Filosofía considera os criterios metodolóxicos seguintes: 
 
- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas 

capacidades intelectuais propias da etapa. 
 
- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 
 
- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien 

a individualización con outras que fomenten a socialización. 
 
- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 
 
- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, mostrando as relacións entre os 

contidos de Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas. 
 
- Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 
- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 
 
Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a todo o temario de 
Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, que son os seguintes: 
 
1. Ler comprensivamente e analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, pertencentes a pensadores 

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

con claridade e coherencia. 
3. Seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes. 
4. Analizar e argumentar sobre propostas filosóficas, elaborando de forma colaboradora esquemas, mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e plataformas dixitais. 
 
Cara a consecución do anterior seguiranse as seguintes estratexias didácticas que serán de diverso tipo: 
 
- As estratexias expositivas: Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elabora-

do que debe asimilar. Resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e 
conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con 
axudas indirectas. Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo 
alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa posúe. 
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- As estratexias de comentario e análise textual: Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que 
debe elaborar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates 
problemáticos nos que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para 
así adquirilos de forma consistente. 

 
O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes levan consi-
go, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 
reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento 
de hábitos, actitudes e valores. 
 
As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos polo seu 
interese as tres seguintes: 
 
- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para 

facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e 
imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano. 

 
- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativo o 

estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 
 
- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos de redacción habitúan o alumnado a afrontar e a resolver 

problemas con certa autonomía, a formular preguntas e a adquirir experiencia na busca e a consulta autónoma. 
Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia. 

 
En calquera das estratexias adoptadas é esencial a realización de actividades didácticas por parte do alumnado, posto 
que cumpren os obxectivos seguintes: 
 
- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 
 
- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise e razoamento. 
 
- Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con outras nocións e a súa 

aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento. 
 
- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 
 
Os criterios para a selección das actividades procuraran: 
 
- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 
- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a 

xustificar as afirmacións ou as actuacións. 
- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos. 
- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 
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- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, películas e 
outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana e atender á diversidade na aula 
(teñen distinto grao de dificultade). 

- Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 
- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co 

seu medio. 
 
Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro 
das categorías seguintes: 

 
- Actividades de ensino-aprendizaxe: son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e interpretación de 

textos e ampliación de conceptos. E actividades de comentario de textos clásicos, análise de documentos 
audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte. 

 
- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de actividades, 

nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades propostas ao fío 
da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de investigación ou reflexión persoal 
argumentada sobre algúns temas. 

 
- Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

Este tipo de actividades adoita aparecer ao final dalgunhas unidades do libro de texto. 
 
Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar respos-
ta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos 
seus intereses. 
 
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado 
coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os proce-
dementos e os hábitos de traballo. 
 
 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar. 
 
É conveniente seleccionar materiais próximos aos intereses dos alumnos, motivadores da aprendizaxe, variados e no 
posible prácticos e didácticos. Pódese considerar como materiais didácticos todos os medios e os recursos que están 
ao noso alcance, desde o lapis ata a nosa propia contorna. Evidentemente utilizaranse os recursos propios cos que 
conta o centro. Os medios didácticos terían que ser: motivadores para a aprendizaxe do alumnado porque o achegan á 
súa contorna social; operativos, facilitando a acción instrutiva e a atención á diversidade do alumnado no proceso de 
ensino-aprendizaxe; formativos, ao estar vinculados ao mundo dos valores educativos facilitadores de actitudes positi-
vas  e creadoras. 
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- Xunto aos recursos e medios educativos, as tradicionais (libro, encerado), a utilización das Novas Tecnoloxía da 
Información e da Comunicación (TIC), permiten unha mellor aprendizaxe ao ter unha forte carga motivadora: favo-
recen o acceso a unha gran cantidade de información e de forma rápida, é condutor do autoaprendizaxe, axudan e 
motivan o desenvolvemento da creatividade. Os medios informáticos o uso do computador (procesadores de texto, 
CD, VCD…) no proceso de ensino-aprendizaxe capta facilmente o interese do alumnado, adáptase ás característi-
cas persoais e diferentes ritmos de aprendizaxe, axudan a desenvolver a creatividade, permiten crear formas de 
traballo que se asemellan a outras que adoptarán na súa vida futura, activan os procesos mentais, permite o traba-
llo individual e en grupo é favorecedor da aprendizaxe por descubrimento e desenvolve o pensamento abstracto. 
Doutra banda, o acceso a Internet posibilita novas formas de información e aprendizaxe: os alumnos poden usar a 
rede para poder realizar os seus traballos (acceso a bibliotecas virtuais, páxinas Web). 

 
- En canto aos restantes medios que nos proporciona o centro como son os medios audiovisuais, utilizaranse porque 

integran unha concepción activa e motivadora da aprendizaxe: captan a atención, amplían o campo cognoscitivo, 
favorecen a comunicación oral e escrita, etc. O uso destes medios audiovisuais pretenderá pór os alumnos e alum-
nas en relación con situacións sociais e conflitos que, en ocasións, son difíciles de vivenciar. Neste uso dos medios 
audiovisuais debemos facer especial mención dalgúns instrumentos que teñen unha especial relevancia nesta pro-
posta metodolóxica: 

 
- O uso de películas completas como textos culturais: O cine forma parte do noso imaxinario colectivo e, por iso, 

ofrece unha oportunidade case única para a análise das formas de representación do mundo social no que vivimos. 
Optamos por un uso do cine, non meramente instrumental, senón tamén crítico e conformador das nosas represen-
tacións. O cine debe producir espazos e tempos escolares onde se xere a reflexión e a polémica. O obxectivo cen-
tral destas actividades é dar ao alumnado a posibilidade de reflexionar sobre as súas ideas acerca de si mesmo e 
do mundo en que vive, de xeito que a secuencia sirva para que nos situemos cognoscitivamente no tema e poida 
producir marcos valorativos (éticos e políticos). A natureza das actividades esixe que se deixe sentir a voz do 
alumnado, creando unha comunidade de diálogo que estimule a capacidade de elaborar respostas ante os conflitos 
sociais. 

 
- Outros tipos de recursos co que se contará son: libros de lectura obrigatoria, dicionarios, textos de diversos auto-

res, fotocopias, gravacións, entre outros xa clásicos pero favorecedores, tamén, do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
- Tamén farase a análise de artigos de xornais: a prensa diaria presenta, en ocasións, artigos de temática variada, 

de interese ético, político, social, científico, etc., que serán traballados na aula cando sexa pertinente. Ademais o 
seguimento dunha mesma noticia en xornais distintos, desvelará oposicións ideolóxicas e mostrara que lonxe se 
está, en ocasións, dos acontecementos descritos. Tratase de fomentar o espírito atento e crítico. 

 
- Libros de lectura (ver Anexo I). 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
Criterios sobre a avaliación: 
 

HISTORIA DA FILOSOFIA _ 2º BAC 
 

Bloque 1.Contidos transversais 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

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

- Primeira - B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis 
salientables da historia da filosofía, e ser capaz de trans-
ferir os coñecementos a outros/as autores/as ou pro-
blemas. 

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

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

  

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

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

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

  

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

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

- HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de con-
ceptos, comprende o seu significado, organízaos en 
esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxi-
cas e outros procedementos útiles para a compren-
sión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

  

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

  

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

  

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

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

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

- Primeira  
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

ceptos adecuados. 

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

  

 
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

- HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscen-
cia, transmigración, mímese, methexe, virtude e 
xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- Primeira - B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e compren-
der o primeiro gran sistema filosófico, o de Platón, anali-
zando a relación entre realidade e coñecemento, a con-
cepción dualista do ser humano e a dimensión antropo-
lóxica e política da virtude, en relación coa filosofía pre-
socrática e o xiro antropolóxico de Sócrates e os Sofis-
tas, valorando a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e os cambios socioculturais da Grecia antiga, e 
apreciando criticamente o seu discurso. 

- HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral como na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Platón, analizando a relación en-
tre realidade e coñecemento, a concepción dualista 
do ser humano e a dimensión antropolóxica e políti-
ca da virtude. 

  

- HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente pre-
socrática en relación á orixe do Cosmos, os concep-
tos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o con-
vencionalismo democrático e o relativismo moral 
dos sofistas, identificando os problemas da filosofía 
antiga, e relacionando esas respostas coas solu-
cións achegadas por Platón. 

  

- HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Grecia antiga, valorando positi-
vamente o diálogo como método filosófico, o nace-
mento das utopías sociais, o sentido do gobernante-
filósofo ou a súa defensa da inclusión das mulleres 
na educación. 

- HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do 
pensamento de Aristóteles, como substancia, cien-
cia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, cau-
sa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedu-
ción, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtu-
de, entre outros. 

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

- HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais de Aristóteles, examinando a súa concep-
ción da metafísica e da física, o coñecemento, a éti-
ca eudemonística e a política, en comparación coas 
teorías de Platón. 

  

- HFB2.2.3. Describe as respostas da física de De-
mócrito, identificando os problemas da filosofía anti-
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

ga, e relaciona esas respostas coas solucións acha-
gadas por Aristóteles. 

- HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do 
pensamento occidental, valorando positivamente a 
formulación científica das cuestións. 

  

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

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

 
Bloque 3. A filosofía medieval 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

- HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión 
cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais 
do pensamento de Agostiño de Hipona. 

- Segunda - B3.1 Definir o termo cultura, asumindo a súa complexi-
dade desde diversos puntos de vista. 

- HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, 
como razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, 
creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva e 
precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

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

- HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

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

- HFB3.2.3. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

  

- HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de 
Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas 
e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando 
positivamente a universalidade da lei moral. 

  

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

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

 
Bloque 4 A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

- HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do 
xiro do pensamento científico que se deu no Rena-
cemento, e describe as respostas da filosofía huma-
nista sobre a natureza humana. 

- Terceira - B4.1. Comprender a importancia do xiro do pensamento 
occidental que se deu no Renacemento e que anticipa a 
modernidade, valorando o novo humanismo que enxalza 
a "dignitas hominis", a investigación dos prexuízos do 
coñecemento de F. Bacon e as implicacións da Revolu-
ción Científica, e coñecer as teses fundamentais do rea-
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

lismo político de N. Maquiavelo. 

- HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas funda-
mentais de N. Maquiavelo e compáraas cos siste-
mas ético-políticos anteriores. 

  

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

- B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, distinguín-
doo e relacionándoo coa filosofía humanista e o monis-
mo panteísta de Spinoza, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios sociocultu-
rais da Idade Moderna. 

- HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Descartes, analizando o mé-
todo e a relación entre coñecemento e realidade a 
partir do "cogito" e o dualismo no ser humano, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga e da 
medieval. 

  

- HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía mo-
derna e relaciónaos coas solucións aportadas por 
Descartes. 

  

- HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Descartes por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moder-
na, e valora a universalidade da razón cartesiana. 

  

- HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepti-
cismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, 
asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, 
causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felici-
dade, contrato social, liberdade e deber, entre ou-
tros, e úsaos con rigor. 

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

- HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais de Hume, distinguindo os principios e os ele-
mentos do coñecemento respecto á verdade, a críti-
ca á causalidade e á substancia, e o emotivismo 
moral, en comparación coas teorías da filosofía an-
tiga e da medieval, e co racionalismo moderno. 

  

- HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 
liberalismo político de Locke, identificando os pro-
blemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas 
solucións aportadas por Hume. 

  

- HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios socioculturais da Idade Moderna, xulgando 
positivamente a procura da felicidade colectiva. 

  

- HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os 
ilustrados franceses, e explica o sentido e transcen-
dencia do pensamento de Rousseau, a súa crítica 
social, a crítica á civilización, o estado de natureza, 
a defensa do contrato social e a vontade xeral. 

 - B4.4. Coñecer os principais ideais dos ilustrados france-
ses, afondando no pensamento de J.J. Rousseau, e va-
lorar a importancia do seu pensamento para o xurdimen-
to da democracia mediante unha orde social acorde coa 
natureza humana. 

- HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibili-
dade, entendemento, razón, crítica, transcendental, 
ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 
intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, 

 - B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en rela-
ción co racionalismo de Descartes, o empirismo de Hu-
me e a filosofía ilustrada de Rousseau, e valorar a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios 
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fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo 
categórico, autonomía, postulado, liberdade, digni-
dade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos 
con rigor. 

socioculturais da Idade Moderna. 

- HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Kant, analizando as facultades e 
os límites do coñecemento, a lei moral e a paz per-
petua, comparándoas coas teorías da filosofía anti-
ga, medieval e moderna. 

  

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

  

- HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía 
de Kant por contribuír ao desenvolvemento das ide-
as e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, 
e valora a dignidade e a procura da paz entre as 
nacións  

  

 

Bloque 5 A filosofía contemporánea 
 

Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

- HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dia-
léctica, materialismo histórico, praxe, alienación, 
infraestrutura, superestrutura, forzas produtivas, 
medios de produción, loita de clases, traballo, plus-
valor e humanismo, entre outros, e utilízaos con ri-
gor. 

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

- HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais 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 indivi-
duo. 

  

- HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía con-
temporánea en relación coas solucións achegadas 
por Marx. 

  

- HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando 
positivamente a defensa da igualdade social. 

  

- HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 
crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, 
superhome, vontade de poder, e eterno retorno, en-
tre outros, e aplícaos con rigor. 

 - 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 sociocultu-
rais da Idade Contemporánea. 

- HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica 
á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade como 
metáfora, e a afirmación do superhome, como resul-
tado da inversión de valores e a vontade de poder, 
en comparación coas teorías da filosofía antiga, 
medieval, moderna e contemporánea. 
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- HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer 
na súa afirmación da vontade e identifica os proble-
mas da filosofía contemporánea, en relación coas 
solucións achegadas por Nietzsche. 

  

- HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora 
a defensa da verdade e da liberdade. 

  

- HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 
aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, eu-
ropeización, filosofía, mundo, circunstancia, pers-
pectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, 
liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xe-
ración, home-masa e home selecto, entre outros. 

 - B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y Gasset en 
relación con figuras da filosofía española, como Una-
muno, e do pensamento europeo, e valorar as influen-
cias que recibe e a repercusión do seu pensamento no 
desenvolvemento das ideas e a rexeneración social, cul-
tural e política de España. 

- HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía e da análise social de Ortega y 
Gasset, en relación con posturas filosóficas como o 
realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencia-
lismo, entre outras. 

  

- HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega 
y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade 
Contemporánea española, e valorao seu compromi-
so coa defensa da cultura e da democracia. 

  

- HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
coñecemento, interese, consenso, verdade, enun-
ciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da 
vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como 
deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e co-
municación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

 - B5.4. Coñecer as teses fundamentais da crítica da 
Escola de Frankfurt, analizando a racionalidade dialóxica 
de Habermas, relacionándoo coa filosofía crítica da Es-
cola de Frankfurt, e valorando a súa influencia no de-
senvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da 
Idade Contemporánea. Coñecer as teses máis definito-
rias do pensamento posmoderno, identificando as teses 
fundamentais de Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e valorar 
criticamente a súa repercusión no pensamento filosófico 
a partir de finais do século XX. 

- HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía 
de Habermas, distinguindo os intereses do coñece-
mento e a acción comunicativa, e as teorías funda-
mentais da posmodernidade, analizando a decons-
trución da modernidade desde a multiplicidade da 
sociedade da comunicación. 

  

- HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica 
da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, iden-
tificando os problemas da filosofía contemporánea. 

  

- HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Haber-
mas 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 diferen-
za. 

  

- HFB5.4.5. Coñece as teses características do 
pensamento posmoderno, como a crítica á razón 
ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totali-
zador e á trivialización da existencia, o crepúsculo 
do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de 
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Estándares de aprendizaxe Avaliación Criterios de avaliación 

masas, entre outras. 

- HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais 
teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, 
Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vi-
xencia. 

  

 
 
Criterios de cualificación: 
 
Preséntanse os criterios de cualificación para a materia de Historia da Filosofía. As dúas táboas achegas recollen a 
asignación das porcentaxes de cualificación para os Estándares de Aprendizaxe Concretos estimados (Traballo de 
Investigación, Traballo con Textos, Traballos Prácticos) e para as Competencias clave: na Competencia Lingüística, os 
perfís de Expresión Oral, Expresión Escrita, Comprensión Oral, Comprensión Escrita; na Competencias Sociais e Cívi-
cas a destreza de Traballo en Grupo, e finalmente, a Competencia de Aprender a Aprender. A cualificación será obtida 
tendo en conta o peso outorgado a cada un deles e o cálculo de devandita nota será a través da Media Ponderada. En 
todo os casos que se presentan a continuación, as avaliacións considéranse superadas cunha cualificación de 5 
puntos. A superación do curso correspondente terá a mesma consideración. 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendizaxe 
Concretos (EAc) 

1. Proba escrita (PE) / Traballos de Investigación (TI). PE / TI: 40% 

2. Lectura de libro (LL). LL: 20% 

3. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula –
caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). 

TP: 10% 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

1. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: 
Expresión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Compren-
sión Oral (CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

2. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destre-
za/Perfís: Traballo en Grupo (TG). 

TG: 5% 

3. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 

 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula 
 
 
Nota: (PE/TI x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + (AA x n9) 
 
Nota: (0,4 x n1) + (0,2 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
 
Considerarase aprobado con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 
Para determinar a cualificación ordinaria de maio considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre que 
estean aprobadas todas e cada unha delas. No caso de xuño, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do 
curso e as posibilidades de promoción/obtención do título segundo o caso. 



 
 

112 

HISTORIA DA FILOSOFÍA _ 2º BAC 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

Bloque 1. Contidos transversais. 
 
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga. 

EA: Ver punto 4. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita/Traballo Investigación (Bloque 2): 40 
Lectura de libro: 20 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 1. Contidos transversais. 
 
Bloque 3. A filosofía medieval. 
 
Bloque 4. A filosofía na Modernidade e 
na Ilustración. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita/Tr. Investigación (Bloque 3 + 4): 40 
Lectura de libro: 20 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 1. Contidos transversais 
 
Bloque 4. A filosofía na Modernidade e 
na Ilustración. 
 
Bloque 5. A filosofía contemporánea. 

ídem. Concretos (70, mínimo 45): 
Proba escrita/Tr. Investigación (Bloque 4 + 5): 40 
Lectura de libro: 20 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 

Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 2ª 
avaliación/s non supera-
das 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o 
seu caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na ava-
liación suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos 
problemas e contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do 
libro encomendado en cada trimestre. 

Probas de recuperación: - quen suspenda a 1ª avaliación poderá recuperala só si aproba a 2ª avaliación, antes 
da 3ª avaliación; - quen suspensa a 2ª avaliación poderá recuperala nos días seguintes a entrega de cualifica-
cións de dita avaliación. 

Considerarase aprobada a avaliación/s pendente/s con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 

Avaliación Final Ordinaria 

No caso de non superar a materia por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha recupe-
ración antes da avaliación final de maio, na que se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación final ordinaria de maio considerarase a media das tres avaliacións parciais, 
sempre que estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final ordinaria 
deberá alcanzarse a nota mínima de 5 puntos. 

 

Final Extraordinaria 

O período comprendido entre a avaliación final de maio e a avaliación extraordinaria de xuño dedicarase a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación, preparación das probas ABAU e titoría.. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (100). 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibili-
dades de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación extraordinaria 
deberá alcanzarse a nota mínima de 5.  
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Pendentes de 1º de Bac 

Criterios de Promoción e Avaliación de Pendentes: se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Cando sexa o caso, o alumnado con materias pendentes será convocado quincenalmente para asesorar sobre 
o temario pendentes, e axudarlle na comprensión de lecturas que se lle suxiran, e en todo aquilo que contribúa 
á superación da materia. Ademais será atendido en dous recreos semanais. 

Terase en conta, si é o caso, o calendario proposto pola Xefatura de Estudos para realizar as probas escritas 
de recuperación correspondentes. 

O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia recupera-
da. 

O alumnado que non supere ditas probas poderá, en última convocatoria, presentarse no período que vai de 
maio a xuño; O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a 
materia recuperada. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 (50 puntos). 
 
 
En todas e cada unha das convocatorias (ordinaria de recuperación de maio, extraordinaria de xuño), deberán ser en-
tregados correctamente realizados todos os exercicios, traballos, resumes, actividades de lecturas e lecturas que sexan 
propostas durante o curso correspondente. Será necesario obter unha valoración mínima de 5 puntos tanto en todas e 
cada unha das actividades mencionadas  como no exame de recuperación da convocatoria que corresponda. 
 
 
8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 
Seguimento entre a planificación temporal prevista e a real. 
 
 

HISTORIA DA FILOSOFIA _ 2º BAC 
 

Bloque 1.Contidos transversais 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

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

- Primeira  

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

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

  

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

  

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

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

  

- HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de con-
ceptos, comprende o seu significado, organízaos en 
esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxi-
cas e outros procedementos útiles para a compren-
sión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 
mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscen-
cia, transmigración, mímese, methexe, virtude e 
xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

- Primeira  

- HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral como na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Platón, analizando a relación en-
tre realidade e coñecemento, a concepción dualista 
do ser humano e a dimensión antropolóxica e políti-
ca da virtude. 

  

- HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente pre-
socrática en relación á orixe do Cosmos, os concep-
tos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o con-
vencionalismo democrático e o relativismo moral 
dos sofistas, identificando os problemas da filosofía 
antiga, e relacionando esas respostas coas solu-
cións achegadas por Platón. 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Grecia antiga, valorando positi-
vamente o diálogo como método filosófico, o nace-
mento das utopías sociais, o sentido do gobernante-
filósofo ou a súa defensa da inclusión das mulleres 
na educación. 

- HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do 
pensamento de Aristóteles, como substancia, cien-
cia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, cau-
sa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedu-
ción, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtu-
de, entre outros. 

- Primeira  

- HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais de Aristóteles, examinando a súa concep-
ción da metafísica e da física, o coñecemento, a éti-
ca eudemonística e a política, en comparación coas 
teorías de Platón. 

  

- HFB2.2.3. Describe as respostas da física de De-
mócrito, identificando os problemas da filosofía anti-
ga, e relaciona esas respostas coas solucións acha-
gadas por Aristóteles. 

- HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do 
pensamento occidental, valorando positivamente a 
formulación científica das cuestións. 

  

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

  

 
Bloque 3. A filosofía medieval 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión 
cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais 
do pensamento de Agostiño de Hipona. 

- Segunda  

- HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, 
como razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, 
creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva e 
precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

 

- HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

  

- HFB3.2.3. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Tomé de Aquino, distinguindo a 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía Antiga. 

- HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de 
Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas 
e os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando 
positivamente a universalidade da lei moral. 

  

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

  

 
Bloque 4 A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do 
xiro do pensamento científico que se deu no Rena-
cemento, e describe as respostas da filosofía huma-
nista sobre a natureza humana. 

- Terceira  

- HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas funda-
mentais de N. Maquiavelo e compáraas cos siste-
mas ético-políticos anteriores. 

  

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

 

- HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía de Descartes, analizando o mé-
todo e a relación entre coñecemento e realidade a 
partir do "cogito" e o dualismo no ser humano, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga e da 
medieval. 

  

- HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía mo-
derna e relaciónaos coas solucións aportadas por 
Descartes. 

  

- HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Descartes por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moder-
na, e valora a universalidade da razón cartesiana. 

  

- HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepti-
cismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, 
asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, 
causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felici-
dade, contrato social, liberdade e deber, entre ou-
tros, e úsaos con rigor. 

  

- HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais de Hume, distinguindo os principios e os ele-
mentos do coñecemento respecto á verdade, a críti-
ca á causalidade e á substancia, e o emotivismo 
moral, en comparación coas teorías da filosofía an-
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

tiga e da medieval, e co racionalismo moderno. 

- HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 
liberalismo político de Locke, identificando os pro-
blemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas 
solucións aportadas por Hume. 

  

- HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios socioculturais da Idade Moderna, xulgando 
positivamente a procura da felicidade colectiva. 

- Terceira  

- HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os 
ilustrados franceses, e explica o sentido e transcen-
dencia 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. 

  

- HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibili-
dade, entendemento, razón, crítica, transcendental, 
ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 
intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, 
fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo 
categórico, autonomía, postulado, liberdade, digni-
dade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos 
con rigor. 

  

- HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Kant, analizando as facultades e 
os límites do coñecemento, a lei moral e a paz per-
petua, comparándoas coas teorías da filosofía anti-
ga, medieval e moderna. 

  

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

  

- HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía 
de Kant por contribuír ao desenvolvemento das ide-
as e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, 
e valora a dignidade e a procura da paz entre as 
nacións  

  

 

Bloque 5 A filosofía contemporánea 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

- HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dia-
léctica, materialismo histórico, praxe, alienación, 
infraestrutura, superestrutura, forzas produtivas, 
medios de produción, loita de clases, traballo, plus-
valor e humanismo, entre outros, e utilízaos con ri-
gor. 

- Terceira  

- HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais 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 indivi-
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

duo. 

- HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía con-
temporánea en relación coas solucións achegadas 
por Marx. 

  

- HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando 
positivamente a defensa da igualdade social. 

- Terceira  

- HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 
crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, 
superhome, vontade de poder, e eterno retorno, en-
tre outros, e aplícaos con rigor. 

  

- HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamen-
tais da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica 
á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade como 
metáfora, e a afirmación do superhome, como resul-
tado da inversión de valores e a vontade de poder, 
en comparación coas teorías da filosofía antiga, 
medieval, moderna e contemporánea. 

  

- HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer 
na súa afirmación da vontade e identifica os proble-
mas da filosofía contemporánea, en relación coas 
solucións achegadas por Nietzsche. 

  

- HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora 
a defensa da verdade e da liberdade. 

  

- HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 
aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, eu-
ropeización, filosofía, mundo, circunstancia, pers-
pectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, 
liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xe-
ración, home-masa e home selecto, entre outros. 

  

- HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto 
na linguaxe oral coma na escrita, as teorías funda-
mentais da filosofía e da análise social de Ortega y 
Gasset, en relación con posturas filosóficas como o 
realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencia-
lismo, entre outras. 

  

- HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega 
y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade 
Contemporánea española, e valorao seu compromi-
so coa defensa da cultura e da democracia. 

  

- HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
coñecemento, interese, consenso, verdade, enun-
ciado, comunicación, desigualdade, ou mundo da 
vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización prevista Temporalización real 

deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e co-
municación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

- HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía 
de Habermas, distinguindo os intereses do coñece-
mento e a acción comunicativa, e as teorías funda-
mentais da posmodernidade, analizando a decons-
trución da modernidade desde a multiplicidade da 
sociedade da comunicación. 

  

- HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica 
da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, iden-
tificando os problemas da filosofía contemporánea. 

  

- HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Haber-
mas 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 diferen-
za. 

  

- HFB5.4.5. Coñece as teses características do 
pensamento posmoderno, como a crítica á razón 
ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento totali-
zador e á trivialización da existencia, o crepúsculo 
do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de 
masas, entre outras. 

  

- HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais 
teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, 
Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vi-
xencia. 

  

 
9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 
 
Ver punto 7. Promoción. 
 
 
10. Procedementos que permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determina-
das materias, no caso do bacharelato. 
 
Non é o caso. 
 
 
11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como con-
secuencia dos seus resultados. 
 
É moi importante realizar unha avaliación previa coa que obter información achega do grupo e de cada un dos alumnos 
e alumnas. Esta avaliación inicial permite ao docente: 
 
- Identificar aqueles casos que requiran un maior seguimento no seu proceso de aprendizaxe (alumnos con necesi-

dades educativas especiais, altas capacidades). 
- Establecer o procedemento máis adecuado para realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado. 
- Iniciar posibles adaptacións curriculares para aqueles casos que o requiran. 
- Decidir que medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamentos, ubicación de espazos, xestión do tempo, etc. 
- Decidir o modo e os tempos nos que levar a cabo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 
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12. Medidas de atención á diversidade. 
 
A atención á diversidade abórdase mediante estratexias orientadas a proporcionar ao profesor a posibilidade de ofrecer 
diferentes niveis de actuación co alumno, se fose necesario. Por iso presentaranse, chegado o caso, actividades dife-
renciadas e personalizadas que teñan en conta os diferentes niveis de coñecementos xerais previos dos alumnos, así 
como as súas capacidades, ben no grao desenvolvemento, esforzo, interese ou estilo de aprendizaxe de cada alumno, 
co obxectivo de facilitarlle a vía máis adecuada que lle conduza cara ao emprego consciente das estratexias que lle 
proporcionen máis éxito. No mesmo momento da impartición dos contidos, haberá unha atención á diversidade do 
alumnado. Ademais, nos EA que poden ser máis complexos de asimilar por determinado alumnado, que adoitan estar 
relacionados coas partes prácticas, proporanse numerosos exercicios de dificultade variable en función das propias 
necesidades do mesmo, así como actividades de ampliación e reforzo. Así mesmo, proporanse diferentes actividades 
ao longo do curso para o alumnado con dificultades para asimilar os graos mínimos dos EA, así como actividades de 
ampliación para aqueles que desexen profundizar nos mesmos. Todas estas actividades serán propostas a través da 
Aula Virtual da que o centro dispón e cada alumno/a terá una clave de acceso. 
 
Un dos principios básicos que ha ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o 
sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que necesite en función das súas motivacións, 
intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. 
 
No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar 
bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos e alumnas resolvan esta diversidade 
mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas mate-
rias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alum-
nos e alumnas manifestan. É preciso, daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e alum-
nas e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise 
dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das 
partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e 
outros necesitan descansos; algúns necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar 
sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. Dar resposta a esta diversidade é unha tarefa si necesa-
ria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que os alumnos e alumnas alcancen os obxectivos pro-
postos. 
 
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 
 
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de facilitar unha idea pre-

cisa sobre de onde se parte.  
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, to-

mando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
- Introdución de cada aspecto teórico aténdose ao seu contexto e á súa importancia para temas actuais e cotiáns, 

sempre que iso sexa posible. 
 
Como actividades de consolidación suxerimos: 
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- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os conti-
dos teóricos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

- Traballo cos textos complementarios de cada unidade para asentar e consolidar os coñecementos adquiridos. 
 
Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de recuperación-
ampliación, atendemos non só os alumnos e alumnas que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón 
tamén aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos. 
 
As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. 
Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta o tra-
ballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se vaian realizar concretamente, por exemplo, 
nos procesos de análise e comentario de textos, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas 
individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos e alumnas. 
 
Concederáselle, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual; en concreto, 
aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación. 
Teremos que acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 
 
1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a 

información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, paradigmas, etc. 
 
2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de 

atención ás diferenzas individuais dos alumnos e alumnas. A variedade e a abundancia de actividades con distinto 
nivel de dificultade permiten a adaptación, como dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 

 
 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que correspondan. 
 
Os elementos transversais a traballar están pendentes de aprobación a nivel de centro 
 
 
14. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada curso. 
 
Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están estreitamente relaciona-
das cos contidos propios da materia de Historia da Filosofía. Para a súa realización pódese contactar con: 
 
- Algún representante dunha ONG para que conte aos alumnos a súa experiencia persoal e as actividades e obxecti-

vos que leva a cabo a súa organización. 
 
- Algún profesional da psicoloxía, especializado en intelixencia emocional e autoestima persoal. 
 
- Traballadores de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para que o alumnado reciba 

información de primeira man sobre o funcionamento das mesmas. 
Non se contempla realizar actividades extraescolares. 
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15. Revisión, avaliación e modificación das PD en relación cos resultados académicos e resultados 
académicos e procesos de mellora. 
 
1. Criterios e instrumentos utilizados para a súa valoración: 
 
Non só nos centraremos no proceso de ensino senón tamén no de aprendizaxe. Nesta programación imos avaliar as 
aprendizaxes dos alumnos detectados desde o inicio de curso, a partir da proba inicial, até o final en todo o seu proceso 
de aprendizaxe. Tamén avaliaremos o desenvolvemento das capacidades e estándares de aprendizaxe, que se esta-
blecidos no Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) como criterios de avaliación. Valoraremos o desenvolvemento das 
capacidades que se desprenden dos criterios de avaliación desta programación. O proceso de ensino aprendizaxe ao 
longo do curso (adecuación dos contidos ás ideas previas, intereses, motivacións, necesidades educativas, os obxecti-
vos da programación). Avaliarase a metodoloxía empregada ao longo do curso: presentación dos contidos, selección e 
secuenciación das actividades, os recursos empregados, os medios dispoñibles, a adecuación ás características espe-
cíficas e educativas do alumnado. A actuación do profesor/a e a coordinación co equipo educativo, as relacións entre o 
profesor/a e o alumnado e entre eles mesmos. As medidas correctoras levarán a cabo a partir da coordinación dos 
membros do departamento. 
 
2. Medidas correctoras: 
 
Entre as posibles medidas correctoras da programación poderiamos mencionar: fomentar novas vías de comunicación 
entre alumnos, profesores e pais; potenciar o traballo colaborativo entre os Equipos Educativos e os Departamentos 
didácticos en canto avaliación continua; revisións do Proxecto Curricular do Centro (P.C.C.) e dos obxectivos do Pro-
xecto Educativo do Centro (P.E.C.) desde as Reunións de Ámbito e as decisións da Comisión de Coordinación Pedagó-
xica. 
 
3. Criterios sobre a avaliación do desenvolvemento do currículo. 
 
En relación coa avaliación dás programacións dás diversas materias do Departamento: 
 
- Validez dá selección, dá distribución e dá secuencia dos contidos ao longo do curso. 
 
- Idoneidade dá metodoloxía e dos materiais curriculares e didácticos empregados. 
 
- Validez dás estratexias de avaliación establecidas en cada materia. 
 
 

O Grove, seis de setembro de dous mil vinte e dous 
 

Simón Fernández Fuentes 
 

Xefe do Departamento de Filosofía 
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Anexo I. Libros de lectura. 
 

No caso da materia de Valores Éticos (VE), lectura de, polo menos, un libro por avaliación. Será avaliado mediante 
entrega de traballo ou realización de exame -oral ou escrito- nos que o alumnado reflexionará e responderá as cues-
tións propostas. Elixirase un libro distinto en cada trimestre, o profesorado poderá elixir unha das seguintes obras ou 
ben propoñer unha nova que non apareza no presente listado, co acordo previo do Departamento. 
 
Nas materias de Filosofía (FI) de 4º ESO e 1º Bacharelato, Historia da Filosofía (HFIL), Ética e Filosofía do Dereito 
(EFD) e Psicoloxía (PSI) de 2º Bacharelato  poderán propoñerse, ademais das lecturas indicadas, fragmentos, capítulos 
ou libros completos de autores clásicos ou contemporáneos para cada unha de devanditas materias. 
 
 

2º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC  L i b r o s   d e   l e c t u r a  
  FIL EFD / HFIL  Aristóteles: Ética a Nicómaco. Alianza Editorial. 
  FIL HFIL/EFD  Aristóteles: Política. Alianza Editorial. 
  FIL   Asimov, I.: Cuentos completos. Editorial Zeta. 
 FIL FIL PSI  Beckett, S.: Esperando a Godot. Tusquets Editores. 

VE     Boynem J.: El niño del pijama de rayas. Ediciones Salamandra. 
 VE / FIL FIL EFD / HFIL  Bradbury, R.: Crónicas marcianas. Editorial Minitauro. 
 VE / FIL FIL EFD / HFIL  Bradbury, R.: Fahrenheit 451. Editorial Minituaro. 
 VE / FIL FIL   Camus, A.: El extranjero. Editorial Planeta. 
 VE / FIL FIL PSI  Camus, A.: El mito de Sisifo. Alianza Editorial. 
 VE / FIL FIL EFD  Camus, A.: La peste. Gallimard Ediciones. 
  FIL EFD  Camus, A.: Los justos. Alianza Editorial. 

VE     Carroll, L.: Alicia en el País de las maravillas. Alianza Editorial. 
VE     Carroll, L.: Alicia a través del espejo. Alianza Editorial. 
VE     Coelho, P.: El alquimista. Editorial Planeta. 
VE VE    Dashner, J.: El corredor del laberinto (Tres partes). Nocturna Ediciones. 

 FIL FIL EHD / PSI  De Beauvoir, S.: El segundo sexo. Editorial Cátedra. 
  FIL PSI  Dostoievski, F.: El idiota. Alianza Editorial. 
 VE / FIL FIL   Eco, U.: El nombre de la rosa. Editorial Lumen. 
 VE / FIL FIL EFD / HFIL / PSI  Fajardo, M.: Un cesto de mazás. Consorcio Editorial Galego. 
 VE / FIL  PSI  Fromm, E.: El arte de amar. Editorial Paidos Ibérica. 
 VE / FIL    Gaarden, J.: El mundo de Sofía. Editorial Siruela. 
 VE /FIL FIL EFD / HFIL / PSI  Gandhi, M.: Mahatma Gandhi, autobiografía. Editorial Gaia. 
  FIL EFD / HFIL  Goethe, J.W.: Fausto. Alianza Editorial 
 VE / FIL FIL   Goethe, J.W.: Las aventuras del joven Werther. Editorial cátedra. 
 VE FIL EFD  Golding, W.: El señor de las moscas. Alianza Editorial. 
 VE    Herman, H.: Demian. Alianza Editorial. 
 VE    Herman, H.: Siddhartha. Alianza Editorial. 
 FIL FIL PSI  Hesse, H.: El lobo Estepario. Alianza Editorial. 
 FIL FIL HFIL  Huxley, A.: Un mundo feliz. Alianza Editorial. 
 FIL FIL HFIL  Ionesco, E.: La cantante calva. Editorial Losada. 
  FIL EFD / PSI  Kafka, F.: El proceso. Alianza Editorial. 
 VE / FIL FIL PSI  Kafka, F.: La metamorfosis. Editorial Losada. 
  FIL HFIL  Kant, I,: Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? Alianza Editorial. 
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2º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC  L i b r o s   d e   l e c t u r a  
 VE / FIL  EFD / HFIL / PSI  Levi, P.: Si esto es un hombre. El Aleph Editores. 

VE     Lipman, M.: El descubrimiento de Harry. Ediciones la Torre. 
VE     Lipman, M.: Lisa. Ediciones la Torre. 
VE     Lipman, M.: Mark. Ediciones la Torre. 

 VE / FIL FIL EFD  Locke, J.: Carta sobre la tolerancia. Editorial Tecnos. 
 FIL FIL EFD  Maquiavelo, N.: El príncipe. Alianza Editorial. 
 VE / FIL FIL EFD / PSI  Noah Harari, Y.: Sapiens: de animales a dioses. Editorial Debate. 
 VE / FIL FIL HFIL  Orwell, G.: 1984. Editorial Destino. 
  FIL EFD / HFIL  Platón: El banquete. Editorial Gredos. 
  FIL EFD  Platón: La república. Alianza Editorial. 
   EFD  Rawls, J.:  Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. 
   EFD / PSI  Rawls, J.: Sobre las libertades. Fondo de Cultura Económica. 
 VE / FIL FIL   Rilke, R.M.: Cartas a un joven poeta. Alianza Edittorial. 
     Saint-Exupéry, A.: El principito. Ediciones Salamandra. 
 VE FIL EFD  Salinger, J.D.: El guardián entre el centeno. Alianza Editorial. 
 FIL FIL   Sartre, J. P.: La Náusea. Alianza Editorial. 
  FIL EFD  Saviano, R.: Gomorra. Editorial Debate. 
   PSI  Shakeapeare, W.: Otelo, Alianza Editorial. 

VE VE / FI FIL   See, L.: El abanico de Seda. Ediciones Salamandra. 
   HFIL  Shakespeare, W.: Hamlet. Editorial Catedra. 
   PSI  Shakespeare, W.: Macbeth. Editorial Catedra. 

VE     Sierra i Fabra, J.: Kafka y la muñeca viajera. Editorial Siruela. 
VE VE    Sierra i Fabra, J.: La piel de la memoria. Editorial Edelvives. 

   PSI  Skinner, B.J..: Walden Dos.Editorial Martínez Roca. 
 VE / FIL FIL EFD / HFIL / PSI  Solzhenitsyn, A.: Archipiélago Gulag (Tres tomos). Tusquets Editores. 
  FIL PSI  Süskind, P.: El perfume. Seix Barral. 
 VE    Terlouw, J.: Barrotes de bambú. Editorial SM. 
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Anexo II. Información para o alumnado de 2º ESO – VALORES ÉTICOS. 
 
Instrumentos para avaliar: 
 
Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motivación 
etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escrita tradicio-
nal. Estes instrumentos poden ser: 
 

- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento alter-
nativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o respecto ás 
propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 

- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das activi-
dades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propos-
tas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coidado, interese pola 
orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido devolverase ao alumnado aqueles traballos que 
non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados novamente de modo adecuado. 

 

- Traballo de aula. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a comprensión literal, 
interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a ortografía e caligrafía; o 
vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvolvemento de estratexias favorecedoras para “aprender a 
aprender”. 

 

- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo crítico; a 
escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profesor. 

 

- Traballo sobre lectura de un libro: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun traballo ou proba 
escrita sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 

 
Criterios de cualificación: 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendiza-
xe Concretos (EAc) 

1. Proba escrita (PE). PE: 30% 

2. Lectura de libro (proba escrita e/ou traballo) (LL). LL: 30% 

3. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula –
caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). 

TP: 10% 

 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

1. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: Expre-
sión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Comprensión Oral 
(CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

2. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destreza/Perfís: 
Traballo en Grupo (TG). 

TG: 5% 

3. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 
 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula: 
 
Nota: (PE x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + (AA x n9) 
 
Nota: (0,3 x n1) + (0,3 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
 
Respecto da Avaliación: Considérase aprobado o curso cando todas e cada unha das tres avaliacións parciais teñan 
unha cualificación igual ou superior a cinco, sendo a nota definitiva a media aritmética das mesmas. Non caso dá con-
vocatoria final será necesario obter unha nota igual ou superior a cinco, momento no que se calculará a cualificación 
definitiva do curso. 
Considerarase aprobado o curso cunha cualificación final igual o maior a 5 puntos. 
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VALORES ÉTICOS _ 2º ESO 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 3 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

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

 Concretos (70, mínimo 50): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 3. A reflexión ética. 
 
Bloque 4.. A xustiza e a política 

 Concretos (70, mínimo 50): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre 
dereitos humanos. 
 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación ca ciencia e a tecno-
loxía. 

 Concretos (70, mínimo 50): 
Proba escrita: 30 
Lectura de libro: 30 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 2ª 
avaliación/s non supera-
das 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o seu 
caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na avaliación 
suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos problemas e 
contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do libro encomenda-
do en cada trimestre. Considerarase aprobada a avaliación pendente con cualificación igual o maior a 5 
puntos. 
 

 

Avaliación 
Parcial Ordinaria 

Tendo en conta que a 3ª avaliación coincide coa avaliación parcial ordinaria, no caso de non superar a materia 
por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha avaliación final, na que se valorarán os 
diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75).  
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre que 
estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final ordinaria deberá al-
canzarse a nota mínima de 5 puntos. 
 

 

Final Ordinaria 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de 
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Poderá mellorarse a cualificación parcial anterior. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 

 
3 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ve_2.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ve_2.pdf


 
 

127 

- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibilidades 
de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá 
alcanzarse a nota mínima de 5. 
 

  

Pendentes 

Criterios de Promoción e Avaliación de Pendentes: valóranse os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Cando sexa o caso, o alumnado con materias pendentes será convocado quincenalmente para asesorar sobre o 
temario pendentes, e axudarlle na comprensión de lecturas que se lle suxiran, e en todo aquilo que contribúa á 
superación da materia. Ademais será atendido en dous recreos semanais. 

Terase en conta, si é o caso, o calendario proposto pola Xefatura de Estudos para realizar as probas escritas de 
recuperación correspondentes. 

O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia recuperada. 

O alumnado que non supere ditas probas poderá, en última convocatoria, presentarse no período que vai de maio 
a xuño; O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia 
recuperada. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 (50 puntos). 
 
En todas e cada unha das convocatorias (parcial ordinaria e final ordinaria), deberán ser entregados correctamente 
realizados todos os exercicios, traballos, resumes, actividades de lecturas e lecturas que sexan propostas durante o 
curso correspondente. Será necesario obter unha valoración mínima de 5 puntos tanto en todas e cada unha das activi-
dades mencionadas  como no exame de recuperación da convocatoria que corresponda. 
 
 
Libros de lectura: 
 
No caso da materia de Valores Éticos (VE), lectura de, polo menos, un libro por avaliación. Será avaliado mediante entrega de 
traballo ou realización de exame -oral ou escrito- nos que o alumnado reflexionará e responderá as cuestións propostas. 
 
- Boynem J.: El niño del pijama de rayas. Ediciones Salamandra. 
- Carroll, L.: Alicia en el país de las maravillas. Alianza Editorial. 
- Carroll, L.: Alicia a través del espejo. Alianza Editorial. 
- Coelho, P.: El alquimista. Editorial Planeta. 
- Lipman, M.: El descubrimiento de Harry. Ediciones la Torre. 
- Lipman, M.: Lisa. Ediciones la Torre. 
- Lipman, M.: Mark. Ediciones la Torre. 
- See, L.: El abanico de Seda. Ediciones Salamandra.F 
- Sierra i Fabra, J.: Kafka y la muñeca viajera. Editorial Siruela. 
- Sierra i Fabra, J.: La piel de la memoria. Editorial Edelvives. 
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Anexo III. Información para o alumnado de 4º ESO – VALORES ÉTICOS. 
 
Instrumentos para avaliar: 
 

Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motivación 
etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escrita tradicio-
nal. Estes instrumentos poden ser: 
 

- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento alter-
nativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o respecto ás 
propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 

- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das activi-
dades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propos-
tas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coidado, interese pola 
orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido devolverase ao alumnado aqueles traballos que 
non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados novamente de modo adecuado. 

 

- Traballo de aula. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a comprensión literal, 
interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a ortografía e caligrafía; o 
vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvolvemento de estratexias favorecedoras para “aprender a 
aprender”. 

 

- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo crítico; a 
escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profesor. 

 

- Traballo sobre lectura de un libro: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun traballo ou proba 
escrita sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 

 
Criterios de cualificación: 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendi-
zaxe Concretos (EAc) 

4. Proba escrita (PE). PE: 30% 

5. Lectura de libro (proba escrita e/ou traballo) (LL). LL: 30% 

6. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula 
–caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). 

TP: 10% 

 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave 
(CC) 

4. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: Expre-
sión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Comprensión Oral 
(CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

5. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destreza/Perfís: 
Traballo en Grupo (TG). 

TG: 5% 

6. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 
 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula: 
 
Nota: (PE x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + (AA x n9) 
 
Nota: (0,3 x n1) + (0,3 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
 
Respecto da Avaliación: Considérase aprobado o curso cando todas e cada unha das tres avaliacións parciais teñan 
unha cualificación igual ou superior a cinco, sendo a nota definitiva a media aritmética das mesmas. Non caso dá con-
vocatoria final será necesario obter unha nota igual ou superior a cinco, momento no que se calculará a cualificación 
definitiva do curso.  
 

Considerarase aprobado o curso cunha cualificación final igual o maior a 5 puntos. 
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VALORES ÉTICOS _ 4º ESO 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 4 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, LL, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 

   

1ª 

Bloque 1. A dignidade da persoa. 

 

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

 Concretos (70, mínimo 50): 

Lectura de libro: 50 

Traballo Práctico (Bloque 1 + Bloque 2): 20 

Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 

Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 3. A reflexión ética. 

 

Bloque4. A xustiza e a política 

 Concretos (70, mínimo 50): 

Lectura de libro: 50 

Traballo Práctico (Bloque 3 + Bloque 4): 20 

Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 

Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos (DUDH). 

 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación ca ciencia e a tecno-
loxía. 

 Concretos (70, mínimo 50): 

Lectura de libro: 50 

Traballo Práctico (Bloque 5 + Bloque 6): 20 

Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 

Total Mínimo: 50 puntos. 

 
 
Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 2ª 
avaliación/s non supera-
das 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o seu 
caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na avaliación 
suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos problemas e 
contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do libro encomenda-
do en cada trimestre. Considerarase aprobada a avaliación pendente con cualificación igual o maior a 5 
puntos. 
 

 

Avaliación 
Parcial Ordinaria 

Tendo en conta que a 3ª avaliación coincide coa avaliación parcial ordinaria, no caso de non superar a materia por 
avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha avaliación final, na que se valorarán os diferen-
tes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75).  
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, sempre que 
estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final ordinaria deberá alcan-
zarse a nota mínima de 5 puntos. 
 

 

Final Ordinaria 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de 
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Poderá mellorarse a cualificación parcial anterior. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 

 
4 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ve_4.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ve_4.pdf


 
 

130 

- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibilidades 
de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá 
alcanzarse a nota mínima de 5. 
 

  

Pendentes 

Criterios de Promoción e Avaliación de Pendentes: valóranse os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Cando sexa o caso, o alumnado con materias pendentes será convocado quincenalmente para asesorar sobre o 
temario pendentes, e axudarlle na comprensión de lecturas que se lle suxiran, e en todo aquilo que contribúa á 
superación da materia. Ademais será atendido en dous recreos semanais. 

Terase en conta, si é o caso, o calendario proposto pola Xefatura de Estudos para realizar as probas escritas de 
recuperación correspondentes. 

O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia recuperada. 

O alumnado que non supere ditas probas poderá, en última convocatoria, presentarse no período que vai de maio 
a xuño; O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia 
recuperada. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 (50 puntos). 
 
En todas e cada unha das convocatorias (parcial ordinaria e final ordinaria), deberán ser entregados correctamente 
realizados todos os exercicios, traballos, resumes, actividades de lecturas e lecturas que sexan propostas durante o 
curso correspondente. Será necesario obter unha valoración mínima de 5 puntos tanto en todas e cada unha das activi-
dades mencionadas  como no exame de recuperación da convocatoria que corresponda. 
 
 
Libros de lectura: 
 
No caso da materia de Valores Éticos (VE), lectura de, polo menos, un libro por avaliación. Será avaliado mediante entrega de 
traballo ou realización de exame -oral ou escrito- nos que o alumnado reflexionará e responderá as cuestións propostas. Elixirase 
un libro distinto en cada trimestre, o profesorado poderá elixir unha das seguintes obras ou ben propoñer unha nova que non apare-
za no presente listado, co acordo previo do Departamento. 
 
- Bradbury, R.: Crónicas marcianas. Editorial Minitauro. 
- Bradbury, R.: Fahrenheit 451. Editorial Minituaro. 
- Camus, A.: El extranjero. Editorial Planeta. 
- Camus, A.: El mito de Sisifo. Alianza Editorial. 
- Camus, A.: La peste. Gallimard Ediciones. 
- Dashner, J.: El corredor del laberinto. Nocturna Ediciones. 
- Eco, U.: El nombre de la rosa. Editorial Lumen. 
- Fajardo, M.: Un cesto de mazás. Consorcio Ed. Galego. 
- Fromm, E.: El arte de amar. Editorial Paidos Ibérica. 
- Gaarden, J.: El mundo de Sofía. Editorial Siruela. 
- Gandhi, M.: Mahatma Gandhi, autobiografía. Ed.l Gaia. 
- Goethe, J.W.: Las aventuras del joven Werther. Ed. Cátedra. 
- Golding, W.: El señor de las moscas. Alianza Editorial. 
- Herman, H.: Demian. Alianza Editorial. 

 

- Herman, H.: Siddhartha. Alianza Editorial. 
- Huxley, A.: Un mundo feliz. Alianza Editorial. 
- Kafka, F.: La metamorfosis. Editorial Losada. 
- Levi, P.: Si esto es un hombre. El Aleph Editores. 
- Locke, J.: Carta sobre la tolerancia. Editorial Tecnos. 
- Noah Harari, Y.: Sapiens: de animales a dioses. Ed. Debate. 
- Orwell, G.: 1984. Editorial Destino. 
- Rilke, R.M.: Cartas a un joven poeta. Alianza Edittorial. 
- Salinger, J.D.: El guardián entre el centeno. Alianza Editorial. 
- See, L.: El abanico de Seda. Ediciones Salamandra. 
- Sierra i Fabra, J.: La piel de la memoria. Editorial Edelvives. 
- Solzhenitsyn, A.: Archipiélago Gulag. Tusquets Editores. 
- Terlouw, J.: Barrotes de bambú. Editorial SM. 
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Anexo IV. Información para o alumnado de 4º ESO – FILOSOFÍA. 
 
Instrumentos para avaliar: 
 
Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motivación 
etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escrita tradicio-
nal. Estes instrumentos poden ser: 
 

- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento alter-
nativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o respecto ás 
propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 

- Caderno ou carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das activi-
dades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propos-
tas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coidado, interese pola 
orde dos contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido devolverase ao alumnado aqueles traballos que 
non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados novamente de modo adecuado. 

 

- Traballo de aula. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a comprensión literal, 
interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a ortografía e caligrafía; o 
vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvolvemento de estratexias favorecedoras para “aprender a 
aprender”. 

 

- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo crítico; a 
escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profesor. 

 

- Traballo sobre lectura de un libro: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun traballo ou proba 
escrita sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 

 
Criterios de cualificación: 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendiza-
xe Concretos (EAc) 

7. Proba escrita (PE). PE: 30% 

8. Lectura de libro (proba escrita e/ou traballo) (LL). LL: 30% 

9. Traballos Prácticos (seguimento dos materias de aula –
caderno, apuntamentos, exercicios-) (TP). 

TP: 10% 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

7. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: Expre-
sión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Comprensión Oral 
(CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

8. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destreza/Perfís: 
Traballo en Grupo (TG). 

TG: 5% 

9. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 
 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula: 
 
Nota: (PE x n1) + (LL x n2) + (TP x n3) + (EO x n4) + (EE x n5) + (CO x n6) + (CE x n7) + (TG x n8) + (AA x n9) 
 
Nota: (0,3 x n1) + (0,3 x n2) + (0,1 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) + (0,05 x n9) 
 
Respecto da Avaliación: Considérase aprobado o curso cando todas e cada unha das tres avaliacións parciais teñan 
unha cualificación igual ou superior a cinco, sendo a nota definitiva a media aritmética das mesmas. Non caso dá con-
vocatoria final será necesario obter unha nota igual ou superior a cinco, momento no que se calculará a cualificación 
definitiva do curso.  
 

Considerarase aprobado o curso cunha cualificación final igual o maior a 5 puntos. 
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FILOSOFÍA _ 4º ESO 
 

Avaliación 
Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 

5 

Porcentaxes de Cualificación 
Concretos: PE/TI, LL, TP 

Perfís: EO, EE, CO,CE, TG, AA 
   

1ª 

Bloque 1. A filosofía. 
 
Bloque 2. A identidade persoal. 

 Concretos (70, mínimo 45): Bloque 1, Bloque 2 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 1-2): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 3. Socialización. 
 
Bloque 4. Pensamento. 

 Concretos (70, mínimo 45): Bloque 3, Bloque 4 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 3-4): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 5. Realidade e metafísica. 
 
Bloque 6. Transformación. 

 Concretos (70, mínimo 45): Bloque 5, Bloque 6 
Proba escrita (PE) / Traballo Investigación (TI): 40 
Lectura de libro: 20: Traballo Práctico (Bloque 5-6): 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+TG+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
 

Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 
2ª avaliación/s non 
superadas 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o 
seu caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na ava-
liación suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos 
problemas e contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do 
libro encomendado en cada trimestre. 
Considerarase aprobada a avaliación pendente con cualificación igual o maior a 5 puntos. 

 

Avaliación Parcial Ordinaria 

Tendo en conta que a 3ª avaliación coincide coa avaliación parcial ordinaria, no caso de non superar a materia 
por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha avaliación final, na que se valorarán os 
diferentes EA como segue: 
- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación parcial ordinaria considerarase a media das tres avaliacións parciais, 
sempre que estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final 
ordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 puntos. 

 

Final Ordinaria 

O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades 
de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Poderá mellorarse a cualificación parcial anterior. 
Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 
- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 
 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as 
posibilidades de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación 
extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5. 

 
 

 
5 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_filo_4.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_filo_4.pdf


 
 

133 

Libros de lectura: 
 
Nas materias de Filosofía (FI) de 4º ESO e 1º Bacharelato, Historia da Filosofía (HFIL), Ética e Filosofía do Dereito 
(EFD) e Psicoloxía (PSI) de 2º Bacharelato  poderán propoñerse, ademais das lecturas indicadas, fragmentos, capítulos 
ou libros completos de autores clásicos ou contemporáneos para cada unha de devanditas materias. Elixirase un libro 
distinto en cada trimestre. 
 
- Beckett, S.: Esperando a Godot. Tusquets Editores. 
- Bradbury, R.: Crónicas marcianas. Editorial Minitauro. 
- Bradbury, R.: Fahrenheit 451. Editorial Minituaro. 
- Camus, A.: El extranjero. Editorial Planeta. 
- Camus, A.: El mito de Sisifo. Alianza Editorial. 
- Camus, A.: La peste. Gallimard Ediciones. 
- De Beauvoir, S.: El segundo sexo. Editorial Cátedra. 
- Eco, U.: El nombre de la rosa. Editorial Lumen. 
- Fajardo, M.: Un cesto de mazás. Consorcio Ed. Galego. 
- Fromm, E.: El arte de amar. Editorial Paidos Ibérica. 
- Gaarden, J.: El mundo de Sofía. Editorial Siruela. 
- Levi, P.: Si esto es un hombre. El Aleph Editores. 
- Goethe, J.W.: Las aventuras del joven Werther. Ed. Cátedra. 
- Hesse, H.: El lobo Estepario. Alianza Editorial. 
- Huxley, A.: Un mundo feliz. Alianza Editorial. 
- Ionesco, E.: La cantante calva. Editorial Losada. 
- Kafka, F.: La metamorfosis. Editorial Losada. 
- Levi, P.: Si esto es un hombre. El Aleph Editores. 
- Locke, J.: Carta sobre la tolerancia. Editorial Tecnos. 
- Maquiavelo, N.: El príncipe. Alianza Editorial. 
- Noah Harari, Y.: Sapiens: de animales a dioses. Ed. Debate. 
- Orwell, G.: 1984. Editorial Destino. 
- Rilke, R.M.: Cartas a un joven poeta. Alianza Edittorial. 
- Sartre, J. P.: La Náusea. Alianza Editorial. 
- Solzhenitsyn, A.: Archipiélago Gulag. Tusquets Editores. 
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Anexo V. Información para o alumnado de 2º BAC – HISTORIA DA FILOSOFÍA. 
 
Instrumentos para avaliar: 
 

Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motivación 
etc.), a avaliación usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non reducila só á proba escrita tradicio-
nal. Estes instrumentos poden ser: 
 

- Actividades de expresión oral e participación activa. Avalíase a comprensión literal e interpretativa; o pensamento alter-
nativo e diverxente; as habilidades de comunicación e expresión oral; a escoita activa e espírito crítico; o respecto ás 
propostas dos demais; a actitude positiva cara á participación e escoita activa. 

 

- Carpeta do alumnado. Trátase de avaliar  o dominio dos contidos expostos a través da realización das actividades; a 
comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización das actividades propostas; a orto-
grafía e caligrafía; o vocabulario utilizado. Farase fincapé na presentación do material (coidado, interese pola orde dos 
contidos e totalidade dos mesmos, limpeza …). Neste sentido  procuraremos devolver ao alumnado aqueles traballos 
que non cumpran os mínimos sinalados para que sexan repetidos e presentados novamente de modo adecuado. 

 

- Proba escrita relacionado directamente co Traballo de Investigación. Avalíase o dominio dos contidos expostos a través 
da realización das actividades; a comprensión literal, interpretativa e valorativa; a presentación e limpeza; a realización 
das actividades propostas; a ortografía e caligrafía; o vocabulario utilizado; a autonomía e iniciativa persoal; o desenvol-
vemento de estratexias favorecedoras para “aprender a aprender”. 

 

- Traballo en grupo: Avalíase a actitude positiva cara ao traballo en grupo; a comprensión valorativa ou de xuízo crítico; a 
escoita activa e resposta empática; o respecto cara ás opinións dos demais compañeiros e cara ao profesor. 

 

- Traballo sobre lectura: En cada unha das avaliacións poderase demandar a realización dun traballo ou proba escrita 
sobre a lectura dun libro proposto polo profesor segundo o acordado no Departamento. 

 
Criterios de cualificación: 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (70%) 
 

Estándares de Aprendizaxe 
Concretos (EAc) 

1. Proba escrita (PE). PE: 60% 
2. Traballos Prácticos (exercicios, comentarios de texto-) 

(TP) [de non realizarse podería sumarse a PE]. TP: 10% 
 

Porcentaxes de Cualificación Final (30%) 
 

Competencias Clave (CC) 

1. Competencia Lingüística (CCL). Destrezas/Perfís: 
Expresión Oral (EO), Expresión escrita (EE), Compren-
sión Oral (CO); Compresión Escrita: (CE). 

CCL. EO: 5%; EE: 5%; CO: 5%; CE: 5% 

2. Competencias Sociais e Cívicas (CSC): Destre-
za/Perfís: Traballo en Grupo (TG). CS: 5% 

3. Aprender a Aprender (AA). AA: 5% 

 
A nota ponderada obterase a partir da seguinte fórmula 
 

Nota: (PE x n1) + (TP x n2) + (EO x n3) + (EE x n4) + (CO x n5) + (CE x n6) + (CS x n7) + (AA x n8) 
 

Nota: (0,6 x n1) + (0,1 x n2) + (0,05 x n3) + (0,05 x n4) + (0,05 x n5) + (0,05 x n6) + (0,05 x n7) + (0,05 x n8) 
 

De non realizarse os Estándares de Aprendizaxe Concretos 2 o seu valor sumarase ás Probas escritas (PE). 
 

A non presentación a unha Proba escrita (PE) sen causa xustificada oficialmente non será motivo, en ningún caso, de repetición da 
mesma, sendo o non presentado (NP) avaliado con 0 puntos. A mesma puntuación terá "copiar" en calquera das Probas escritas. 
 

Respecto da avaliación: Para determinar a cualificación final ordinaria de maio considerarase a media das tres avalia-
cións parciais, sempre que estean aprobadas todas e cada unha delas. Nos casos das convocatorias extraordinaria e 
de Pendentes terase en conta as notas de ditas probas, segundo sexa o caso. Considerarase aprobado o curso 
cunha cualificación igual o maior a 5 puntos. 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA _ 2º BAC 
 

Avaliación Bloques de contidos / Estándares de Aprendizaxe 6 
Porcentaxes de Cualificación 

Concretos: PE, TP 
Perfís: EO, EE, CO,CE, CS, AA 

   

1ª 
Bloque 1. Contidos transversais. 
 
Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga. 

 

Concretos (70, mínimo 50): 
Proba Escrita (Bloque 2): 60 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+CS+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

2ª 

Bloque 1. Contidos transversais. 
 
Bloque 3. A filosofía medieval. 
 
Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración. 

 

Concretos (70, mínimo 50): 
Proba Escrita (Bloque 3+4): 60 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+CS+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

3ª 

Bloque 1. Contidos transversais 
 
Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración. 
 
Bloque 5. A filosofía contemporánea. 

 

Concretos (70, mínimo 50): 
Proba Escrita (Bloque 4+5): 60 
Traballo Práctico: 10 
Perfís: EO+EE+CO+CE+CS+AA: 30 
Total Mínimo: 50 puntos. 

 
Criterios de promoción: 
 

Alumnado coa 1ª e/ou 2ª 
avaliación/s non supera-
das 

O carácter continuo da avaliación e as tarefas encamiñadas ao desenvolvemento de competencias fai que se 
solicite –a quen non faga ben as probas de avaliación- que as repitan correctamente, así como que realice o 
seu caderno correctamente e entregue aqueles traballos, conclusións e/ou reflexións que se traballen na ava-
liación suspendida. Presentaránselle actividades que inclúan reflexións e contidos conectados cos novos 
problemas e contidos da seguinte avaliación. Ademais poderase esixir a realización do traballo de lectura do 
libro encomendado en cada trimestre. 

Probas de recuperación: - quen suspenda a 1ª avaliación poderá recuperala só si aproba a 2ª avaliación, antes 
da 3ª avaliación; - quen suspensa a 2ª avaliación poderá recuperala nos días seguintes a entrega de cualifica-
cións de dita avaliación. 

Considerarase aprobada a avaliación/s pendente/s con cualificación igual o maior a 5 puntos. 
 

Avaliación Final Ordinaria 

No caso de non superar a materia por avaliación/s (1ª, e/ou 2ª e/ou 3ª), o alumnado terá dereito a unha recupe-
ración antes da avaliación final de maio, na que se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Para determinar a cualificación final ordinaria de maio considerarase a media das tres avaliacións parciais, 
sempre que estean aprobadas todas e cada unha delas. Para superar a materia na avaliación final ordinaria 
deberá alcanzarse a nota mínima de 5 puntos. 

 

Final Extraordinaria 

O período comprendido entre a avaliación final de maio e a avaliación extraordinaria de xuño dedicarase a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación, preparación das probas ABAU e titoría.. 

Nas avaliacións suspensas, segundo sexa o caso, se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (100). 

Para determinar a cualificación final, considerarase a nota da proba extraordinaria, as do curso e as posibili-
dades de promoción/obtención do título segundo o caso. Para superar a materia na avaliación extraordinaria 
deberá alcanzarse a nota mínima de 5.  

  

 
6 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_hfil_2bac.pdf 
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Pendentes de 1º de Bac 

Criterios de Promoción e Avaliación de Pendentes: se valorarán os diferentes EA como segue: 

- Avaliación dos Estándares de Aprendizaxe concretos indicados: LL (75). 
- Avaliación de Perfís: EO, EE, CO,CE, AA (25 puntos). 
- Avaliación TG: no é posible valorar este perfil –é unha cualificación individual-. 

Cando sexa o caso, o alumnado con materias pendentes será convocado quincenalmente para asesorar sobre 
o temario pendentes, e axudarlle na comprensión de lecturas que se lle suxiran, e en todo aquilo que contribúa 
á superación da materia. Ademais será atendido en dous recreos semanais. 

Terase en conta, si é o caso, o calendario proposto pola Xefatura de Estudos para realizar as probas escritas 
de recuperación correspondentes. 

O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a materia recupera-
da. 

O alumnado que non supere ditas probas poderá, en última convocatoria, presentarse no período que vai de 
maio a xuño; O alumnado que supere ditas probas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, terá a 
materia recuperada. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberá alcanzarse a nota mínima de 5 (50 puntos). 
 
 
En todas e cada unha das convocatorias (ordinaria de recuperación de maio, extraordinaria de xuño), deberán ser en-
tregados correctamente realizados todos os exercicios, traballos, resumes, actividades de lecturas e lecturas que sexan 
propostas durante o curso correspondente. Será necesario obter unha valoración mínima de 5 puntos tanto en todas e 
cada unha das actividades mencionadas  como no exame de recuperación da convocatoria que corresponda. 
 
Libros de lectura: 
 
Nas materias de Filosofía (FI) de 4º ESO e 1º Bacharelato, Historia da Filosofía (HFIL), Ética e Filosofía do Dereito 
(EFD) e Psicoloxía (PSI) de 2º Bacharelato  poderán propoñerse, ademais das lecturas indicadas, fragmentos, capítulos 
ou libros completos de autores clásicos ou contemporáneos para cada unha de devanditas materias. Elixirase un libro 
distinto en cada trimestre. 
 
 
- Aristóteles: Ética a Nicómaco. Alianza Editorial. 
- Aristóteles: Política. Alianza Editorial. 
- Bradbury, R.: Crónicas marcianas. Editorial Minitauro. 
- Bradbury, R.: Fahrenheit 451. Editorial Minituaro. 
- Fajardo, M.: Un cesto de mazás. Consorcio Editorial Galego. 
- Gandhi, M.: Mahatma Gandhi, autobiografía. Editorial Gaia. 
- Goethe, J.W.: Fausto. Alianza Editorial. 
- Huxley, A.: Un mundo feliz. Alianza Editorial. 
- Ionesco, E.: La cantante calva. Editorial Losada. 
- Kafka, F.: El proceso. Alianza Editorial. 
- Kant, I,: Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? Alianza Editorial. 
- Levi, P.: Si esto es un hombre. El Aleph Editores. 
- Orwell, G.: 1984. Editorial Destino. 
- Platón: El banquete. Editorial Gredos. 
- Shakespeare, W.: Hamlet. Editorial Catedra. 
- Solzhenitsyn, A.: Archipiélago Gulag. Tusquets Editores. 
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