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DATOS XERAIS E CONTEXTUALIZACIÓN 

DESENVOLVEMENTO CURRICULAR 

Como centro de carácter público, no IES Pino Manso, o labor educativo estará presidido por un principio de 

neutralidade ideolóxica, que rexeita calquera tipo de adoutrinamento e sectarismo. Nel primará a educación en 

igualdade de sexos, xustiza, liberdade, solidariedade, etc. Primará o principio de inclusión con rexeitamento de 

calquera tipo de discriminación, por razón de sexo, raza, nacemento, capacidade económica, convicións políticas 

ou relixiosas, así como por calquera tipo de discapacidade física ou psíquica. Estará tamén presente a valoración 

da paz, o respecto pola dignidade humana e o rexeitamento de calquera tipo de violencia, tanto física como verbal. 

En definitiva unha formación integral e integradora que prepare ao alumnado para unha vida persoal, 

profesional e social plena. 

 

ADECUACIÓN   DOS   OBXECTIVOS   AO   CONTEXTO   E   ÁS   CARACTERÍSTICAS   DO 

ALUMNADO. 

 

Contexto sociocultural e características do alumnado. 

O IES Pino Manso atópase situado no espazo urbano da vila do Porriño, nunha zona industrializada que 

comezou a fraguarse a finais do século XIX coa apertura en 1881 da liña do ferrocarril Ourense –Vigo. A case 

totalidade do alumnado da ESO procede da zona urbana da vila do Porriño e das parroquias de Atios e Cans. 

Nos cursos de bacharelato a procedencia amplíase a parte das parroquias do termo municipal e aos concellos 

veciños, en especial Mos e Salceda de Caselas. O alumnado da ESO procedente das parroquias citadas emprega o 

transporte escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de tipo regresivo, que amosa unha 

poboación envellecida, froito dunha natalidade baixa 

e unha esperanza de vida alta, se ben, no tramo de 0 

a 4 anos percíbese unha lixeira recuperación da 

natalidade. 

No ano 2013 a poboación do Concello do Porriño ascendía a 19.908 habitantes, dos que 

9.569 eran mulleres e 9.339 homes. Dese total, 1.195 situábanse no tramo entre 10 e 19 anos. A maioría da 

poboación activa traballa nos sectores secundario e terciario. A industria, beneficiadacoa chegada do ferrocarril, 

comeza a consolidarse nas primeiras décadas do século XX, coa inauguración en 1928 do matadoiro de 

MARUCOGA (hoxe Frigolouro-Coren) e coa constitución en 1939 de Zeltia S.A., a primeira gran empresa 

química galega. O Instituto Nacional de Bacharelato, así se chamaba o noso centro, inicia a súa vida en 1966 
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nese escenario de progresiva industrialización. O edificio levantouse por iniciativa dun grupo de entusiastas 

porriñeses vinculados a estas e outras empresas de José Fernández López, que apoiou economicamente a 

iniciativa, tanto na adquisición do terreo, como no proceso construtivo. 

O crecemento industrial mantívose no tempo para incrementarse coa concesión na década de 1960 do “Polo de 

Desarrollo Industrial de Porriño”, que xerou o polígono das Gándaras. Tempo despois complementouse con outro 

gran espazo industrial: o polígono da Granxa. No ano 2012 no termo municipal estaban instaladas 38 empresas de 

máis de cincuenta empregados cada unha. Delas cinco tiñan máis de 250 asalariados. Cun numero de 

empregados que varía entre dez e cincuenta existían 161 empresas e con menos dez un total de 1.441. De 

todas elas, un 70% dedícanse ao sector servizos, un 16% á industria e un 14% á construción ou similares. 

 

 
A maioría do alumnado da ESO procede do núcleo urbano do Porriño e das parroquias de 

Atios e Cans. No bacharelato a orixe é máis variada, ampliándose ás parroquias do termo 

municipal e concellos de Mos e Salceda de Caselas. 

O concello conta cun número elevado de inmigrantes, computándose no ano 2013 un total de 

1.137 estranxeiros. Este dato ten especial incidencia no IES Pino Manso cun porcentaxe alto de alumnado de 

procedencia foránea: Marrocos, Arxentina, Venezuela, Uruguai, Brasil, Romanía, etc. Este alumnado necesita 

unha atención especial, sobre todo o procedente dos países do leste de Europa e Marrocos, posto que o 

coñecemento das linguas galega e castelá é nulo. Necesitan tamén apoio para integrase educativa e socialmente na 

comunidade escolar, como máis adiante se detalla. 

Nos últimos anos son evidentes os efectos da profunda crise económica, que afectou a diversas 

empresas, en especial ás relacionadas co granito, dada a súa relación co mundo da construción. En setembro 

de 2014 o número de desempregados era de 2.315 persoas, das que un 7% son menores de 25 anos. Do total de 

parados, un 57 % son mulleres e un 43 % homes. A maioría da poboación parada procede do sector servizos (56, 

3%) e outra parte importante da 

industria (21,3 %) e da construción (9,7%). Con todo, en setembro de 2014 os municipios do Porriño (15,4 %) e 

Mos (17,8%) presentan unha taxa da paro inferior aos da contorna, incluída a cidade de Vigo
1

 

 

Obxectivos xerais adaptados ao contexto do centro. 

Tendo en conta as particularidades do centro e as circunstancias sociais, culturais, económicas do noso alumnado, 

fíxase como obxectivos xerais. 

 Propiciar unha convivencia tolerante, respectuosa, democrática e participativa entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Potenciar un clima de cálida acollida ao alumnado de nova incorporación, en especial ao inmigrante, co fin 

de facilitarlle unha rápida integración no centro e na vida social exterior. 

 Progresar no uso da lingua galega, como un ben cultural propio da nosa comunidade. 

 Acrecentar o desenvolvemento da personalidade e capacidades individuais do alumnado. 

 Potenciar  o  traballo  en  grupo,  a  colaboración  entre  o  alumnado  e  a  aprendizaxe cooperativa. 
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 Fomentar hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade do alumnado. 

 Incrementar o uso de novas tecnoloxías da información e comunicación que lle permitan ao alumnado 

progresar autonomamente e ir construído o seu coñecemento. 

 Desenvolver as capacidades creativas e espírito crítico. 

 Establecer programas de corrección e prevención de dificultades, a partir do estudio dos resultados 

educativos e das probas de diagnóstico. 

 Potenciar a comprensión das Normas de Convivencia, como documento que permite mellorar a vida 

cotiá no centro en todos os seus aspectos. 

 Fomentar o respecto e igualdade de dereitos e deberes entre alumnas e alumnos. 

 Adoptar   medidas   formativas,   xustas   e   equitativas,   na   corrección   de   faltas   de comportamento. 

 Fomentar a participación e colaboración de todos os membros da comunidade educativa. 

 Fomentar accións e hábitos de hixiene persoal e limpeza do centro como valor singular da educación 

medioambiental e do respecto do traballo alleo, en especial dos servizos de limpeza. 

 

 

Medidas de Atención á Diversidade: 1. Exención de francés: 3 alumnos/as en 1º ESO e 21 
alumnos/as en 2º ESO 2. Agrupamentos Específicos: 12 alumnos/as en 1º ESO 14 alumnos/as en 2º 

ESO 7 alumnos/as en 3º ESO 11 alumnos/as en 4º ESO 3. Reforzo educativo na aula. 4. 

Profesorado simultáneo na mesma aula. 5. Desdobramento de grupos en idiomas: Inglés e Francés. 

6. Programa de Mellora do aprendizaxe e rendemento (PMAR) en 2º ESO: 8 alumnos. 7. 

Intervención individuais e de aula por parte da profesora terapeuta (PT) do centro. 8. Reforzo ao 

alumnado con materias pendentes. Diversas actividades didácticas se desenvolverán no centro e 

tamén nas saídas aprobadas polo Consello Escolar. Os dezaoito departamentos pedagóxicos ao 

longo do curso académico 2016- 17, e preferentemente na coñecida como “semana de actividades”, 

xunto co PAT (Plan de Acción Titorial) que coordina o departamento de Orientación, completarán 

as propostas deste centro educativo que este ano celebra o seu 50 aniversario. A relación coa 

comunidade escolar establécese publicamente mediante a web 

www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso/ 
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FILOSOFÍA 

 

1º BACHARELATO 

INDICE: 

a) Introdución e contextualización. 

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

 

A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

A través da UNESCO, a ONU alenta os seus estados membros a traballar na promoción, no fortalecemento e na 

extensión da filosofía en todos os niveis do ensino, porque a sociedade democrática, formada por unha pluralidade 

diversa de persoas e comunidades, proxectos e intereses, demanda un pensamento racional que axude a comprender o 

mundo complexo que nos rodea e proporcione instrumentos para edificar unha sociedade libre, igual e xusta. A 

UNESCO considera que a materia de Filosofía, o saber máis antigo de Europa, é a ferramenta adecuada que debe servir 

a este fin. A filosofía forma unha cidadanía reflexiva, lúcida, participativa, amante das institucións democráticas e con 

habilidades prácticas na resolución dos problemas específicos das sociedades democráticas avanzadas. 

A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar 

unha mellor comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a. Grazas a esta materia, os alumnos e as alumas 

adquiren a aptitude de entretecer unha defensa racional e razoable da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus 

dereitos nun contexto en vías de globalización. O pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas 

prácticas para entender, analizar e propor solucións aos desafíos intelectuais e morais do século XXI. Asemade, a 

materia de Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos valores da paz e da seguridade mundiais: 

democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade (a UNESCO nomea a Filosofía 

como "Escola de liberdade" na súa estratexia internacional e no informe de 2007). Os métodos filosóficos achegan 

enfoques plurais e contrastados que permiten albiscar saídas aos problemas que afectan a convivencia humana. A 

aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos disipa o recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e 

a seguridade global e local.  

En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación e a reflexión argumentada para 

descubrir prexuízos, xerar claridade respecto aos obxectivos e ao sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, 

detectar sofismas e falacias, resistir a presión arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro 

entre posicións diferentes, humanizar as persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o tratamento 

na aula desta materia ten que facer reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na 

produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe dar visibilidade ao pensamento filosófico na muller. 

A materia de Filosofía axuda a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da dominación e a 

vontade de poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. A meditación filosófica esperta no alumnado 

o interese polas demais persoas, estimula a empatía para imaxinar os problemas que lles afectan e crea a capacidade 

para se emocionar moralmente. Mercé ao autocoñecemento que promove a filosofía, o alumnado pode chegar a 

recoñecer que a fraxilidade, a debilidade e a mortalidade non son aspectos negativos e odiosos da existencia humana, 

senón ocasións para a axuda mutua, a cooperación e a reciprocidade. 

En cuarto lugar, grazas aos modelos diversos de pensamento filosófico, a materia de Filosofía estimula a deliberación 

sosegada sobre as decisións que rexen a vida cotiá individual e colectiva, e impulsa a tomar iniciativas razoables. Nunha 

sociedade democrática avanzada, o alumnado debe formarse para aplicar o pensamento crítico á análise de principios 
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económicos e políticos, sopesar teorías sobre a liberdade e a xustiza social, recoñecer a interacción dos fenómenos 

naturais e sociais, avaliar o impacto ético e social da tecnociencia e gozar con autonomía dos produtos artísticos. A 

materia de Filosofía proporciona a visión e a comprensión holística necesaria para realizar estas tarefas. O alumnado 

educado filosoficamente é, daquela, activo, curioso, argumentativo, creativo, comprometido e innovador. 

Na materia de Filosofía, todas estas esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a especificidade do 

saber filosófico, o coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a condición humana e a racionalidade práctica. A 

través destes bloques o alumnado coñecerá os interrogantes, os conceptos, as formulacións e as respostas da filosofía 

aos grandes problemas do saber, o coñecemento, a ciencia, a realidade, a natureza, o ser humano, a acción, a arte, o 

discurso e a innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a filosofía da ciencia e da natureza, e a metafísica 

permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno e da súa relación con el. O alumnado desenvolve 

a competencia para interpretar sucesos, avaliar o seu impacto, localizar as súas causas, anticipar e prever as 

consecuencias, analizar os factores capaces de transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o 

pensamento metódico (na ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión. Os contidos de antropoloxía, ética 

e filosofía política dan luz sobre a realidade individual, social e cultural; estimulan a autocomprensión e o 

autocoñecemento, espertan a capacidade de argumentación moral e política, desenvolven a conciencia normativa e a 

empatía moral, fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á participación activa na vida democrática. Os 

contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e argumentación serven para educar a interpretación, a expresión, a 

formulación e a exposición do propio pensamento e do alleo en contextos comunicativos variados (deliberación, 

negociación, investigación, diálogo, controversia, discusión crítica e conversa informal), empregando con eficacia o 

razoamento lóxico e respectando as máximas que rexen a conduta racional comunicativa. Os contidos de estética 

proxectan o alumnado a comprender, apreciar e valorar con espírito crítico reflexivo, actitude aberta e respectuosa, as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas. A finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto de criterios 

estéticos para estimar o valor da produción cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas innovadoras 

con contido filosófico. 

 

O currículo, así mesmo, regula a relación entre os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de 

aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias.  

 

O primeiro bloque, correspondente ás materias troncais, trata de garantir os coñecementos e as competencias que 

permitan adquirir unha formación sólida e continuar con aproveitamento as etapas posteriores naquelas materias que 

deben ser comúns a todo o alumnado e que, en todo caso, deben ser avaliadas nas avaliacións finais de etapa. Neste 

bloque correspóndelle ao Goberno do Estado a determinación dos contidos comúns, os estándares de aprendizaxe 

avaliables e os criterios de avaliación, así como o horario lectivo mínimo. Pola súa banda, á comunidade autónoma 

correspóndelle complementar e secuenciar en cursos os contidos, adaptándoos á nosa realidade, realizar 

recomendacións metodolóxicas, completar os criterios de avaliación e fixar o horario lectivo máximo. Os centros 

docentes poderán completar contidos, e deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos propios. 

 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre 

as competencias clave para a aprendizaxe permanente, neste decreto incorpórase a clasificación e denominación das 

definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a 

súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

 

As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias, recollidas nos anexos I, II e III, constrúense a partir 

dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os criterios de avaliación relaciónanse 

directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses estándares 

conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o que se pretende lograr en 

cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son máis que os medios para os alcanza 

 

En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia nin implica unha organización 

pechada; pola contra, permite organizar de diferentes formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis 

adecuada ás características das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos. 

 

As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As situacións de aprendizaxe 

deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan 

avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas referidas 

situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia. 

Neste deseño é responsabilidade do centro docente e do profesorado a adecuada selección da metodoloxía, que deberá 

ser variada e adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 

 

Corresponderalle ao centro docente velar por un tratamento equilibrado das competencias clave nas programacións 

didácticas. A posta en práctica desta recomendación deu lugar á aprobación polo Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos 

e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. O referente para 
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avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe 

avaliables. No deseño das situacións de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os elementos do currículo, entre 

eles os procedementos e os instrumentos de avaliación, así como os criterios de cualificación que permitan avaliar tanto 

os resultados da materia como o nivel competencial alcanzado polos alumnos e as alumnas. 

 

Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como 

resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

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 programas en 

que participe o alumnado.  

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.  

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados 

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 contribuír a facilitar o 

deseño de probas estandarizadas e comparables. 

Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, 

de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 

suscitados 

 

B) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 

RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

Como se ve, a Filosofía como materia potencia o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, por estar 

estreitamente vinculadas coa finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa consecución precisa acudir á 

competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao alumnado tanto a exposición dun pensamento rigoroso e 

claro como o diálogo frutífero coas demais persoas. A competencia de aprender a aprender maniféstase na obriga 

intrínseca do facer filosófico de xerar marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores que nos 

permitan tratar cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que provoca en nós a moi humana 

sensación de admiración. E nesa sensación, a Filosofía non está soa, xa que a matemática e a ciencia se nutren da 

mesma fonte, e a competencia neses saberes cobra máis luz cando se examinan desde o saber que na orixe foi un con 

eles. Pero non chega a admiración. Con ela aparece a curiosidade que só se satisfai cando polo sentido de iniciativa e o 

espírito emprendedor nos animamos á acción, á creación e á innovación. O mesmo saber require atrevemento, ousadía, 

iniciativa, como nos lembra Kant. A competencia dixital capacita os alumnos e as alumnas para o uso das novas 

tecnoloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón, o sentido, que se presenta baixo as dúas facetas da 

información e a comunicación. O percorrido da filosofía polos seus temas e pola súa historia brinda acceso, ao cabo, a 

un panorama de teorías, pensadores/as, correntes, ideas, argumentos, críticas e preguntas que conforman a trama onde 

se viñeron tecendo as expresións culturais que nos fan ser o que somos. 

Comunicación lingüística (CCL). 

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

Competencia dixital (CD).  

Aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 O estandar de aprendizaxe avaliables polo  que o alumno: Contribue ao 

desenvolvemento 

da competencia 

Clave: 

Bloque 1 

Contidos 

transversais 

Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/as destacados/as, 

identifica a problemática e as solucións expostas (distinguindo as teses principais e 

a orde da argumentación) e relaciona os problemas propostos nos textos co 

estudado na unidade, e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, 

e/ou con saberes distintos da filosofía. 

 CAA 

Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con claridade e 

coherencia, e demostrando un esforzo creativo e educativo na valoración persoal 

 CCL 

 CSC 
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dos problemas filosóficos analizados. 

Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos como de 

internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a 

información. 

 CD 

 CSC 

Elabora listas de vocabulario de conceptos e comprende o seu significado, aplícaos 

con rigor e organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 

outros procedementos útiles para a comprensión da filosofía. 

 CAA 

Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., 

amosando a comprensión dos eixes conceptuais estudados. 

 CAA 

Bloque 2 

O saber 

filñosófico 

Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a filosofía desde 

a súa orixe, comparando coa formulación doutros saberes, como o científico ou o 

teolóxico.. 

CAA 

Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais, como 

o mito ou a maxia. 

CCEC 

CSC 

Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor filosófico, 

así como as disciplinas que conforman a filosofía. 

CAA 

CSC 

Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada etapa 

cultural europea. 

CCEC 

Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas máis 

importantes do pensamento occidental. 

CCL 

Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, 

logos, arché, necesidade, continxencia, causa, existencia, metafísica, lóxica, 

gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc 

CCL 

Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos breves e significativos sobre a 

orixe da explicación racional e acerca das funcións e as características do 

pensamento filosófico, pertencentes a pensadores/as, que identifiquen as 

problemáticas filosóficas formuladas. 

CCL 

Bloque 3 

O 

coñecemento 

Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as problemáticas que 

implica o proceso do coñecemento da realidade, como é o dos seus graos, as súas 

posibilidades e os seus límites.  

CCL 

Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a verdade, como son o 

idealismo, o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, o consenso 

ou o escepticismo, e contrasta semellanzas e diferenzas entre os conceptos clave 

que manexan. 

CCEC 

Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, tanto no plano metafísico 

como no gnoseolóxico, usando con rigor termos como gnoseoloxía, razón, 

sentidos, abstracción, obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, escepticismo, 

autoridade, probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación, consenso, incerteza, 

interese, irracional, etc., e construír un glosario de conceptos de xeito colaborativo, 

usando internet. 

CD 

CSC 

Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, 

Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

CCL 

Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, 

manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

CMCCT 

Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a orde 

lóxica do proceso de coñecemento. 

CMCCT 

Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedutivo, 

método, verificación, predición, realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, 

caos e indeterminismo, entre outros. 

CMCCT 

Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e 

dominar a natureza, póndoa ao servizo do ser humano, así como das consecuencias 

desta actuación, e participa de debates acerca das implicacións da tecnoloxía na 

realidade social. 

CMCCT 

CSC 

Analiza fragmentos de textos breves e significativos de pensadores como 

Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, entre 

CMCCT 
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outros. 

Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comúns aos 

campos filosófico e científico, como son o problema dos límites e as posibilidades 

do coñecemento, a cuestión da obxectividade e a verdade, a racionalidade 

tecnolóxica, etc. 

CMCCT 

Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes, 

sobre as problemáticas citadas, e realiza un proxecto de grupo sobre algunha 

temática que afonde na interrelación entre a filosofía e a ciencia 

CD 

CSC 

Boque 4 

A realidade 

Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus contidos 

e a súa actividade, razoando sobre eles. 

CAA 

Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita o 

coñecemento metafísico da realidade. 

CCEC 

Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, 

realidade, aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, 

necesidade, continxencia, transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre outros. 

CCL 

 

Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas diverxentes de interpretación 

da realidade. 

CAA 

Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos sobre as 

problemáticas metafísicas que presenta a realidade, de pensadores como Platón, 

Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, etc., comparando e 

establecendo semellanzas e diferenzas entre os enfoques, e disertando 

coherentemente sobre as posturas históricas. 

CAA 

Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o paradigma 

organicista aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

CMCCT 

Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica 

contemporáneas da realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a 

eses caracteres. 

CMCCT 

Usa con rigor termos epistemolóxicos e científicos como cosmovisión, paradigma, 

Universo, natureza, finalismo, organicismo, determinismo, orde, causalidade, 

conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, espazo, 

tempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre 

outros. 

CMCCT 

Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que comparen os caracteres 

adxudicados historicamente ao Universo, entendido como totalidade do real, 

contextualizando historicamente e culturalmente cada cosmovisión e ampliando 

información mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

CD 

Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden as 

mesmas problemáticas, e investigar a vixencia das ideas expostas. 

CMCCT 

Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan a visión do ser humano en 

cada cosmovisión filosófico-científica estudada, e argumenta as súas propias ideas 

de xeito razoado e creativo. 

CAA 

Bloque 5 

O ser 

humano 

desde a 

filosofía 

Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como evolución, dialéctica, 

proceso, progreso, emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, 

creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo xenético, natureza e 

cultura. 

CCL 

Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución, 

como a consideración dinámica e dialéctica da vida ou o indeterminismo, entre 

outras. 

CMCCT 

Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 

Mosterín, A. Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre outros. 

CCEC 

Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do ser humano, e a 

súa relación cos elementos culturais que xorden nos procesos de antropoxénese e 

humanización, dando lugar á identidade propia do ser humano. 

CCEC 

CSC 

Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva entre o 

xeneticamente innato e o culturalmente adquirido, condición para a innovación e a 

CSIEE 
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capacidade creativa que caracterizan a nosa especie. CCEC 

Localiza información en internet acerca das investigacións actuais sobre a 

evolución humana, e reflicte a información seleccionada e sistematizada de xeito 

colaborativo. 

CD 

CSC 

Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as 

implicacións de adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos e as 

culturas. 

CSC 

Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando 

historicamente sobre o ser humano. 

CCEC 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores. CCL 

Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, 

corpo, espírito, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, 

persoa, dignidade, sentido, estado de natureza, estado de civilización, existencia, 

liberdade, emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, 

inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros. 

CCL 

Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando 

historicamente no contexto da filosofía occidental sobre o ser humano, coa visión 

filosófica oriental, o budismo, o taoísmo e o hinduísmo. 

CCEC 

Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que lle dan 

sentido á existencia humana. 

CCL 

Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios 

sobre o ser humano, desde a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas 

relacionadas co sentido da existencia humana. 

CCL 

Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo (monismo, dualismo 

e emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías comparando semellanzas e 

diferenzas, de forma colaborativa. 

CMCCT 

Boque 6  

A 

racionalidade  

práctica 

Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana, aínda 

recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa razón teórica e a intelixencia 

emocional. 

CSC 

Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego, contrastando, de forma 

razoada, a concepción socrática coa dos sofistas. 

CCEC 

Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética. CSC 

Expresa de xeito crítico as argumentacións das principais teorías éticas sobre a 

felicidade e a virtude, razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu 

cumprimento e do seu incumprimento. 

CSIEE 

CSC 

Expresa de maneira crítica as argumentacións das principais teorías éticas sobre a 

xustiza, razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e 

do seu incumprimento. 

CSIEE 

Analiza textos breves dalgúns dos filósofos representantes das principais 

teorizacións éticas e sobre o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo. 

CSC 

Usa con rigor termos como ética, moral, acción moral, autonomía, 

responsabilidade, convención moral, madureza moral, virtude moral, 

subxectivismo, relativismo e universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética 

de máximos, ética de mínimos, consenso, xustiza, eudemonismo, hedonismo, 

emotivismo e utilitarismo. 

CCL 

Identifica a función, as características e os principais interrogantes da filosofía 

política. 

CSC 

Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, xustiza, dereito, dereitos 

naturais, Estado democrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, convención, 

contractualismo, alienación, ideoloxía, utopía, entre outros conceptos clave da 

filosofía política. 

CCL 

Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón, os 

sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart 

Mill, Popper ou Habermas, entre outros. 

CCEC 

CSC 

Analiza e reflexiona sobre a relación entre individuo e Estado, sobre a base do CSC 
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pensamento dos sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dalgúns dos autores 

estudados, nos que se argumente sobre o concepto de Estado, os seus elementos e 

as súas características. 

CSC 

Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma oral e escrita, contra a 

arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia. 

CSC 

Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e argumenta 

as súas propias ideas. 

CSC 

Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade. CCL 

CSC 

Explica as teses fundamentais de E. Cassirer sobre a capacidade simbólica 

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

CCEC 

 

Comprende e usa conceptos como estética, creatividade, creación, símbolo, signo, 

arte, experiencia estética, mímese, beleza, gusto, subxectividade, xuízo estético e 

vangarda. 

CCL 

CCEC 

Contrasta e relaciona algunhas construcións simbólicas fundamentais no contexto 

da cultura occidental, e analiza, de xeito colaborativo, textos literarios, audicións 

musicais e visualizacións de obras de arte para explicar os contidos da unidade. 

CAA 

CCEC 

Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade humana, a 

creación artística, a ciencia e a ética. 

CSC 

CCEC 

Coñece e describe algúns dos elementos fundamentais da reflexión estética sobre a 

arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, 

Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse ou Adorno, entre outros, e 

aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de arte. 

CCEC 

Entende o valor filosófico da literatura, analizando textos breves de pensadores e 

literatos como Platón, Santo Agostiño, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. 

Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges ou Camus, entre outros. 

CCEC 

Coñece a visión filosófica da música a través da análise de textos filosóficos sobre 

as visións dos pitagóricos, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche ou Adorno, entre 

outros, así como mediante audicións significativas. 

CCEC 

FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e coherente sobre o valor das artes para 

transmitir ideas filosóficas, e procura e selecciona información en internet que 

amplíe o xa aprendido. 

CD 

CSC 

Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, linguaxe 

formal, lóxica, xuízo lóxico, razoamento, demostración, discurso, elocuencia, 

orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, 

actio, falacia, debate, negociación, persuasión e concepto universal, entre outros.  

CCL 

Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados. CAA 

Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación. CCL 

Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos retóricos 

establecendo coherentemente a exposición e a argumentación. 

CCL 

Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as súas propias teses 

mediante as regras e as ferramentas da argumentación. 

CSIEE 

CSC 

Distingue un argumento veraz dunha falacia. CAA 

Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a arte da retórica e a 

argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores/as 

contemporáneos/as. 

CCEC 

Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos ao contexto empresarial: 

principios, saber, orde lóxica, finalidade, demostración, razoamento, indución, 

dedución, argumentación, sentido, significado, creatividade, diálogo, 

obxectivo/subxectivo, emocións, globalidade e valor, entre outros. 

CSIEE 

Formula correctamente os interrogantes filosóficos radicais que deben estar na 

base da creación dun proxecto, tanto vital como laboral, como "que son?", "que 

fago?", "por que?", "para que?", "cal é o meu obxectivo?", "cal é o seu sentido, a 

CSIEE 

CSC 
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súa razón de ser?", etc., e saber argumentar a defensa das respostas. 

Deseña un proxecto vital ou empresarial, sobre a base da filosofía, valorando a 

íntima relación entre os pensamentos e as accións, entre a razón e as emocións, a 

través do diálogo, da argumentación e a linguaxe filosófica. 

CSIEE 

Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o diálogo na resolución de 

dilemas e conflitos dentro dun grupo humano. 

CSC 

Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, valorando a función e a 

importancia das persoas emprendedoras e innovadoras para a construción e o 

avance dunha cultura, e a transformación da realidade. 

CSIEE 

Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer no mundo laboral e de cara 

á sociedade e á natureza. 

CSC 

Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos como seres 

humanos, para o avance dunha cultura e para transformar a realidade. 

CSC 

Comprende e valora a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto 

persoal e colectivo. 

CSC 

 

 

. C) CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

 Obxectivos O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

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

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o 

seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a 

non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 

persoas con discapacidade. 

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

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

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego.  

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

nun mesmo e sentido crítico. 

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

enriquecemento cultural. 

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

hábitos saudables 

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

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

no contexto dun mundo globalizado. 

 

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

 

E  CONSECUCIÓN DO RANGO 

1º. Temporalización. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
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 Filosofía. 1º de bacharelato  

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

 Bloque 1. Contidos transversais  

Os contidos 
transversais 
serán 
traballados ao 
longo dos tres 
trimestres. 

- Actividades conceptuais. Nelas os 
alumnos e alumnas irán 
substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas 
desenvolvidas na clase. Deben ser 
capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e 
claridade os conceptos centrais de 
cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. 
Fundamentalmente, o alumnado 
debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando o seu tema, tese e 
ideas secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos ou 
estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de 
actividades están orientadas á 
comprensión dos contidos temáticos 
das diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e razoar a 
partir deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe elaborar 
unha idea fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. Esta 
actividade pode realizarse de forma 
escrita, como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha tese, 
etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar os 
seguintes: 

- Actividades de composición, como 
redaccións, disertacións, debates, 
comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que xustificar 
as respostas e resolución de 
exercicios e problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación debe 
ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 
haberá que valorar a fiabilidade, a 
obxectividade, a representatividade, 
a adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos mencionados 
instrumentos. 

 FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico 
textos pertencentes a pensadores/as 
destacados/as, identifica a 
problemática e as solucións expostas 
(distinguindo as teses principais e a 
orde da argumentación) e relaciona os 
problemas propostos nos textos co 
estudado na unidade, e/ou co 
achegado por outros/as filósofos/as ou 
correntes, e/ou con saberes distintos 
da filosofía. 

- Comprende os textos e realiza un 
análise crítico dos mesmos. 

- É capaz de argumentar de forma clara e 
coherente. 

- Sabe sistematizar e seleccionar a 
información. 

- Desenvolve técnicas de aprendizaxe 
dos novos conceptos e teorías da 
materia de Filosofía. 

  FIB1.2.1. Argumenta e razoa as 
súas opinións de forma oral e escrita, 
con claridade e coherencia, e 
demostrando un esforzo creativo e 
educativo na valoración persoal dos 
problemas filosóficos analizados. 

 

 

  FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza 
información obtida tanto de libros 
específicos como de internet, usando 
as posibilidades das novas 
tecnoloxías para consolidar e ampliar 
a información. 

 

 

 FIB1.3.2. Elabora listas de 
vocabulario de conceptos e 
comprende o seu significado, aplícaos 
con rigor e organízaos en esquemas 
ou mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procedementos 
útiles para a comprensión da filosofía. 
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   FIB1.4.1. Elabora con rigor 
esquemas, mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas, etc., amosando a 
comprensión dos eixes conceptuais 
estudados. 

 

 Bloque 2. O saber filosófico  

1º trimestre - Actividades conceptuais. Nelas os 
alumnos e alumnas irán 
substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas 
desenvolvidas na clase. Deben ser 
capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e 
claridade os conceptos centrais de 
cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. 
Fundamentalmente, o alumnado 
debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando o seu tema, tese e 
ideas secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos ou 
estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de 
actividades están orientadas á 
comprensión dos contidos temáticos 
das diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e razoar a 
partir deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe elaborar 
unha idea fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. Esta 
actividade pode realizarse de forma 
escrita, como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha tese, 
etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar os 
seguintes: 

- Actividades de composición, como 
redaccións, disertacións, debates, 
comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que xustificar 
as respostas e resolución de 
exercicios e problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación debe 
ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 

 FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e 
os problemas que veñen 
caracterizando a filosofía desde a súa 
orixe, comparando coa formulación 

doutros saberes, como o científico ou 
o teolóxico. 

- Coñece o ámbito que abarca o saber 
filosófico. 

- Distingue o saber racional do saber 
mitolóxico. 

 

 FIB2.1.2. Explica a orixe do saber 
filosófico diferenciándoo dos saberes 
prerracionais, como o mito ou a maxia. 
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haberá que valorar a fiabilidade, a 
obxectividade, a representatividade, 
a adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos mencionados 
instrumentos. 

1º trimestre   FIB2.2.1. Identifica, relaciona e 
distingue as vertentes práctica e 
teórica do labor filosófico, así como as 
disciplinas que conforman a filosofía. 

- Recoñece e distingue o ámbito teórico e 
práctico da filosofía. 

 

1º trimestre  FIB2.3.1. Recoñece as principais 
problemáticas filosóficas 
características de cada etapa cultural 
europea. 

- É capaz de distinguir as características 
principais de cada unha das etapas da 
filosofía europea. 

 

FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses 
fundamentais dalgunhas das correntes 
filosóficas máis importantes do 
pensamento occidental. 

- Adquire o vocabulario básico que xorde 
no coñecemento das diferentes etapas 
da filosofía europea 

1º trimestre  FIB2.4.1. Comprende e usa con 
rigor conceptos filosóficos como 
razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidade, continxencia, causa, 
existencia, metafísica, lóxica, 
gnoseoloxía, obxectividade, 
dogmatismo, criticismo, etc. 

- Analiza criticamente e comprende textos 
filosóficos. 

1º trimestre  FIB2.5.1. Le e analiza de xeito 
crítico fragmentos de textos breves e 
significativos sobre a orixe da 
explicación racional e acerca das 
funcións e as características do 
pensamento filosófico, pertencentes a 
pensadores/as, que identifiquen as 
problemáticas filosóficas formuladas. 

 

 Bloque 3. O coñecemento  

1º trimestre - Actividades conceptuais. Nelas os 
alumnos e alumnas irán 
substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas 
desenvolvidas na clase. Deben ser 
capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e 
claridade os conceptos centrais de 
cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. 
Fundamentalmente, o alumnado 
debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando o seu tema, tese e 
ideas secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos ou 
estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de 
actividades están orientadas á 
comprensión dos contidos temáticos 
das diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e razoar a 

 FIB3.1.1. Identifica e expresa de 
xeito claro e razoado os elementos e 
as problemáticas que implica o 
proceso do coñecemento da 
realidade, como é o dos seus graos, 
as súas posibilidades e os seus 
límites. 

- Distingue os aspectos principais da 
teoría do coñecemento. 

1º trimestre  FIB3.2.1. Coñece e explica teorías 
acerca do coñecemento e a verdade, 
como son o idealismo, o realismo, o 
racionalismo, o empirismo, o 
perspectivismo, o consenso ou o 
escepticismo, e contrasta semellanzas 
e diferenzas entre os conceptos clave 
que manexan. 

- É capaz de explicar as principais teorías 
acerca do coñecemento e a verdade. 

 FIB3.2.2. Explica e contrasta 
criterios e teorías sobre a verdade, 
tanto no plano metafísico como no 
gnoseolóxico, usando con rigor termos 
como gnoseoloxía, razón, sentidos, 
abstracción, obxectividade, certeza, 
dúbida, evidencia, escepticismo, 
autoridade, probabilidade, prexuízo, 

- Adquire a comprensión e o vocabulario 
propio sobre as teorías da verdade. 
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partir deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe elaborar 
unha idea fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. Esta 
actividade pode realizarse de forma 
escrita, como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha tese, 
etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar os 
seguintes: 

- Actividades de composición, como 
redaccións, disertacións, debates, 
comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que xustificar 
as respostas e resolución de 
exercicios e problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación debe 
ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 
haberá que valorar a fiabilidade, a 
obxectividade, a representatividade, 
a adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos mencionados 
instrumentos. 

coherencia, adecuación, consenso, 
incerteza, interese, irracional, etc., e 
construír un glosario de conceptos de 
xeito colaborativo, usando internet. 

1º trimestre   FIB3.3.1. Analizar fragmentos de 
textos breves de Descartes, Hume, 
Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou Michel 
Serres, entre outros. 

- Analiza e comprende textos filosóficos 
referentes ao estudado no bloque. 

1º trimestre  FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as 
funcións e os principais elementos da 
ciencia, manexando termos como 
feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

- Adquire o vocabulario e as nocións 
básicas respecto da temática da 
ciencia. 

 FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese 
científica, identifica os seus elementos 
e razoa a orde lóxica do proceso de 
coñecemento. 

- Comprende os elementos esenciais da 
construción de teorías científicas. 

 FIB3.4.3. Usa con rigor termos 
epistemolóxicos como indución, 
hipotético-dedutivo, método, 
verificación, predición, realismo, 
causalidade, obxectividade, 
relatividade, caos e indeterminismo, 
entre outros. 

- Manexa sen dificultade o vocabulario 
básico dos contidos do bloque do 
coñecemento. 

1º trimestre  FIB3.5.1. Extrae conclusións 
razoadas sobre a inquedanza humana 
por transformar e dominar a natureza, 

- É capaz de realizar razoamentos 
relativos ás relacións entre natureza, 
tecnoloxía e acción humana. E tamén 
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póndoa ao servizo do ser humano, así 
como das consecuencias desta 
actuación, e participa de debates 
acerca das implicacións da tecnoloxía 
na realidade social. 

reflexiona sobre os efectos de ditas 
relacións. 

1º trimestre  FIB3.6.1. Analiza fragmentos de 
textos breves e significativos de 
pensadores como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J. 
C. Borrón, entre outros. 

- Comprende textos e realiza un análise 
crítico dos mesmos. 

1º trimestre  FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de 
forma argumentada acerca de 
problemas comúns aos campos 
filosófico e científico, como son o 
problema dos límites e as 
posibilidades do coñecemento, a 
cuestión da obxectividade e a 
verdade, a racionalidade tecnolóxica, 
etc. 

- Realiza razoamentos acerca dos 
problemas comúns aos campos do 
filosófico e do científico. 

 FIB3.7.2. Investiga e selecciona 
información en internet, procedente de 
fontes solventes, sobre as 
problemáticas citadas, e realiza un 
proxecto de grupo sobre algunha 
temática que afonde na interrelación 
entre a filosofía e a ciencia. 

- Realiza un proxecto sobre a temática 
tratada. 

 

 Bloque 4. A realidade  

2º trimestre - Actividades conceptuais. Nelas os 
alumnos e alumnas irán 
substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas 
desenvolvidas na clase. Deben ser 
capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e 
claridade os conceptos centrais de 
cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. 
Fundamentalmente, o alumnado 
debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando o seu tema, tese e 
ideas secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos ou 
estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de 
actividades están orientadas á 
comprensión dos contidos temáticos 
das diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e razoar a 
partir deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe elaborar 
unha idea fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. Esta 
actividade pode realizarse de forma 

 FIB4.1.1. Coñece o que é a 
metafísica e usa a abstracción para 
comprender os seus contidos e a súa 
actividade, razoando sobre eles. 

- É capaz de razoar e entender aspectos 
da metafísica. 

2º trimestre  FIB4.2.1. Describe as principais 
interpretacións metafísicas e os 
problemas que suscita o coñecemento 
metafísico da realidade. 

- Coñece as principais interpretacións 
metafísicas. 

 FIB4.2.2. Comprende e utiliza con 
rigor conceptos metafísicos como ser, 
sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, unidade, 
dualidade, multiplicidade, devir, 
necesidade, continxencia, 
transcendencia, categoría e 
abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo ou 
esencialismo, entre outros. 

- Adquire o vocabulario básico da 
disciplina de metafísica. 

 

 FIB4.2.3. Realiza unha análise 
crítica ante teorías metafísicas 
diverxentes de interpretación da 
realidade. 

- Comprende teorías metafísicas 
diverxentes de interpretación da 
realidade. 

 FIB4.2.4. Analiza e comprende 
fragmentos de textos breves e 
significativos sobre as problemáticas 
metafísicas que presenta a realidade, 
de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomé de Aquino, 
Descartes, Marx, Nietzsche, etc., 

- Comprende textos e realiza un 
análise crítico dos mesmos. 
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escrita, como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha tese, 
etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar os 
seguintes: 

- Actividades de composición, como 
redaccións, disertacións, debates, 
comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que xustificar 
as respostas e resolución de 
exercicios e problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación debe 
ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 
haberá que valorar a fiabilidade, a 
obxectividade, a representatividade, 
a adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos mencionados 
instrumentos. 

comparando e establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os 
enfoques, e disertando 
coherentemente sobre as posturas 
históricas. 

2º trimestre  FIB4.3.1. Explica e compara dúas 
das grandes cosmovisións do 
Universo: o paradigma organicista 
aristotélico e o modelo mecanicista 
newtoniano. 

- Comprende a teoría aristotélica sobre o 
universo e o modelo newtoniano. 

 FIB4.3.2. Describe os caracteres 
esenciais das interpretacións 
relativista e cuántica contemporáneas 
da realidade, explicando as 
implicacións filosóficas asociadas a 
eses caracteres. 

- Entende os caracteres esenciais da 
teoría relativista e cuántica da 
realidade. 

 FIB4.3.3. Usa con rigor termos 
epistemolóxicos e científicos como 
cosmovisión, paradigma, Universo, 
natureza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orde, causalidade, 
conservación, principio, mecanicismo, 
materia, relatividade, cuántica, 
espazo, tempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidade, gaia e 
caos, entre outros. 

- Adquire o vocabulario básico relativo á 
cosmoloxía. 

2º trimestre  FIB4.4.1. Elabora esquemas, 
táboas e/ou mapas conceptuais que 
comparen os caracteres adxudicados 
historicamente ao Universo, entendido 
como totalidade do real, 
contextualizando historicamente e 
culturalmente cada cosmovisión e 
ampliando información mediante 
internet e/ou fontes bibliográficas. 

- Realiza actividades e traballos relativos 
á cosmoloxía. 

2º trimestre  FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e 
científicos, clásicos e 
contemporáneos, que aborden as 
mesmas problemáticas, e investigar a 
vixencia das ideas expostas. 

- Comprende textos relacionados co tema 
a tratar e realiza unha análise crítica 
dos mesmos. 

 FIB4.5.2. Reflexiona sobre as 
implicacións filosóficas que afectan a 
visión do ser humano en cada 
cosmovisión filosófico-científica 
estudada, e argumenta as súas 
propias ideas de xeito razoado e 
creativo. 

- Crea razoamentos e argumentos 
concretos onde é capaz de expresar 
con claridade a propia opinión. 

 Bloque 5. O ser humano desde a filosofía  

2º trimestre - Actividades conceptuais. Nelas 
os alumnos e alumnas irán 

substituíndo de forma progresiva 

as súas ideas previas polas 

desenvolvidas na clase. Deben 
ser capaces de manexar un 

vocabulario específico e definir 

con precisión e claridade os 

 FIB5.1.1. Utilizar con rigor 
vocabulario específico da temática, 
como evolución, dialéctica, proceso, 
progreso, emerxencia, azar, selección 
natural, apto, reducionismo, 
creacionismo, evolución cultural, 
vitalismo, determinismo xenético, 
natureza e cultura. 

- Coñece e emprega con rigor o 
vocabulario básico do tema a tratar. 
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2º trimestre conceptos centrais de cada 

unidade. 

- Actividades de comentario de 

texto. Fundamentalmente, o 

alumnado debe ser capaz de 

analizar un texto, identificando o 
seu tema, tese e ideas 

secundarias. Para iso, ten que 

poder expoñer os argumentos ou 

estruturas de razoamento do 
texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo 

de actividades están orientadas á 

comprensión dos contidos 
temáticos das diferentes 

unidades e á reelaboración dos 

devanditos contidos. O 

alumnado debería poder 
entender e expoñer os principais 

puntos do tema e razoar a partir 

deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 

maior autonomía por parte do 

alumnado, posto que debe 

elaborar unha idea fundamentada 
e apoiada nunha serie de 

argumentos. Esta actividade 

pode realizarse de forma escrita, 

como unha redacción, unha toma 
de postura ante unha tese, etc., 

ou oralmente, nunha exposición 

pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 

actividades, pódense utilizar os 

seguintes: 

- Actividades de composición, 

como redaccións, disertacións, 

debates, comentario de texto, 

etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que 

xustificar as respostas e 

resolución de exercicios e 

problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación 

debe ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 

haberá que valorar a fiabilidade, 

a obxectividade, a 

representatividade, a adecuación 
ao contexto do alumnado, etc., 

dos mencionados instrumentos. 

 FIB5.2.1. Coñece e explica as 
consideracións filosóficas implicadas 
na teoría da evolución, como a 
consideración dinámica e dialéctica da 
vida ou o indeterminismo, entre 
outras. 

- Entende e explica o transfondo filosófico 
da teoría da evolución. 

 FIB5.2.2. Analiza fragmentos 
breves e significativos de E. Morin, K. 
Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. 
Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre 
outros. 

- Comprende e analiza criticamente 
textos. 

2º trimestre  FIB5.3.1. Identifica e expón en que 
consiste o compoñente natural innato 
do ser humano, e a súa relación cos 
elementos culturais que xorden nos 
procesos de antropoxénese e 
humanización, dando lugar á 
identidade propia do ser humano. 

- Coñece os elementos esenciais da 
antropoxénese. 

 FIB5.3.2. Diserta sobre o ser 
humano en tanto que resultado da 
dialéctica evolutiva entre o 
xeneticamente innato e o 
culturalmente adquirido, condición 
para a innovación e a capacidade 
creativa que caracterizan a nosa 
especie. 

 

 FIB5.3.3. Localiza información en 
internet acerca das investigacións 
actuais sobre a evolución humana, e 
reflicte a información seleccionada e 
sistematizada de xeito colaborativo. 

- Realiza investigación a través de 
internet sobre a temática a tratar e a 
selecciona correctamente e 
sistematiza. 

2º trimestre   FIB5.4.1. Argumenta con 
coherencia, baseándose nos datos 
obxectivos aprendidos, sobre as 

- Razoa e argumenta correctamente 
sobre as implicacións dos prexuízos 
etnocéntricos. 
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implicacións de adoptar prexuízos 
etnocéntricos para xulgar os seres 
humanos e as culturas. 

2º trimestre  FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as 
principais concepcións filosóficas que 
se viñeron dando historicamente sobre 
o ser humano. 

- Coñece e relaciona as principais 
concepcións filosóficas sobre os ser 
humano. 

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

- Comprende e analiza criticamente 
textos. 

 FIB5.5.3. Usa con rigor termos 
como dualismo e monismo 
antropolóxico, areté, mente, corpo, 
espírito, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persoa, dignidade, 
sentido, estado de natureza, estado 
de civilización, existencia, liberdade, 
emoción, paixón, determinismo, 
alienación, nihilismo, existencia, 
inconsciente, morte, historia ou 
transcendencia, entre outros. 

- Coñece o vocabulario básico do tema a 
tratar. 

2º trimestre   FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as 
principais concepcións filosóficas que 
se viñeron dando historicamente no 
contexto da filosofía occidental sobre 
o ser humano, coa visión filosófica 

oriental, o budismo, o taoísmo e o 
hinduísmo. 

- É capaz de contrastar as principais 
concepcións filosóficas sobre o ser 
humano coas principais da filosofía 
oriental. 

2º trimestre  FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e 
escrito, sobre as grandes cuestións 
metafísicas que lle dan sentido á 
existencia humana. 

- Expresa oralmente e por escrito 
cuestións metafísicas relativas á 
existencia humana. 

 FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de 
xeito oral e escrito, acerca dos puntos 
de vista propios sobre o ser humano, 
desde a filosofía e sobre diferentes 
temáticas filosóficas relacionadas co 
sentido da existencia humana. 

- Argumenta correctamente e crea 
razoamentos respecto da temática a 
tratar. 

2º trimestre   FIB5.8.1. Coñece as teorías 
filosóficas da relación entre mente e 
corpo (monismo, dualismo e 
emerxentismo), e argumenta sobre 
esas teorías comparando semellanzas 
e diferenzas, de forma colaborativa. 

- Comprende e é capaz de argumentar 
acerca das teorías filosóficas da 
relación entre mente e corpo. 

 Bloque 6. A racionalidade práctica  

3º trimestre - Actividades conceptuais. Nelas os 
alumnos e alumnas irán 
substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas 
desenvolvidas na clase. Deben ser 
capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e 
claridade os conceptos centrais de 
cada unidade. 

 FIB6.1.1. Recoñece a función da 
racionalidade práctica para dirixir a 
acción humana, aínda recoñecendo os 
seus vínculos ineludibles coa razón 
teórica e a intelixencia emocional. 

- Coñece os vínculos entre a razón 
práctica, a razón teórica e a intelixencia 
emocional. 

 FIB6.1.2. Explica a orixe da ética 
occidental no pensamento grego, 
contrastando, de forma razoada, a 
concepción socrática coa dos sofistas. 

- Ten as nocións básicas da ética antiga 
occidental. 
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3º trimestre - Actividades de comentario de texto. 
Fundamentalmente, o alumnado 
debe ser capaz de analizar un texto, 
identificando o seu tema, tese e 
ideas secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos ou 
estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de 
actividades están orientadas á 
comprensión dos contidos temáticos 
das diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e razoar a 
partir deles. 

- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe elaborar 
unha idea fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. Esta 
actividade pode realizarse de forma 
escrita, como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha tese, 
etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar os 
seguintes: 

- Actividades de composición, como 
redaccións, disertacións, debates, 
comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que xustificar 
as respostas e resolución de 
exercicios e problemas. 

 

Cada instrumento de avaliación debe 
ter distinto peso á hora da 
cualificación final, para o que 
haberá que valorar a fiabilidade, a 
obxectividade, a representatividade, 
a adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos mencionados 
instrumentos. 

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

- Razoa acerca da función da ética. 

3º trimestre  FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as 
argumentacións das principais teorías 
éticas sobre a felicidade e a virtude, 
razoando as súas propias ideas, e 
achega exemplos do seu cumprimento 
e do seu incumprimento. 

- Coñece as principais teorías éticas e é 
capaz de analizalas de xeito crítico. 

 

 FIB6.3.2. Expresa de maneira 
crítica as argumentacións das 
principais teorías éticas sobre a 
xustiza, razoando as súas propias 
ideas, e achega exemplos do seu 
cumprimento e do seu incumprimento. 

- Coñece as principais teorías éticas 
sobre a xustiza e é capaz de analizalas 
de xeito crítico. 

 FIB6.3.3. Analiza textos breves 
dalgúns dos filósofos representantes 
das principais teorizacións éticas e 
sobre o desenvolvemento psicolóxico 
moral do individuo. 

- Comprende e analiza criticamente 
textos. 

 FIB6.3.4. Usa con rigor termos 
como ética, moral, acción moral, 
autonomía, responsabilidade, 
convención moral, madureza moral, 
virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de 
máximos, ética de mínimos, consenso, 
xustiza, eudemonismo, hedonismo, 
emotivismo e utilitarismo. 

- Coñece o vocabulario específico do 
tema a tratar. 

3º trimestre  FIB6.4.1. Identifica a función, as 
características e os principais 
interrogantes da filosofía política. 

- Adquire coñecementos básicos de 
filosofía política. 

 FIB6.4.2. Utiliza con rigor conceptos 
como democracia, Estado, xustiza, 
dereito, dereitos naturais, Estado 
democrático e de dereito, legalidade, 
lexitimidade, convención, 
contractualismo, alienación, ideoloxía, 
utopía, entre outros conceptos clave 
da filosofía política. 

- Emprega con rigor o vocabulario básico 
de filosofía política. 

3º trimestre  FIB6.5.1. Explica de xeito coherente 
as formulacións filosófico-políticas de 
Platón, os sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper ou Habermas, entre outros. 

- Coñece as principais achegas de 
autores de filosofía política. 

 

 

 FIB6.5.2. Analiza e reflexiona sobre 
a relación entre individuo e Estado, 
sobre a base do pensamento dos 
sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

- Coñece os trazos esenciais da relación 
entre individuo e Estado. 

 FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico 
textos significativos e breves dalgúns 
dos autores estudados, nos que se 
argumente sobre o concepto de 
Estado, os seus elementos e as súas 

- Comprende e analiza criticamente 
textos. 
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características. 

 FIB6.5.4. Valora e utiliza a 
capacidade argumentativa, de forma 
oral e escrita, contra a arbitrariedade, 
o autoritarismo e a violencia. 

- Desenvolve a capacidade argumentativa 
de xeito oral e escrito correctamente. 

3º trimestre  FIB6.6.1. Reflexiona por escrito 
sobre as posibilidades do pensamento 
utópico, e argumenta as súas propias 
ideas. 

- Analiza criticamente por escrito o 
pensamento utópico. 

3º trimestre  FIB6.7.1. Describe e compara os 
conceptos de legalidade e 
lexitimidade. 

-  Coñece os conceptos de legalidade e 
lexitimidade. 

 

3º trimestre  FIB6.8.1. Explica as teses 
fundamentais de E. Cassirer sobre a 
capacidade simbólica humana, e as 
de H. Poincaré sobre o proceso 
creativo. 

- Adquire o coñecemento das teses 
principais de Cassirer e Poincaré. 

 

 

3º trimestre   FIB6.9.1. Comprende e usa 
conceptos como estética, creatividade, 
creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímese, beleza, 
gusto, subxectividade, xuízo estético e 
vangarda. 

- Comprende e coñece o vocabulario 
principal da estética. 

 

 FIB6.9.2. Contrasta e relaciona 
algunhas construcións simbólicas 
fundamentais no contexto da cultura 
occidental, e analiza, de xeito 
colaborativo, textos literarios, 
audicións musicais e visualizacións de 
obras de arte para explicar os contidos 
da unidade. 

- Analiza textos, audicións musicais e 
visualización de obras de arte para 
explicar os contidos da unidade. 

 

3º trimestre  FIB6.10.1. Diserta sobre a relación 
e a posibilidade transformadora da 
realidade humana, a creación artística, 
a ciencia e a ética. 

- Realiza disertacións. 

 

3º trimestre  FIB6.11.1. Coñece e describe 
algúns dos elementos fundamentais 
da reflexión estética sobre a arte, 
analizando textos significativos de 
filósofos como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, Walter 
Benjamin, Gadamer, Marcuse ou 
Adorno, entre outros, e aplica esas 
ideas ao estudo de diversas obras de 
arte. 

- Analiza e comprende textos. 

 FIB6.11.2. Entende o valor filosófico 
da literatura, analizando textos breves 
de pensadores e literatos como 
Platón, Santo Agostiño, Calderón de la 
Barca, Pío Baroja, A. Machado, 
Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, 
Borges ou Camus, entre outros. 

- Analiza e comprende textos literarios. 

 FIB6.11.3. Coñece a visión 
filosófica da música a través da 
análise de textos filosóficos sobre as 

- Coñece a visión filosófica da música. 
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visións dos pitagóricos, de Platón, 
Schopenhauer, Nietzsche ou Adorno, 
entre outros, así como mediante 
audicións significativas. 

3º trimestre  FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e 
coherente sobre o valor das artes para 
transmitir ideas filosóficas, e procura 

e selecciona información en 
internet que amplíe o xa aprendido. 

- É capaz de disertar sobre o valor das 
artes e seleccionar información en 
internet. 

 

1º trimestre  FIB6.13.1. Coñece e manexa con 
rigor conceptos como símbolo, 
comunicación, linguaxe formal, lóxica, 
xuízo lóxico, razoamento, 
demostración, discurso, elocuencia, 
orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, 
negociación, persuasión e concepto 
universal, entre outros. 

- Integra o novo vocabulario aprendido. 

 1º trimestre  FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as 
regras do razoamento da lóxica de 
enunciados. 

- Manexa as regras da lóxica de 
enunciados. 

1º trimestre  FIB6.15.1. Comprende e explica a 
estrutura e o estilo da retórica e da 
argumentación. 

- Desenvólvese sen dificultades nas 
técnicas da retórica e argumentación. 

 FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a 
orde do discurso, e escribe breves 
discursos retóricos establecendo 
coherentemente a exposición e a 
argumentación. 

- Adquire a destreza de escribir discursos 
retóricos correctamente. 

1º trimestre  FIB6.16.1. Constrúe un diálogo 
argumentativo no que demostra as 
súas propias teses mediante as regras 
e as ferramentas da argumentación. 

- Ten destrezas referentes á 
argumentación. 

 FIB6.16.2. Distingue un argumento 
veraz dunha falacia. 

- Detecta as falacias. 

 FIB6.16.3. Analiza e comenta textos 
breves e significativos sobre a arte da 
retórica e a argumentación de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito 
e autores/as contemporáneos/as. 

- Comprende e analiza textos relativos á 
temática a tratar. 

3º trimestre  FIB6.17.1. Utiliza conceptos con 
sentido filosófico e aplícaos ao 
contexto empresarial: principios, 
saber, orde lóxica, finalidade, 
demostración, razoamento, indución, 
dedución, argumentación, sentido, 
significado, creatividade, diálogo, 
obxectivo/subxectivo, emocións, 
globalidade e valor, entre outros. 

- Emprega e integra no seu vocabulario 
os novos conceptos aprendidos. 

3º trimestre  FIB6.18.1. Formula correctamente 
os interrogantes filosóficos radicais 
que deben estar na base da creación 
dun proxecto, tanto vital como laboral, 
como "que son?", "que fago?", "por 

- Formular interrogantes filosóficos 
radicais e sabe argumentar respostas. 
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que?", "para que?", "cal é o meu 
obxectivo?", "cal é o seu sentido, a 
súa razón de ser?", etc., e saber 
argumentar a defensa das respostas. 

3º trimestre  FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital 
ou empresarial, sobre a base da 
filosofía, valorando a íntima relación 
entre os pensamentos e as accións, 
entre a razón e as emocións, a través 
do diálogo, da argumentación e a 
linguaxe filosófica. 

- Realiza proxectos sobre unha base 
filosófica. 

3º trimestre  FIB6.20.1. Coñece e utiliza as 
ferramentas da argumentación e o 
diálogo na resolución de dilemas e 
conflitos dentro dun grupo humano. 

- Desenvóvese con ferramentas de 
argumentación á hora de solucionar 
dilemas ou conflitos. 

3º trimestre  FIB6.21.1. Valora a posibilidade de 
crear tarefas innovadoras, valorando a 
función e a importancia das persoas 
emprendedoras e innovadoras para a 
construción e o avance dunha cultura, 
e a transformación da realidade. 

- Ten capacidade innovadora para a 
resolución de conflitos. 

3º trimestre  FIB6.22.1. Realiza un decálogo de 
valores éticos que deben rexer no 
mundo laboral e de cara á sociedade 
e á natureza. 

- Constrúe autonomamente normas 
éticas. 

 FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a 
importancia do traballo para 
desenvolvernos como seres humanos, 
para o avance dunha cultura e para 
transformar a realidade. 

- Diserta sobre a cuestión do traballo 
como transformador da realidade. 

3º trimestre   FIB6.23.1. Comprende e valora a 
importancia da razón crítica para o 
avance dun proxecto persoal e 
colectivo. 

- Recoñece a importancia da razón crítica 
para o avance social e persoal. 

 

 

1. Ser capaz de definir e explicar termos filosóficos no seu uso específico nun autor e texto..  

2. Saber responder a un 50 % das probas, cuestións e actividades que se  propoñen (escritas u orais).  

3. Comprender as diferentes teorías filosóficas podendo responder as preguntas acerca do seu significado, implicacións 

y relacións entre elas 

4. Dominio racional de la ortografía usual. 

5. Levar ao díao “caderno de clase” con todas as actividades propostas 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Os instrumentos dos que nos serviremos para levar a cabo a avaluación serán os seguintes:  

1. Observación e análisis das tareas.  

2. Asistencia a clase y actitud nela.  

3. Participación nas actividades da aula.  

4. Realización das tareas propostas no  tiempo establecido. 

5. Recollida de información de fontes diversas.  

6. Probas de control: Poderán ser de distintos tipos:  orais ou escritas, definicións breves, probas obxetivas, comentarios 

de texto, argumentacións, establecemento de relacióne, etc.  Realizaráse, polo menos, un exame escrito ao terminar cada 

un dos bloques ol programa. A realización de ditas probas é obrigatoria . 

A avaluación é continua en cada trimestre e ao final do curso se terá en conta o progreso individual do alumno durante o 

curso para a cualificación final do mesmo 
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Bloque 2    O 

saber filosófico 
 

Contidos Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

Saber racional. Explicación prerracional: mito e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. 

Funcións e vixencia da filosofía. 

Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 

Racionalidade teórica e práctica.  

saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía. 

saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía. 

Uso dos procedementos de traballo intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da información e da 

comunicación) adecuados á filosofía, en especial a asimilación e o uso rigoroso do léxico 

relacionado cos temas filosóficos estudados. 

Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionados coa temática filosófica 

estudada. 

Criterios 

específicos de 

avaliación 

Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber racional en xeral e do filosófico en 

particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación da realidade, valorando que a filosofía 

é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a creatividade e a innovación.  

Identificar as dimensións teórica e práctica da filosofía, os seus obxectivos, as características, as 

disciplinas, os métodos e as funcións, relacionándoa paralelamente con outros saberes de 

comprensión da realidade. 

Contextualizar histórica e culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por escrito as 

achegas máis importantes do pensamento filosófico desde a súa orixe, identificando os principais 

problemas formulados e as solucións achegadas, e argumentando as propias opinións ao respecto  

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico fundamental, realizando un glosario de 

termos de xeito colaborativo mediante as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significativos e breves sobre a orixe, a 

caracterización e a vixencia da filosofía, identificando as problemáticas e solucións expostas, 

distinguindo as teses principais e a orde de argumentación, relacionando os problemas formulados 

nos textos co estudado na unidade e coa presentación doutros intentos de comprensión da realidade, 

como o científico e o teolóxico, ou outros tipos de filosofía, como a oriental. 

Indicadores de 

logro dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a filosofía desde a súa orixe, 

comparando coa formulación doutros saberes, como o científico ou o teolóxico. 

Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais, como o mito ou a 

maxia 

Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor filosófico, así como as 

disciplinas que conforman a filosofía. 

 Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea. 

Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas máis importantes do 

pensamento occidental. 

Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidade, 

continxencia, causa, existencia, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, 

criticismo, etc. 

Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos breves e significativos sobre a orixe da explicación 

racional e acerca das funcións e as características do pensamento filosófico, pertencentes a 

pensadores/as, que identifiquen as problemáticas filosóficas formuladas 

Competencias 

clave 

CCL 

CSC 

CAA 

CD  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD).  Aprender a aprender (CAA). Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións culturais 
(CCEC) Comunicación lingüística (CCL). 

 

 

Bloque 3. O 

coñecemento 
 

Contidos Teoría do coñecemento. 

Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento e sensibilidade. 

Abstracción. 

Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites e intereses; o irracional 

Problema filosófico do coñecemento.  

A verdade como propiedade das cousas. A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e 

adecuación. 
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Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á verdade 

Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionadas coas temáticas 

filosóficas estudadas. 

Filosofía, ciencia e tecnoloxía. Filosofía da ciencia. 

Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

Método hipotético-dedutivo. 

Investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das matemáticas e a técnica 

como ferramentas de coñecemento e interpretación fundamentais á reformulación dos conceptos 

clásicos. 

Técnica e tecnoloxía: saber e praxe 

Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema da indución 

Visión aristotélica do quefacer científico 

Relación entre filosofía e ciencia. 

Criterios 

específicos de 

avaliación 

Coñecer de modo claro e ordenado as problemáticas implicadas no proceso do coñecemento humano, 

analizadas desde o campo filosófico, os seus graos, as ferramentas e as fontes, e expor por escrito os 

modelos explicativos do coñecemento máis significativos. 

Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á verdade, identificando as problemáticas e as 

posturas filosóficas que xurdiron en torno ao seu estudo. 

Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos sobre a análise filosófica do 

coñecemento humano, os seus elementos, as súas posibilidades e os seus límites, valorando os 

esforzos por alcanzar unha aproximación á verdade arredándose do dogmatismo, da arbitrariedade e 

dos prexuízos.Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos de explicación, as súas 

características, os seus métodos e a tipoloxía do saber científico, expondo as diferenzas e as 

coincidencias do ideal e a investigación científica co saber filosófico, como pode ser a problemática 

da obxectividade ou a adecuación teoría-realidade, argumentando as propias opinións de xeito 

razoado e coherente 

Relacionar e identificar as implicacións da tecnoloxía, en tanto que saber práctico transformador da 

natureza e da realidade humana, reflexionando, desde a filosofía da tecnoloxía, sobre as relacións coa 

ciencia e cos seres humanos. 

Analizar de xeito crítico fragmentos de textos filosóficos sobre a reflexión filosófica acerca da 

ciencia, a técnica e a filosofía, identificando as problemáticas e as solucións propostas, distinguindo 

as teses principais e a orde da argumentación, relacionar os problemas formulados nos textos co 

estudado na unidade e razoar a postura propia 

Entender e valorar a relación entre a filosofía e a ciencia. 

Indicadores de 

logro dos 

estándares de 

aprendizaxe 

. Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as problemáticas que implica o proceso 

do coñecemento da realidade, como é o dos seus graos, as súas posibilidades e os seus límites. 

Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a verdade, como son o idealismo, o realismo, o 

racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, o consenso ou o escepticismo, e contrasta semellanzas 

e diferenzas entre os conceptos clave que manexan. 

Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, tanto no plano metafísico como no 

gnoseolóxico, usando con rigor termos como gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, 

obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, escepticismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, 

coherencia, adecuación, consenso, incerteza, interese, irracional, etc., e construír un glosario de 

conceptos de xeito colaborativo, usando internet. 

Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, manexando termos como 

feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a orde lóxica do proceso de 

coñecemento. 

Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedutivo, método, verificación, 

predición, realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, entre outros. 

Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e dominar a natureza, 

póndoa ao servizo do ser humano, así como das consecuencias desta actuación, e participa de debates 

acerca das implicacións da tecnoloxía na realidade social. 

Analiza fragmentos de textos breves e significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, 

B. Russell, A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, entre outros. 

Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comúns aos campos filosófico e 

científico, como son o problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, a cuestión da 

obxectividade e a verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc. 

Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes, sobre as 
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problemáticas citadas, e realiza un proxecto de grupo sobre algunha temática que afonde na 

interrelación entre a filosofía e a ciencia 

 

Competencias 

clave 

CCL/ 

CCEC/ CD/ 

CSC/ CCL/ 

CMCCT 

CSC/ 

CMCCT/ 

CD/ CSC 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD).  Aprender a aprender (CAA). Competencias sociais e cívicas 
(CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións 
culturais (CCEC) Comunicación lingüística (CCL). 

Procedimentos 

de avaliación 

Recollida de datos por análisis sistemático do traballo dol alumno (caderno, tarefas). 

Realización de probas escritas a lo longo da unidade didáctica. 

Valoración dos traballos e actividades programadas, participación na clase, explicación cualitativa do 

progreso do alumno (logros, problemas de aprendizaxe por medio de follas de registro individual). 

Instrumentos de 

avaliación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados nas probas escritas:  

Número de erros na realización das probas ou 

actividades escritas. 

Porcentaxes de notas de ditas probas. 

Número de sesións realizadas con as NNTT. 

Número de traballos presentados. 

Número de incidencias e anécdotas no comportamento 

do alumno na clase, incluiendo faltas de asistencia e 

puntualidade 

Evidencia (observable) 

Preguntas oraies, participación na clase, 

presentación e interés na elaboración de 

tarefas. 

No control das tarefas diarias débe 

observar se están ben, mal, enténdeo ou 

non o entende por medio da análises ou 

caderno ou traballos do alumno. 

metodoloxia Utilizarase  unha metodoloxía mixta: inductiva y deductiva.A inductiva serve para motivar a 

participación dos alumnos mediante o uso de: 

- Pequenos debates nos que se intentará detectar as ideas previas, preconcepcións ou esquemas 

alternativos do alumno como producto da sú experiencia diaria e persoal. 

- Elaboración de informes individuais das actividades analizadas co o uso de tabuas de datos, gráficas, 

material bibliográfico 

 

 

Bloque 4. A 

realidade 
 

Contidos A metafísica como explicación teórica da realidade. 

Pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón fronte a Aristóteles 

Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade. 

Pregunta pola orixe e a estrutura do real 

Caracterización da realidade: cambio ou permanencia, substancialismo estático fronte ao devir. 

Esencialismo e existencialismo. 

Necesidade de categorizar racionalmente o real. 

Cosmovisións científicas sobre o universo. A filosofía da natureza como admiración filosófica pola 

natureza. 

Paradigma cualitativo organicista: universo aristotélico. 

Universo máquina: visión mecanicista na Modernidade. Supostos epistemolóxicos do modelo 

heliocéntrico: procura das leis universais dun universo infinito. Determinismo, regularidade, 

conservación, economía e continuidade. 

Visión contemporánea do Universo. 

Reencontro da filosofía e a física na teoría do caos. 

Uso dos procedementos de traballo intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da información e da 

comunicación) adecuados á filosofía, en especial a asimilación e o uso rigoroso do léxico 

relacionado coas temáticas filosóficas estudadas. 

Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionados coas temáticas 

filosóficas estudadas 

 

Criterios 

específicos de 

avaliación 

Recoñecer e valorar a metafísica, disciplina que estuda a realidade en tanto que totalidade, 

distinguíndoa das ciencias, que versan sobre aspectos particulares desta 

Coñecer e explicar, desde un enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a realidade. 

Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as grandes cosmovisións sobre o universo. 

Elaborar táboas e/ou mapas conceptuais comparando os caracteres adxudicados historicamente ao 

Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e culturalmente cada 
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cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

Ler e analizar de xeito crítico textos filosóficos, epistemolóxicos e científicos sobre a comprensión 

da realidade, tanto desde o plano metafísico como desde o físico, usando con precisión os termos 

técnicos estudados, relacionar os problemas presentados nos textos co estudado nas unidades e razoar 

a postura propia. 

 

Indicadores de 

logro dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus contidos e a súa actividade, 

razoando sobre eles 

Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento 

metafísico da realidade 

Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 

aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 

transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo ou 

esencialismo, entre outros. 

Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas diverxentes de interpretación da realidade 

Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos sobre as problemáticas metafísicas 

que presenta a 

realidade, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, 

etc., comparando e establecendo semellanzas e diferenzas entre os enfoques, e disertando 

coherentemente sobre as posturas históricas. 

Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o paradigma organicista aristotélico 

e o modelo mecanicista newtoniano. 

Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica contemporáneas da 

realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres. 

Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que comparen os caracteres adxudicados 

historicamente ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e 

culturalmente cada cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes 

bibliográficas. 

Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 

problemáticas, e investigar a vixencia das ideas expostas. 

Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan a visión do ser humano en cada cosmovisión 

filosófico-científica estudada, e argumenta as súas propias ideas de xeito razoado e creativo. 

Competencias 

clave 

CAA / CCEC / CCL / 

CAA / CAA / 

CMCCT / CMCCT / 

CMCCT / CD / 

CMCCT / CAA 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT). Competencia dixital (CD).  Aprender a aprender (CAA). Competencias 
sociais e cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
Conciencia e expresións culturais (CCEC) Comunicación lingüística (CCL). 

 

 

Bloque 5. O ser 

humano desde a 

filosofía 

 

Contidos A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: antropoloxía filosófica 

Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía 

A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade propia 

humana 

Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos orais, manexando as regras 

básicas da retórica e a argumentación. 

Visión grega. Heroe homérico: concepto socrático. Dualismo platónico. Animal racional e político 

aristotélico. Materialismo e individualismo helenista 

Pensamento medieval: creación á imaxe divina; nova concepción do corpo e a alma, da morte e da 

liberdade 

Renacemento: antropocentrismo e humanismo. 

Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. 

O ser humano na filosofía contemporánea. 

Visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo. 

Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. 

Cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a historia e 

a necesidade de transcendencia. 

Reflexión filosófica sobre o corpo 

Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo. 

Criterios Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica. 
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específicos de 

avaliación 

Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución, en relación cos contidos metafísicos e 

cos/coas pensadores/as xa estudados/as. 

Recoñecer e reflexionar, de maneira argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o compoñente 

natural e o cultural que caracterizan o ser humano como tal, sendo o culturalmente adquirido 

condición para a innovación e a creatividade que caracterizan a especie. 

Valorar os coñecementos adquiridos nesta unidade, rexeitando os prexuízos tanto etnocéntricos como 

por motivos físicos, e tamén as actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión. 

Coñecer e reflexionar sobre as concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se viñeron 

dando ao longo da filosofía occidental, comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 

formulacións, analizando criticamente a influencia do contexto sociocultural na concepción 

filosófica, e valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron camiño cara á consideración 

actual da persoa. 

Comparar a visión filosófica occidental do ser humano coa visión filosófica oriental, o budismo, o 

taoísmo e o hinduísmo, e argumentar as opinións propias sobre semellanzas e diferenzas. 

Disertar, de forma oral e escrita, sobre as temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito do sentido 

da existencia, como poden ser a cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a 

morte, o destino, o azar, a historia ou a necesidade de transcendencia, entre outras 

cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a historia 

ou a necesidade de transcendencia, entre outras 

Indicadores de 

logro dos 

estándares de 

aprendizaxe 

Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 

emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 

determinismo xenético, natureza e cultura 

Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución, como a 

consideración dinámica e dialéctica da vida ou o indeterminismo, entre outras 

Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. 

Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre outros. 

Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. 

Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre outros. 

. Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva entre o xeneticamente 

innato e o culturalmente adquirido, condición para a innovación e a capacidade creativa que 

caracterizan a nosa especie. 

Localiza información en internet acerca das investigacións actuais sobre a evolución humana, e 

reflicte a información seleccionada e sistematizada de xeito colaborativo. 

Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de 

adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos e as culturas. 

Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente 

sobre o ser humano 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores. 

Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, 

creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado 

de natureza, estado de civilización, existencia, liberdade, emoción, paixón, determinismo, alienación, 

nihilismo, existencia, inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros. 

Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente no 

contexto da filosofía occidental sobre o ser humano, coa visión filosófica oriental, o budismo, o 

taoísmo e o hinduísmo. 

Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que lle dan sentido á existencia 

humana 

.Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios sobre o ser humano, 

desde a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas co sentido da existencia 

humana. 

Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo (monismo, dualismo e emerxentismo), e 

argumenta sobre esas teorías comparando semellanzas e diferenzas, de forma colaborativa. 

 

Competencias 

clave 

CCL / CMCCT / 

CCEC / CCEC / CSC 

/ CSIEE / CCEC / CD 

/ CSC/ CSC / CCEC / 

CCL / CCL / CCEC / 

CCL / CCL / CMCCT 

/  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). Competencia dixital (CD).  Aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociais e cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Comunicación lingüística (CCL). 
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Bloque 6. A 

racionalidade 

práctica 

 

Contidos Racionalidade teórica e práctica 

Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos sofistas.. 

A ética como reflexión sobre a acción moral: carácter, conciencia e madureza moral 

Principais teorías sobre a moral humana 

Procura da felicidade 

A boa vontade: Kant. 

A xustiza como virtude ético-política. 

Relativismo e universalismo moral. 

Fundamentos filosóficos do Estado. 

Principais interrogantes da filosofía política. 

A xustiza segundo Platón. 

O convencionalismo nos sofistas. 

Realismo político: Maquiavelo.Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 

A paz perpetua de Kant. 

Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John Stuart Mill. Alienación e ideoloxía 

segundo Marx. 

Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 

Función do pensamento utópico 

Legalidade e lexitimidade. 

Capacidade simbólica. E. Cassirer. 

Creatividade. H. Poincaré. 

Estética filosófica: función e características. 

A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade. 

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

a música 

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

Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación artística e sociedade. Abstracción artística 

e pensamento metafísico. A arte como xustificación ou como crítica da realidade. 

Filosofía e arte. Filosofía e literatura. Filosofía e música. 

Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos orais, manexando as regras 

básicas da retórica e a argumentación 

Retórica, argumentación e lóxica: a comunicación desde a filosofía. 

Importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a verdade e a realidade 

Lóxica proposicional. 

Retórica e composición do discurso. 

Argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración de argumentos 

Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro argumentativo da 

xeneralización apresurada. 

A filosofía e a empresa como proxecto racional. 

O modo metafísico de preguntar para deseñar un proxecto vital e de empresa. 

Os procesos de cuestionamento e a importancia da definición de obxectivos 

Proceso de análise racional do conxunto dun sistema, dos elementos que o integran e da orde 

racional que subxace á estrutura lóxica dun proxecto, vital e empresarial. 

Importancia do diálogo e da defensa argumentativa de proxectos, fins e medios 

Deseño dun proxecto vital e laboral. Papel da Estética no desenvolvemento do pensamento creativo e 

innovador. 

Importancia da ética para establecer o sistema de valores no traballo. 

Razón crítica en tanto que reguladora da acción humana. 

Criterios 

específicos de 

avaliación 

Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora da acción 

humana 

Recoñecer o obxecto e función da ética 

Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 

desenvolvemento moral. 

Explicar a función, as características e os principais interrogantes da filosofía política, como a orixe e 

a lexitimidade do Estado, as relacións entre o individuo e o Estado ou a natureza das leis. 

Coñecer as teorías e os conceptos filosóficos principais que estiveron na base da construción da idea 

de Estado e das súas funcións, apreciando o papel da filosofía como reflexión crítica. 

. Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento utópico, analizando e valorando a 

súa función, para propor posibilidades alternativas, proxectar ideas innovadoras e avaliar o xa 
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experimentado 

. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade 

Recoñecer a capacidade simbólica como elemento distintivo da especie humana. 

Coñecer o campo da estética, reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas por tres das 

construcións simbólicas culturais fundamentais 

Relacionar a creación artística con outros campos como o da ética, o coñecemento e a técnica 

Analizar textos en que se comprenda o valor da arte, a literatura e a música como vehículos de 

transmisión do pensamento filosófico, utilizando con precisión o vocabulario específico propio da 

estética filosófica 

Reflexionar por escrito sobre algunha das temáticas significativas estudadas, argumentando as 

propias posicións, e ampliar en internet a información aprendida 

Entender a importancia da comunicación para o desenvolvemento do ser humano e as sociedades. 

Coñecer en que consiste a lóxica proposicional e apreciar o seu valor para amosar o razoamento 

correcto e a expresión do pensamento como condición fundamental para as relacións humanas. 

Coñecer as dimensións que forman parte da composición do discurso retórico, e aplicalas na 

composición de discursos 

Coñecer e utilizar as regras e as ferramentas básicas do discurso baseado na argumentación 

demostrativa. 

Coñecer as posibilidades da filosofía na creación dun proxecto, en xeral, e no ámbito empresarial en 

particular, e valorar o seu papel potenciador da análise, a reflexión e o diálogo 

Comprender a importancia do modo de "preguntar radical" da metafísica para proxectar unha idea ou 

un proxecto vital ou empresarial, facilitando os procesos de cuestionamento e definición das 

preguntas radicais e as respostas a estas. 

Comprender o valor da teoría do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para introducir racionalidade 

na orixe e no desenvolvemento dun proxecto. 

Valorar as técnicas do diálogo filosófico, a argumentación e a retórica para organizar a comunicación 

entre as partes e a resolución de negociacións e de conflitos, para xerar diálogo baseado na 

capacidade de argumentar correctamente, para definir e comunicar correctamente o obxectivo dun 

proxecto 

Valorar a capacidade da estética filosófica para favorecer o pensamento creativo e innovador que 

permite adaptarse e anticiparse aos cambios, xerando innovación e evitando o estancamento, 

valorando así a función e a importancia das persoas emprendedoras e innovadoras para a construción 

e o avance dunha cultura, e a transformación da realidade 

Comprender e apreciar a función axiolóxica da ética para establecer un sistema de valores que 

permita mellorar o clima laboral, comprendendo que os valores éticos son clave para lograr o 

equilibrio entre innovación, sustentabilidade e competitividade. 

Coñecer e valorar a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo. 

 

Indicadores de 

logro dos 

estándares de 

aprendizaxe 

. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana, aínda recoñecendo os 

seus vínculos ineludibles coa razón teórica e a intelixencia emocional 

. Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego, contrastando, de forma razoada, a 

concepción socrática coa dos sofistas. 

Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética. 

Expresa de xeito crítico as argumentacións das principais teorías éticas sobre a felicidade e a virtude, 

razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento 

Expresa de maneira crítica as argumentacións das principais teorías éticas sobre a xustiza, razoando 

as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento 

. Analiza textos breves dalgúns dos filósofos representantes das principais teorizacións éticas e sobre 

o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo. 

Usa con rigor termos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidade, convención 

moral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, relativismo e universalismo moral, 

utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, xustiza, eudemonismo, 

hedonismo, emotivismo e utilitarismo. 

Identifica a función, as características e os principais interrogantes da filosofía política. 

Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, xustiza, dereito, dereitos naturais, Estado 

democrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, convención, contractualismo, alienación, 

ideoloxía, utopía, entre outros conceptos clave da filosofía política. 

Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, Maquiavelo, 

Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros. 

Analiza e reflexiona sobre a relación entre individuo e Estado, sobre a base do pensamento dos 

sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dalgúns dos autores estudados, nos que se 

argumente sobre o concepto de Estado, os seus elementos e as súas características. 
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Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma oral e escrita, contra a arbitrariedade, o 

autoritarismo e a violencia 

Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e argumenta as súas propias 

ideas. 

Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade. 

Explica as teses fundamentais de E. Cassirer sobre a capacidade simbólica humana, e as de H. 

Poincaré sobre o proceso creativo. 

Comprende e usa conceptos como estética, creatividade, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 

estética, mímese, beleza, gusto, subxectividade, xuízo estético e vangarda. 

Contrasta e relaciona algunhas construcións simbólicas fundamentais no contexto da cultura 

occidental, e analiza, de xeito colaborativo, textos literarios, audicións musicais e visualizacións de 

obras de arte para explicar os contidos da unidade. 

Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade humana, a creación artística, a 

ciencia e a ética. 

Coñece e describe algúns dos elementos fundamentais da reflexión estética sobre a arte, analizando 

textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, 

Gadamer, Marcuse ou Adorno, entre outros, e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de arte. 

Entende o valor filosófico da literatura, analizando textos breves de pensadores e literatos como 

Platón, Santo Agostiño, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 

Unamuno, Borges ou Camus, entre outros. 

Coñece a visión filosófica da música a través da análise de textos filosóficos sobre as visións dos 

pitagóricos, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche ou Adorno, entre outros, así como mediante 

audicións significativas 

Diserta de xeito claro e coherente sobre o valor das artes para transmitir ideas filosóficas, e procura e 

selecciona información.en internet que amplíe o xa aprendido 

Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo 

lóxico, razoamento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 

dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión e 

concepto universal, entre outros 

. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados.. 

Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación. 

Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos retóricos establecendo 

coherentemente a exposición e a argumentación. 

Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as súas propias teses mediante as regras e as 

ferramentas da argumentación. 

Distingue un argumento veraz dunha falacia. 

Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a arte da retórica e a argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores/as contemporáneos/as. 

Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos ao contexto empresarial: principios, saber, orde 

lóxica, finalidade, demostración, razoamento, indución, dedución, argumentación, sentido, 

significado, creatividade, diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, globalidade e valor, entre outros 

Formula correctamente os interrogantes filosóficos radicais que deben estar na base da creación dun 

proxecto, tanto vital como laboral, como "que son?", "que fago?", "por que?", "para que?", "cal é o 

meu obxectivo?", "cal é o seu sentido, a súa razón de ser?", etc., e saber argumentar a defensa das 

respostas. 

Deseña un proxecto vital ou empresarial, sobre a base da filosofía, valorando a íntima relación entre 

os pensamentos e as accións, entre a razón e as emocións, a través do diálogo, da argumentación e a 

linguaxe filosófica. 

Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o diálogo na resolución de dilemas e conflitos 

dentro dun grupo humano 

Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, valorando a función e a importancia das persoas 

emprendedoras e innovadoras para a construción e o avance dunha cultura, e a transformación da 

realidade 

Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer no mundo laboral e de cara á sociedade e á 

natureza. 

Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos como seres humanos, para o 

avance dunha cultura e para transformar a realidade. 

Comprende e valora a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo. 

Competencias 

clave 

CSC / CCEC / CSC / CSC / CSIEE / CSC / 

CCL / CSC / CCL / CCEC / CSC / CSC / 

CSC / CSC / CSC / CCEC / CCL / CCEC / 

CAA/ CCEC /CSC / CCEC / CCEC / 

CCEC / CCEC / CD / CSC / CCL / CAA / 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Competencia dixital (CD).  
Aprender a aprender (CAA). Competencias sociais e 
cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE).  Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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CCL / CCL / CSIEE / CSC / CAA / CCEC 

/ CSIEE / CSIEE / CSC /CSIEE / CSC / 

CSIEE / CSC /CSC / CSC 

Comunicación lingüística (CCL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

Sinalados no cuadro exposto no apartdo D 

Fomentarase a aprendizaxe comprensivo fronte ao memorístico. Para elo, realizaranse actividades de comprensión en 

formato de preguntas de opción múltiple que  autocorrexirán e posteriormete serán explicadas . A avaliación de parte  

da asignatura  realizare seguindo este mismo formato, para evitar un aprendizaxe memorístico que non é extrapolabel ás 

tarefas do comentario de texto. 

Se favorecerá a autonomía do alumno intentando non ter moitas  explicacións magistrais  para unha maior participación 

do alumno mediante la lectura previa del contenido y material de la materia (libro de texto, documentos facilitados por 

el profesor) Esto se secuenciará por medio dun calendario y se pedirá al alumno que realice unha lectura antes do dia 

previsto para ser tratado na  

Deste xeito,  se persegue favorecer , ademáis da súa capacidade de aprender por si mesmo , desenvolve a súa 

capacidade lectora e a súa capacidade comunicativa tanto escrita como oral. 

Empregarase unha metodoloxía activa e participativa que se concretiza na participación do alumno tomando posición 

ante as diferentes cuestión tratadas na materia. Se lle pedirá mais que recordar contidos , que saiba opinar e razoar sobre 

os mesmos. 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 

O material empregado na asignatura será o libro de texto e ou os documentos que de elaboración propia do profesor 

estarán disponibels na plataforma dixital . Así mesmo os alumnos deberán empregar un caderno de clase no que 

figurarán todas actividades a realizar. 

Por outro lado dispoñemos na aula do curso e en aulas especificas, material suficiente para o instrumental TIC  

 

G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

Sinalados no cuadro exposto no apartdo D 

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 

avaliacións continua e final da materia, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada.  

non se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.  

 

Criterios de cualificación: 

 A cualificación de cada avaliación vendrá expresada nunha nota numérica: Entre 0 – 4 puntos: cualificación negativa 

ou suspensa. Entre 5 – 10 puntos: cualificación positiva ou aprobada. E será o resultado do seguinte: cualificación 

positiva nos exames parciais (sendo necesario obter cualificación positiva en cada un deles) compostos de cuestións, 

probas tipo test ou comentarios de texto con cuestións e definicións de conceptos. Haberá polo menos un exame por 

avaliación. Corresponde  ao: 80%: da cualificación,  E un 20% corresponde ás actividades e outras probas tanto orais 

como escritas realizadas para cada un dos bloques. (actividades como: Comentarios de textos - Comprensión oral e 

escrita de textos filosóficos e científicos - Definición de conceptos ou desenvolvemento de contidos - Preguntas de 

síntesis - Autoavaliación sobre contidos do temario impartido - lectura de libros e o seu comentario filosófico - 

esquemas de temas - texto para aplicar os contidos estudiados - visión de películas coas  suas correspondentes ficha 

didáctica - cuestiones de reflexión, para avaliar a capacidade crítica deo alumno, etc.) 

Promoción. Para superar a asignatura será preciso obter una cualificación positiva en cada unha das avaliacións. A nota 

final do curso será a media aritmética das mesmas. 
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H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

 

Proceso de ensinanza Indicadores de logro e a súa gradación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Probas orais 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Exercicios 

individuais 

1-4 Débil execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 notable 

execución 

9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Traballos 

individuaisou en 

grupos 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente 

eficiencia e 

participación 

Actividades 

complementarias 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente 

eficiencia e 

participación 

Práctica docente Indicadores de logro Gradación 

Atención a 

diversidade 

Adaptación da programación as características e necesidades do grupo 1, 2,3 

Organización Organización e secuaciación adecuadas dos contidos e das actividades 

de ensinanza e aprendizaxe 

1, 2,3 

Actividades da aula Diversidad, duración adecuada e funcionalidade das actividades da 

aula 

1, 2,3 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.  

Alumnos repetidores: os alumnos que repitan o curso que suspenderán a asignatura Terán un plan individualizado de 

reforzó que serán unha serie de actividades extra que incidirán nas partes do currículo que lle presentaron dificultades 

no ano anterior. 

Os alumnos que presenten dificultades ao longo do curso e non superaron os diferentes obxectivos da asignatura 

deberán realizar unha serie de actividades extra que serán co mesmo criterio que as mesmas que realizan os alumnos 

repetidores anteriormente mencionados 

.  

 

 

J) ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.  

Sinalados no cuadro exposto no apartdo D 

 

K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

A avaliación inicial da asignatura consistirá nunha proba que medirá habilidades básicas, xa que non se poden medir 

coñecementos académicos previos nesta materia. 

Consistirá nunha proba con catro apartados que medirá a comprensión lectora e de razoamento en textos 

epistemolóxicos, metafísicos, e éticos políticos 

Deste xeito detectaranse aquelas habilidades que requiran algunas medidas de reforzónos aspectos que o necesiten. Esas 

medidas serán as empregadas para os alumnos coa materia pendente ou individualizadas, segundo o caso. 

 

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A asignatura de Filosofía é en sí mesma uhna medida de atención a la diversidad, dado que no pretende ensinar contidos 

concretos presentados como coñecementos seguros e válidos, senon que  lograr un millor coñeocemento por parte do 

alumno das suas propias opinioóns e valores. Desde este punto de vista, os contidos da asignatura (con excepción das 

regras de debate racional, que son universais e que deben ser compartidas por todos los alumnos)  presentaranse como 

problemas respecto aos cuales caben moitas opcións racionalmente xustificables, opcións entre as que o alumno tenrá 

que elexir de maneira razoada. Ademáis deeste carácter xeral de atención a la diversidad e que presenta a asignatura, 

poñeranse en marcha as seguintes medidas:  

 O currículo e as probas de avaliación adaptaranse nos dasos de alumnado con especiais necesidades educativas ou de 

alta capacidade, todo elo coa intervención do Departamento de orientación nos e co procedemento establecido. 

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad 

didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas 
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necesidades. La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada 

unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de 

los recursos disponibles. También requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda 

desarrollar en el alumno las competencias básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los 

contenidos a las necesidades concretas del alumno, a sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y 

recursos del Centro y del aula… 7. A) ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 

Para los alumnos con disminución psíquica seguiremos la misma programación realizando las adaptaciones necesarias, 

tomando como referente las competencias curriculares del ciclo anterior. La adaptación contemplará con carácter 

prioritario contenidos y actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como 

destrezas psicomotoras, habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados. Para los alumnos con 

discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto por el currículo del centro para 

estos alumnos, seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales por adelantado, 

atención personalizada con el orientador…). 7. B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos así como a la modificación de la 

temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a 

facilitar la integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades. 7. C) 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la 

temporalización, a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación. 7. D) 

ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares 

circunstancias, y prestando constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento 

individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. 

.  

 

. 

 

M) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

a) A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

b)  a comunicación audiovisual,  

c) as tecnoloxías da información e da comunicación,  

d) o emprendemento, 

e)  e a educación cívica e constitucional  

f) espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das 

ramas da filosofía. 

g) a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e 

de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito 

histórico. 

h) e a seguridade viaria,  

i) -16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

-6-10 de Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no 

violencia. -8 de Marzo: Día de la mujer 

4.  

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Las actividades complementarias son aquellas que se desarrollan durante el horario lectivo, tanto dentro como fuera del 

centro escolar. Estas son las actividades complementarias que se han programado para este año académico  Proyección 

de películas y posterior cine-fórum centrado en los valores expresados en las misma 

Organizar y/o asistir a algunas charlas, obras teatraies y/o conferencias sobre temas relacionados coa problemática do 

colectivo xuvenil e sobre outros temas de interés social como os dereios humanos, o traballo das  ONGs , educación 

sexual, etc. Igualmente calquer outra charla relacionada cos contidos curriculares das asignaturas deste departamento. 

As daas concretas destas actividades  intentarase detallar ao principio de cada trimestre ou coa máxima antelación 

posible pois ao necesitar da colaboración externa dependemos da disponibilidade dos diferentes poñentes ou propostas 

institucionais 

Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

. 
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ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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.  RÚBRICA PARA AVALIAR O RESUMO DUNHA LECTURA CRÍTICA 

 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORI

O 
BÁSICO ESCASO 

RÚBRICA PARA AVALIAR MAPAS CONCEPTUAIS 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTO

RIO 

BÁSICO ESCASO 

EXPOSICI

ÓN DOS 

ASPECTO

S 

IMPORTA

NTES 

Contén todos os 

aspectos 

importantes do 

tema ou temas, 

expostos de 

forma clara e 

ordenada. 

 Contén un 80% 

dos aspectos 

importantes do 

tema ou temas, 

expostos de forma 

clara e ordenada. 

 Contén un 

75% dos 

aspectos 

importantes 

do tema ou 

temas, pero 

non se 

encontran 

expostos de 

forma clara e 

ordenada. 

 Contén un 50% dos 

aspectos importantes do 

tema ou temas, pero non 

se encontran expostos de 

forma clara e ordenada. 

 Contén menos dun 

50% dos aspectos 

importantes do tema 

ou temas, pero non se 

encontran expostos de 

forma clara e 

ordenada. 

 

PRESENT

A 

XERARQU

ÍAS 

Presenta todos os 

aspectos 

importantes dos 

contidos en 

xerarquías, polo 

menos ata un 

terceiro ou cuarto 

nivel. 

 Presenta un 80% 

dos aspectos 

importantes dos 

contidos en 

xerarquías, polo 

menos ata un 

terceiro ou cuarto 

nivel. 

 Só contén un 

50% dos  

aspectos 

importantes 

dos contidos 

en xerarquías, 

polo menos 

ata un terceiro 

ou cuarto 

nivel. 

 Non contén xerarquías 

de terceiro nivel. 
 Contén xerarquías de 

primeiro nivel e 

algunhas de segundo 

nivel. 

 

EXEMPLO

S 

Propón exemplos 

claros 

relacionados co 

tema e 

mencionados 

durante a 

explicación 

deste, achega 

algúns novos. 

 Propón exemplos 

claros relacionados 

co tema, e 

mencionados 

durante a 

explicación deste, 

pero non achega 

novos. 

 Propón 

exemplos 

pero non 

todos están 

relacionados 

co tema. 

 Propón exemplos non 

relacionados co tema. 
 Non propón exemplos.  

TIPOS  

DE 

UNIÓNS  

E 

ENLACES 

Todos os 

conceptos que o 

requiren teñen 

unións cruzadas. 

 Un 80% dos 

conceptos que o 

requiren teñen 

unións cruzadas. 

 Só un 60% 

dos conceptos 

que o requiren 

teñen unións 

cruzadas. 

 Menos do 50% dos 

conceptos que o requiren 

teñen unións cruzadas. 

 Non hai unións 

cruzadas. 

 

PROPOSI

CIÓNS 

As ideas 

principais levan 

proposicións. 

 O 80% das ideas 

principais levan 

proposicións. 

 Só o 60% das 

ideas 

principais 

levan 

proposicións. 

 Menos do 50% das ideas 

principais levan 

proposicións. 

 Ningunha idea 

principal leva 

proposicións. 

 

CONEXIÓ

N  

DE 

CONCEPT

OS 

Todos os 

conceptos 

presentan as 

conexións 

adecuadas cos 

seguintes. 

 Un 80% dos 

conceptos 

presentan unha 

conexión adecuada 

cos seguintes. 

 Só o 60% dos 

conceptos 

presentan 

unha 

conexión 

adecuada cos 

seguintes. 

 Menos do 50% dos 

conceptos presentan 

unha conexión adecuada 

cos seguintes. 

 Non hai conexións 

adecuadas. 
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CLARID

ADE  

DE 

EXPOSI

CIÓN 

DAS 

IDEAS 

As ideas están ben 

estruturadas en 

parágrafos 

claramente definidos 

e acordes coas ideas 

máis importantes do 

texto. 

 A estrutura dos 

parágrafos está 

acorde coas ideas do 

texto. 

 A estrutura dos 

parágrafos é 

sinxela, pero 

correcta, acorde 

coas ideas do 

texto. 

 A estrutura 

está pouco 

definida. 

 O texto non ten 

estrutura lóxica 

nos seus 

parágrafos ou 

simplemente non 

se fai separación 

de ideas mediante 

parágrafos, é un 

só parágrafo sen 

estrutura. 

 

CRÍTICA 

Analiza todas as 

ideas que expón o 

autor, establece 

comparacións con 

outros autores e 

textos, e proporciona 

a súa opinión acerca 

do tema, 

fundamentada no 

coñecemento deste e 

documentada con 

outras lecturas. 

 Analiza todas as 

ideas que expón o 

autor, establece 

comparacións con 

outros autores e 

textos, e proporciona 

a súa opinión acerca 

do tema, pero non 

está ben 

fundamentada no 

coñecemento deste 

nin documentada con 

outras lecturas. 

 Identifica as ideas 

do autor, 

analízaas e 

desenvólveas 

pero sen 

comentarios. 

 Identifica as 

ideas do 

autor, pero 

non as analiza 

e non as 

comprende 

con claridade. 

 Non identifica as 

ideas do autor e 

mostra confusión 

de ideas. 

 

FONTE 

A fonte está citada 

correctamente. 

 A fonte está citada, 

pero falta un dato. 
 A fonte está 

citada, pero faltan 

algúns datos. 

 A fonte está 

citada, pero 

de xeito 

incorrecto: 

inclúe datos 

que non 

corresponden 

e omite outros 

que si son 

importantes 

segundo o 

establecen as 

metodoloxías. 

 A fonte non está 

citada ou está mal 

citada, de tal 

forma que é 

imposible 

acceder a ela coa 

información 

proporcionada. 

 

GRAMÁ

TICA  

E 

ORTOG

RAFÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Case non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen dous 

erros gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Existen tres 

erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación. 

 Existen máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 

EXTENSI

ÓN 

A extensión do texto 

é a adecuada, pois 

presenta a totalidade 

de ideas importantes 

do contido lido, 

ademais dunha 

reflexión do alumno. 

 A extensión do texto 

é adecuada, pois 

presenta case a 

totalidade de ideas 

importantes do 

contido. 

 A extensión do 

texto é pouco 

adecuada, pois é 

lixeiramente 

curto ou 

lixeiramente 

extenso. 

 A extensión 

do texto é 

inadecuada, 

pois non trata 

a totalidade 

das ideas do 

contido ou 

ben é máis 

extenso do 

conveniente. 

 A extensión do 

texto é 

completamente 

inadecuada: é 

demasiado breve 

ou demasiado 

extenso. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR UN EXAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORI

O 

BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN 

NAS 

RESPOSTAS 

Todas as respostas 

desenvolven o 

tema con claridade, 

precisión e 

concisión. 

 Case todas as 

respostas 

desenvolven o 

tema con 

claridade, 

precisión e 

concisión. 

 A maioría das 

respostas 

desenvolven o 

tema con 

claridade, 

precisión e 

concisión. 

 Poucas respostas 

desenvolven o 

tema con 

claridade, 

precisión e 

concisión. 

 A maioría das 

respostas non 

desenvolven o 

tema con 

claridade, 

precisión e 

concisión. 

 

PRESENTAC

IÓN 

Todas as respostas 

están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. 

 Case todas as 

respostas están 

presentadas con 

limpeza e 

pulcritude. 

 A maioría das 

respostas están 

presentadas con 

limpeza e 

pulcritude. 

 Poucas respostas 

están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. 

 A maioría das 

respostas non 

están 

presentadas con 

limpeza e 

pulcritude. 

 

NÚMERO  

DE 

PREGUNTA

S 

RESPONDID

AS 

Todas as preguntas 

están respondidas. 

 Respondeu polo 

menos o 90% das 

preguntas. 

 Respondeu polo 

menos o 80% das 

preguntas. 

 Respondeu polo 

menos o 70% das 

preguntas. 

 Respondeu 

menos do 70% 

das preguntas. 

 

GRAMÁTIC

A  

E 

ORTOGRAF

ÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación e o 

texto lese con 

fluidez. 

 Case non hai 

erros gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación e o 

texto lese con 

fluidez. 

 Hai dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación, e 

o texto ten 

algunha 

dificultade para 

entenderse. 

 Hai tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación, e 

o texto enténdese 

con dificultade. 

 Hai máis de tres 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación, 

e o texto non se 

entende. 
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 VALORES ÉTICOS – 1º E.S.O. 

 APARTADOS 

a) Introdución e contextualización. 

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

 

-Apartado  A   OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

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

permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar 

a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e 

resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar 

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua 

cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 

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

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

patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 

de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 

os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa 

conservación e mellora. 

l ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando  
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-Apartado   B  CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos desde un enfoque de 

aplicación que permita o adestramento das competencias. As competencias non se estudan nin se ensinan, 

adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe que favorezan a transferencia do coñecemento mediante 

metodoloxías de aula activas. 

Non resulta práctico nin eficaz abordar cada competencia de xeito global en cada unidade, polo que se estruturarán 

en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis 

indicadores por competencia. 

O indicador ten tamén un carácter bastante xeral, por iso o descompoñemos no que chamamos «descritores da 

competencia»; os cales «describen» o alumnado competente no devandito ámbito. Por cada indicador atoparemos 

entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo. 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais, redactados en terceira persoa do 

presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito 

explícito na unidade. Este é concreto e obxectivable, e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades 

deseñadas. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional,  

A diversidade de estilos de aprendizaxe do alumnado convídanos a traballar desde as diferentes potencialidades 

que os caracterizan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Valores Éticos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos afondar no eixe sobre o que xira todo o currículo básico e 

o carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica unha demostración racional. Así mesmo, 

esta competencia ofrece a oportunidade de realizar argumentacións, considerar e realizar xuízos morais e aplicar 

estratexias de resolución de problemas. 

Os descritores que podemos traballar son: 

-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as súas repercusións na vida futura. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao coidado saudable. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor 

nosa e responder preguntas. 

-  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 

xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

-  Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 

Comunicación lingüística 

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura, a análise e a reflexión sobre libros e 

textos relacionados cos contidos curriculares. Deste xeito, desenvolveranse a comprensión lectora e a expresión oral e 

escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os valores éticos e os dereitos humanos. 

Por outro lado, contribuirase conxuntamente á comunicación lingüística e á transmisión de valores a través da 

exposición e da resolución de dilemas morais, pois estes esixen poñer en práctica habilidades como a escoita activa, a 

empatía e a expresión de ideas e de sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e a non verbal. 

Os descritores que podemos utilizar serán: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais correctas para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións comunicativas. 

-  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

-  Compoñer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 

-  Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 
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Competencia dixital 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que posibiliten o acceso ao 

coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos e de tratados internacionais que poñan de relevo a contribución 

dos valores éticos á sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de entender a relación que existe 

entre a tecnoloxía e os valores éticos, para que aprenda a facer un bo uso dela no seu tempo libre. 

Podemos adestrar os seguintes descritores: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita a adquisición de pautas 

persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma eficaz e construtiva en calquera sociedade 

democrática, respectando os valores e os dereitos socialmente recoñecidos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

-  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

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

ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as competencias sociais 

e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento 

ético da sociedade e se toma conciencia da importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a 

posibilidade de resolver conflitos interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa 

identidade persoal, senón que desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á 

pluralidade cultural, política, relixiosa ou de calquera outra natureza. 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación: 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as 

implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a resolución de 

conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

-  Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas. 

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e emprender accións que beneficien a 

sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas desenvolvan aspectos como a autonomía, o liderado, a 

creatividade ou a iniciativa persoal. 

Desde esta área considéranse tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das devanditas 

habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións novas, asuma responsabilidades ou 

xestione os recursos materiais e persoais que ten ao seu alcance. 

Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían: 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución dos obxectivos. 

-  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 
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-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender implica ser consciente das necesidades e dos procesos de aprendizaxe, o 

recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta promóvese 

na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou 

argumentar, así como favorecendo o interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa 

vida cotiá. 

Os descritores que poderiamos utilizar para adestrar esta competencia serían: 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución dos obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

diversos medios de expresión e representación. 

 

. Descritores 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de xeito 

respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos 

recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres 

vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de vida 

saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión 

social da estética do corpo humano 

fronte ao seu coidado saudable. 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na 

nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 

para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia 

e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa 

e responder preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
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formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe 

matemática. 

Razoamento lóxico e resolución 

de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os 

datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 

lectura. 

Expresión oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 

lingua, así como a súa historia para usar 

mellor a devandita lingua. 

-  Manter conversas noutras linguas sobre 

temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua 

para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 

diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia 

derivada de información obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 
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Utilización de ferramentas dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías 

para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica...) e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como unha 

fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e fomentar o gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade histórica 

a partir de distintas fontes e identificar 

as implicacións que ten vivir nun Estado 

social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e 

actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos distintos 

ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun 

fin social. 
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Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose 

nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as 

dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 

confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos 

grupais sobre os intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades 

desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista 

e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que 

outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e 

persoais para a consecución de 

obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 

tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións 

persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 
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Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que se deben realizar no proceso 

de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

-Apartado   C   OBXECTIVOS DA ÁREA DE VALORES ÉTICO 
 

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

rodean. 

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

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

desenvolvemento da personalidade. 

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

  5. Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o control persoais no crecemento 

persoal e nas crises de identidade adolescentes, para poder identificar as súas causas e detectar as influencias que 

exercen os grupos sociais na personalidade. 

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

sobre o individuo. 

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

  8. Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e o control da conduta no 

crecemento moral da persoa cara á vida adulta. 

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

autoestima. 

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

emocionais. 

11. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia na personalidade e no carácter 

moral do ser humano para mellorar as súas habilidades emocionais.   

12. Recoñecer a relación do ser humano co contorno e os axentes sociais que o conforman, entendendo a súa 

influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en sociedade desde valores éticos recoñecidos. 

13. Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para dominar formas e xestos habituais que 

favorezan tanto as relacións interpersoais como o respecto á dignidade e aos dereitos das persoas. 

14. Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento respectuoso e comprensivo de relacións 

interpersoais, así como no exercicio da liberdade individual e social. 

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

16. Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a personalidade a través 

de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha 

vida en sociedade máis xusta e enriquecedora. 

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

18. Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e social, identificar os problemas derivados da 

súa ausencia e promovelos en beneficio das persoas e da sociedade. 

19. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a importancia desta última 

para actuar de forma racional. 

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

medios que rexen a súa conduta. 

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

respectados. 

22. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da DUDH, destacando o seu 

valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

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

todos os dereitos humanos. 
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24. Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, 

coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa solución. 

 

-Apartado   D  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

 Bloque 1. A dignidade da persoa 

1ªaval. - Actividades 

conceptuais. Nelas os 

alumnos e alumnas 

irán substituíndo de 

forma progresiva as 

súas ideas previas 

polas desenvolvidas 

na clase. Deben ser 

capaces de manexar 

un vocabulario 

específico e definir 

con precisión e 

claridade os 

conceptos centrais de 

cada unidade. 

- Actividades de 

comentario de texto. 

Fundamentalmente, o 

alumnado debe ser 

capaz de analizar un 

texto, identificando o 

seu tema, tese e ideas 

secundarias. Para iso, 

ten que poder expoñer 

os argumentos ou 

estruturas de 

razoamento do texto. 

- Actividades de 

síntese. Este tipo de 

actividades están 

orientadas á 

comprensión dos 

contidos temáticos 
das diferentes 

unidades e á 

reelaboración dos 

devanditos contidos. 

O alumnado debería 

 B1.1. Construe un 

concepto de persoa, 

consciente de que esta 

é indefinible, 

valorando a dignidade 

que posúe polo feito 

de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades 

para definir o concepto de persoa, 

analizando o seu significado 

etimolóxico. 

 VEB1.1.2. Describe as 

características principais da persoa: 

substancia independente, racional e 

libre. 

 VEB1.1.3. Explica e valora a 

dignidade da persoa que, como ente 

autónomo, se converte nun "ser 

moral". 



- 50 - 

 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

poder entender e 

expoñer os principais 

puntos do tema e 

razoar a partir deles. 

-- Actividades de 

razoamento e 

argumentación. 

Supoñen unha maior 

autonomía por parte 

do alumnado, posto 

que debe elaborar 

unha idea 

fundamentada e 

apoiada nunha serie 

de argumentos. Esta 

actividade pode 

realizarse de forma 

escrita, como unha 

redacción, unha toma 

de postura ante unha 

tese, etc., ou 

oralmente, nunha 

exposición pública ou 

nun debate. 

 

En canto ao «formato» 

das actividades, 

pódense utilizar os 

seguintes: 

- Actividades de 

composición, como 

redaccións, 

disertacións, debates, 

comentario de texto, 

etc. 

- Actividades de libro 

aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos 

complementarios. 

- Probas obxectivas 

escritas: cuestións nas 

que hai que xustificar 

as respostas e 

resolución de 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

exercicios e 

problemas. 

Cada instrumento de 

avaliación debe ter 

distinto peso á hora 

da cualificación final, 

para o que haberá que 

valorar a fiabilidade, 

a obxectividade, a 

representatividade, a 

adecuación ao 

contexto do 

alumnado, etc., dos 

mencionados 

instrumentos. 

  

  

  

 

     B1.2. Comprende a 

crise da identidade 

persoal que xorde na 

adolescencia e as súas 

causas, e describir as 

características dos 

grupos que forman e a 

influencia que 

exercen sobre os seus 

membros, coa 

finalidade de tomar 

conciencia da 

necesidade que ten, 

para seguir medrando 

moralmente e pasar á 

vida adulta, do 

desenvolvemento da 

súa autonomía persoal 

e do control da súa 

conduta. 

 VEB1.2.1. Coñece información, de 

fontes diversas, arredor dos grupos 

de adolescentes, as súas 

características e a influencia que 

exercen sobre os seus membros na 

determinación da súa conduta, e 

realiza un resumo coa información 

obtida. 

 VEB1.2.2. Elabora conclusións 

sobre a importancia que ten para o/a 

adolescente desenvolver a autonomía 

persoal e ter o control da súa propia 

conduta conforme aos valores éticos 

libremente elixidos. 

     B1.3. Describe en 

que consiste a 

personalidade e 

valorar a importancia 

de enriquecela con 

 VEB1.3.1. Identifica en que 

consiste a personalidade e os factores 

xenéticos, sociais, culturais e do 

contorno que inflúen na súa 

construción, e aprecia a capacidade 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

valores e virtudes 

éticas, mediante o 

esforzo e a vontade 

persoal. 

de autodeterminación no ser 

humano. 

     B1.4. Xustifica a 

importancia que ten o 

uso da razón e a 

liberdade no ser 

humano para 

determinar "como 

quere ser", elixindo os 

valores éticos que 

desexa incorporar á 

súa personalidade. 

 VEB1.4.1. Describe e estima o 

papel relevante da razón e a 

liberdade para configurar cos seus 

propios actos a estrutura da súa 

personalidade. 

 VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 

valores éticos que estima como 

desexables para integralos na súa 

personalidade, e explica as razóns da 

súa elección. 

     B1.5. Analiza en 

que consiste a 

intelixencia 

emocional e valorar a 

súa importancia no 

desenvolvemento 

moral do ser humano. 

 VEB1.5.1. Define a intelixencia 

emocional e as súas características, 

valorando a súa importancia na 

construción moral do ente humano. 

 VEB1.5.2. Explica en que 

consisten as emocións e os 

sentimentos, e como se relacionan 

coa vida moral. 

 VEB1.5.3. Atopa, disertando en 

grupo, a relación entre algunhas 

virtudes e valores éticos e o 

desenvolvemento das capacidades de 

autocontrol emocional e 

automotivación, tales como a 

sinceridade, o respecto, a prudencia, 

a temperanza, a xustiza e a 

perseveranza, entre outras 

     B1.6. Estima a 

importancia do 

desenvolvemento da 

intelixencia 

emocional e a súa 

influencia na 

construción da 

personalidade e o seu 

carácter moral, con 

capacidade de 

 VEB1.6.1. Comprende en que 

consisten as habilidades emocionais 

que, segundo Goleman, debe 

desenvolver o ser humano, e elabora 

un esquema explicativo arredor do 

tema, en colaboración en grupo. 

 VEB1.6.2. Relaciona o 

desenvolvemento das habilidades 

emocionais coa adquisición das 

virtudes éticas, tales como a 



- 53 - 

 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

empregar a 

introspección para 

recoñecer emocións e 

sentimentos no seu 

interior, para mellorar 

as súas habilidades 

emocionais. 

perseveranza, a prudencia, a 

autonomía persoal, a temperanza, a 

fortaleza da vontade, a honestidade 

cun mesmo, o respecto á xustiza e a 

fidelidade aos propios principios 

éticos, entre outras. 

 VEB1.6.3. Emprega a 

introspección como medio para 

recoñecer as propias emocións, os 

sentimentos e os estados de ánimo, 

coa finalidade de ter un maior 

control deles e ser capaz de 

automotivarse, converténdose no 

dono da propia conduta. 

     B1.7. Comprende e 

aprecia a capacidade 

do ser humano, para 

influír de maneira 

consciente e 

voluntaria na 

construción da súa 

propia identidade, 

consonte os valores 

éticos, e así mellorar a 

súa autoestima. 

 VEB1.7.1. Toma conciencia e 

aprecia a capacidade que posúe para 

modelar a propia identidade e facer 

de si mesmo/a unha persoa xusta, 

sincera, tolerante, amable, xenerosa, 

respectuosa, solidaria, honesta, libre, 

etc., nunha palabra, digna de ser 

apreciada por si mesmo/a. 

 VEB1.7.2. Deseña un proxecto de 

vida persoal conforme o modelo de 

persoa que quere ser e os valores 

éticos que desexa adquirir, facendo 

que a súa propia vida teña un 

sentido. 

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

1ªaval.   B2.1. Coñece os 

fundamentos da 

natureza social do ser 

humano e a relación 

dialéctica que se 

establece entre este e 

a sociedade, 

estimando a 

importancia dunha 

vida social dirixida 

polos valores éticos. 

 VEB2.1.1. Explica por que o ser 

humano é social por natureza e 

valora as consecuencias que ten este 

feito na súa vida persoal e moral. 

 VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 

pequenos grupos, sobre a influencia 

mutua que se establece entre o 

individuo e a sociedade. 

 VEB2.1.3. Achega razóns que 

fundamenten a necesidade de 

establecer uns valores éticos que 

guíen as relacións interpersoais e 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

utiliza a iniciativa persoal para 

elaborar, mediante soportes 

informáticos, unha presentación 

gráfica das súas conclusións sobre 

este tema. 

     B2.2. Describe e 

valora a importancia 

da influencia do 

contorno social e 

cultural no 

desenvolvemento 

moral da persoa, a 

través da análise do 

papel que 

desempeñan os 

axentes sociais. 

 VEB2.2.1. Describe o proceso de 

socialización e valora a súa 

importancia na interiorización 

individual dos valores e as normas 

morais que rexen a conduta da 

sociedade en que vive. 

 VEB2.2.2. Exemplifica, en 

colaboración en grupo, a influencia 

que teñen na configuración da 

personalidade os valores morais 

inculcados polos axentes sociais, 

entre eles a familia, a escola, os 

amigos e os medios de comunicación 

masiva, elaborando un esquema e 

conclusións, utilizando soportes 

informáticos. 

 VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 

necesidade da crítica racional, como 

medio indispensable para adecuar 

aos valores éticos universais 

establecidos na DUDH os costumes, 

as normas, os valores, etc., do seu 

medio, rexeitando todo o que atente 

contra a dignidade do humano e os 

seus dereitos fundamentais. 

     B2.3. Distingue na 

persoa os ámbitos da 

vida privada e da vida 

pública, a primeira 

regulada pola ética e a 

segunda polo dereito, 

coa finalidade de 

identificar os límites 

da liberdade persoal e 

social. 

 VEB2.3.1. Define os ámbitos da 

vida privada e a pública, así como o 

límite da liberdade humana, en 

ambos os casos. 

     B2.4. Relaciona e 

valora a importancia 

das habilidades da 

 VEB2.4.1. Comprende a 

importancia que para Goleman ten a 

capacidade de recoñecer as emocións 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

intelixencia 

emocional sinaladas 

por Goleman, en 

relación coa vida 

interpersoal, e 

establecer o seu 

vínculo cos valores 

éticos que enriquecen 

as relacións humanas. 

alleas e a de controlar as relacións 

interpersoais, e elabora un resumo 

esquemático sobre o tema. 

     B2.5. Utiliza a 

conduta asertiva e as 

habilidades sociais, 

coa finalidade de 

incorporar á súa 

personalidade algúns 

valores e virtudes 

éticas necesarias no 

desenvolvemento 

dunha vida social 

máis xusta e 

enriquecedora. 

 VEB2.5.1. Explica en que consiste 

a conduta asertiva, facendo unha 

comparación co comportamento 

agresivo ou inhibido, e adopta como 

principio moral fundamental, nas 

relacións interpersoais, o respecto á 

dignidade das persoas. 

 VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 

interpersoais, unha actitude de 

respecto cara ao dereito que todos os 

seres humano teñen a sentir, pensar e 

actuar de forma diferente, a 

equivocarse, a gozar do tempo de 

descanso, a ter unha vida privada, a 

tomar as súas propias decisións, etc., 

e nomeadamente a ser valorado de 

forma especial polo simple feito de 

ser persoa, sen discriminar nin 

menosprezar a ninguén, etc. 

 VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 

curtos reais ou inventados, 

habilidades sociais como a empatía, 

a escoita activa, a interrogación 

asertiva, etc., coa finalidade de que 

aprenda a utilizalos de forma natural 

na súa relación coas demais persoas. 

 VEB2.5.4. Exercita algunhas 

técnicas de comunicación 

interpersoal, mediante a realización 

de diálogos orais, tales como a forma 

axeitada de dicir non, o disco raiado, 

o banco de néboa, etc., co obxecto de 

dominalas e poder utilizalas no 

momento adecuado. 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

     B2.6. Xustifica a 

importancia dos 

valores e das virtudes 

éticas para conseguir 

unhas relacións 

interpersoais xustas, 

respectuosas e 

satisfactorias. 

 VEB2.6.1. Identifica a adquisición 

das virtudes éticas como unha 

condición necesaria para lograr 

unhas boas relacións interpersoais, 

entre elas a prudencia, a lealdade, a 

sinceridade, a xenerosidade, etc. 

 VEB2.6.2. Elabora unha lista con 

algúns valores éticos que deben estar 

presentes nas relacións entre o 

individuo e a sociedade, tales como 

responsabilidade, compromiso, 

tolerancia, pacifismo, lealdade, 

solidariedade, prudencia, respecto 

mutuo, xustiza, etc. 

 VEB2.6.3. Destaca o deber moral e 

cívico que todas as persoas teñen de 

prestar auxilio e socorro a outras 

cuxa vida, liberdade e seguridade 

estean en perigo de xeito inminente, 

colaborando na medida das súas 

posibilidades a prestar primeiros 

auxilios, en casos de emerxencia. 

 Bloque 3. A reflexión ética 

2ªaval.   B3.1. Distingue 

entre ética e moral, 

sinalando as 

semellanzas e as 

diferenzas entre elas e 

estimando a 

importancia da 

reflexión ética como 

un saber práctico 

necesario para guiar 

de forma racional a 

conduta do ser 

humano á súa plena 

realización. 

 VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 

entre a ética e a moral. 

 VEB3.1.2. Achega razóns que 

xustifiquen a importancia da 

reflexión ética. 

     B3.2. Destaca o 

significado e a 

importancia da 

natureza moral do ser 

humano, tomando 

 VEB3.2.1. Distingue entre a 

conduta instintiva do animal e o 

comportamento racional e libre do 

ser humano, destacando a magnitude 

das súas diferenzas e apreciando as 



- 57 - 

 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

conciencia da 

necesidade que ten de 

normas éticas. 

consecuencias que estas teñen na 

vida das persoas. 

     B3.3. Recoñece que 

a liberdade constitúe a 

raíz da estrutura 

moral na persoa e 

apreciar o papel que a 

intelixencia e a 

vontade teñen como 

factores que 

incrementan a 

capacidade de 

autodeterminación. 

 VEB3.3.1. Describe a relación 

entre a liberdade e o concepto de 

persoa. 

 VEB3.3.2. Analiza e valora a 

influencia que teñen na liberdade 

persoal a intelixencia, que nos 

permite coñecer posibles opcións 

para elixir, e a vontade, que nos dá a 

fortaleza suficiente para facer o que 

temos decidido facer. 

 VEB3.3.3. Analiza algúns factores 

biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 

culturais e ambientais, que inflúen 

no desenvolvemento da intelixencia 

e a vontade, nomeadamente o papel 

da educación, e expón as súas 

conclusións de forma clara, mediante 

unha presentación realizada con 

soportes informáticos e audiovisuais. 

     B3.4. Xustifica e 

aprecia o papel dos 

valores na vida 

persoal e social, 

resaltando as súas 

características, a súa 

clasificación e a súa 

xerarquía, coa 

finalidade de 

comprender a súa 

natureza e a súa 

importancia. 

 VEB3.4.1. Explica o que son os 

valores e as súas principais 

características, e aprecia a súa 

importancia na vida individual e 

colectiva das persoas. 

 VEB3.4.2. Procura e selecciona 

información sobre a existencia de 

clases de valores: relixiosos, 

afectivos, intelectuais, vitais, etc. 

 VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 

grupo, unha xerarquía de valores, 

explicando a súa fundamentación 

racional, mediante unha exposición 

usando medios informáticos ou 

audiovisuais. 

     B3.5. Resalta a 

importancia dos 

valores éticos, as súas 

especificacións e a 

 VEB3.5.1. Explica a diferenza 

entre os valores éticos e o resto dos 

valores, e valora a importancia para a 

persoa dos valores éticos. 
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 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

súa influencia na vida 

persoal e social do ser 

humano, destacando a 

necesidade de ser 

recoñecidos e 

respectados por todos. 

     B3.6. Toma 

conciencia da 

importancia dos 

valores e das normas 

éticas, como guía da 

conduta individual e 

social, asumindo a 

responsabilidade de 

difundilos e 

promovelos polos 

beneficios que 

proporcionan á persoa 

e á comunidade. 

 VEB3.6.1. Destaca algunhas das 

consecuencias negativas que, a nivel 

individual e comunitario, ten a 

ausencia de valores e normas éticas, 

tales como o egoísmo, a corrupción, 

a mentira, o abuso de poder, a 

intolerancia, a insolidariedade, a 

violación dos dereitos humanos, etc. 

 VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 

iniciativa persoal e a colaboración en 

grupo, a organización e o 

desenvolvemento dunha campaña no 

seu medio, co fin de promover o 

recoñecemento dos valores éticos 

como elementos fundamentais do 

pleno desenvolvemento persoal e 

social. 

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

(DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

3ªaval.   B5.2. Estimar a 

importancia do 

problema actual do 

exercicio dos dereitos 

da muller e da 

infancia en grande 

parte do mundo, 

coñecendo as súas 

causas e tomando 

conciencia deles, coa 

finalidade de 

promover a súa 

solución. 

 VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe 

histórica do problema dos dereitos da 

muller, recoñecendo os patróns 

económicos e socioculturais que 

fomentaron a violencia e a 

desigualdade de xénero. 

 VEB5.2.2. Xustifica a necesidade 

de actuar en defensa dos dereitos da 

infancia, loitando contra a violencia 

e o abuso do que nenos e as nenas 

son vítimas no século XXI, tales 

como o abuso sexual, o traballo 

infantil, ou a súa utilización como 

soldados/as, etc. 

 VEB5.2.3. Emprende, en 

colaboración en grupo, a elaboración 

dunha campaña contra a 



- 59 - 

 Valores éticos. 1º de ESO 

Tempor

alizació

n 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

discriminación da muller e a 

violencia de xénero no seu medio 

familiar, escolar e social, e avalía os 

resultados obtidos. 

     B5.3. Apreciar o 

labor que realizan 

institucións e ONG 

que traballan pola 

defensa dos dereitos 

humanos, auxiliando 

as persoas que por 

natureza os posúen, 

pero non teñen a 

oportunidade de 

exercelos. 

 VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 

colaboración, sobre o traballo de 

institucións e voluntarios/as que, en 

todo o mundo, traballan polo 

cumprimento dos dereitos humanos 

(Amnistía Internacional, e ONG 

como Mans Unidas, Médicos sen 

Fronteiras e Cáritas, entre outros), e 

elabora e expresa as súas 

conclusións. 

Ver rúbricas 

Rubro: 

referido a un 

exercicio oral ou 

escrito, exame, 

traballo,exposició

n, comentario, 

actividade,etc. 

   Sobresaliente:             

 

 

          10/9 

     Notable: 

 

 

         8/7 

      Ben ou         

suficiente: 

 

         6/5 

    Insuficiente: 

 

 

    4 ou menos 

Comprensión e 

asimilación de 

contidos. 

Comprende e 

asimila os 

contidos completa 

e detalladamente. 

Comprende e 

asimila os 

contidosde xeito 

bastante completo 

e detallado.   

Comprende e 

asimila os 

contidos de xeito 

parcial ou 

suficientemente.   

Non comprende e  

non asimila os 

contidos ou faino 

deficientemente.   

Correccion no uso 

de procedementos 

: 

explicación,anális

e,argumentación,c

rítica,valoración,et

c. 

Fai un uso 

adecuado e 

riguroso dos 

procedementos. 

Fai un uso dos 

procedementos de 

xeito bastante 

completo e 

detallado. 

Fai un uso dos 

procedementos de 

xeito parcial ou 

suficientemente. 

Non fai uso dos 

procedementos ou 

faino 

deficientemente. 

Rigor no uso da 

terminoloxía 

axeitada. 

Fai un uso 

adecuado e 

riguroso da 

terminoloxía. 

Fai un uso da 

terminoloxía de 

xeito bastante 

completo e 

detallado. 

 Fai un uso da 

terminoloxía de 

xeito parcial ou 

suficientemente. 

Non fai un uso da 

terminoloxía ou 

faino 

deficientemente . 

Exposición 

completa e 

detallada. 

Expón completa e 

detalladamente. 

Expón de xeito 

bastante completo 

e detallado. 

Expón parcial ou 

suficientemente. 

Non expón ou 

faino de xeito 

deficiente. 
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Evidencias  

Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares, utilizaremos:  

 As evidencias que podemos recoller na área de Valores Éticos poden ser: 

 Actividades do libro do alumnado ou da proposta didáctica que traballen explicitamente sobre os 

estándares definidos na unidade. 

 Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos estudantes. 

 Produtos de aprendizaxe deseñados en tarefas de aplicación nun contexto real. 

 Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

 Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico. 

 Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

 test 

 

-Apartado   E   CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA 

UTILIZAR NA ÁREA 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente pasa a ser un xestor de 

coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo. 

En concreto, na área de Valores Éticos: 

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos que se sustenten en 

valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a 

problemas cun fondo ético. 

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área desenvolverase a través de 

métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual 

co traballo en grupo. 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino socializadores, cognitivos e 

creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar 

común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente 

vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que 

lle permitan un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio 

da liberdade e o control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal farase a partir de 

aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a través das súas propias experiencia e 

respectando sempre o desenvolvemento dos seus diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como a 

ensinanza recíproca, a discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores éticos de forma holística, 

comprensiva e significativa. 

 

-Apartado   F        RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 2.º ESO. 

-  Os textos, fragmentos, aportados polo profesor/a. 

-  Material audiovisual 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 

-  As monografías didácticas. 

-  A Aula Virtual do centro 

-  As TICS (internet) 

 

-Apartado   G     CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

Criterios e procedementos de Avaliación 

- Os exercicios na clase, a participación nos debates, os test, as probas e os traballos que se vaian  pedindo ao longo de 

cada trimestres serán avaliados para a súa cualificación, correspondendo ao 100% da mesma. 

-A porcentaxe sobre a cualificación que teñen as actividades é a seguinte: 

1-Probas, test e analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, 

definindo os termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. 60%) 

2-Realizar, de xeito individual o en grupo, tarefas exercicios ou actividades - Ler, analizar e comentar 

documentos, artigos e noticias da actualidade expresando a súa opinión individual e participar nos debates 

sobre temas de actualidade relacionados cos principais  problemas éticos. (40%). 

-Hai que superar satisfactoriamente os dous apartados anteriores para facer a media da cualificación da 

avaliación. 

-Hai que aprobar cada unha das avaliacións para supera a materia do curso 
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-Aqueles que non a superen terán que presentar todas as actividades realizadas e facer unha proba escrita que reflicte o 

realizado na avaliación correspondente. 

 

Apartado H INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E Á PRÁCTICA 

DOCENTE   

MATERIA:  CLASE 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 :: Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 

formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

  

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del 

profesorado. 

  

   

 

 

-Apartado   I          Recuperación de Materias Pendentes  

Farán un caderno de actividades e contidosque serán os mesmos que se empregan  nas clases e unha probas, 

test ou analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, definindo os 

termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. Que será a mesma 

que se emprega na aula do curso correspondente. 

Aparttado K DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

SOBRE LA DIGNIDAD Tan digno es el más pobre y desheredado niño que se muere de hambre como el hijo de 

cualquier magnate o potentado que nada en la abundancia. Digno y merecedor de respeto y amor es cualquier 

mendigo, drogadicto, alcohólico o delincuente (…). Lo que sucede es que somos demasiados los espíritus miopes que 

sólo acertamos a ver la dignidad en las personas muy relevantes, en los poderosos, en los que triunfan, pero escasean 

las almas grandes y nobles que saben abarcar con su mirada sin límites los confines de la tierra y alentar y respetar la 

dignidad humana de cualquier persona, sea cual fuere su raza, estado de salud y condición socioeconómica y cultural. 

Bernabé Tierno  

Cuestiones: a) ¿Estás de acuerdo con la opinión que expone la autora de este texto’ b) ¿Crees que en nuestra sociedad 

abundan los espíritus miopes de los que habla el texto? Razona tu respuesta. c) ¿Somos todos igualmente dignos o 

existen grads de dignidad y hay algunas personas más dignas que otras? 

 

-Apartado   L  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad 

didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas 

necesidades. La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada 

unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de 

los recursos disponibles. También requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda 

desarrollar en el alumno las competencias básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los 

contenidos a las necesidades concretas del alumno, a sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y 

recursos del Centro y del aula…  

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: Para los alumnos con disminución 

psíquica seguiremos la misma programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las 

competencias curriculares del ciclo anterior. La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y 

actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras, 
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habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados. Para los alumnos con discapacidad auditiva o 

visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto por el currículo del centro para estos alumnos, 

seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales por adelantado, atención personalizada 

con el orientador…). 

 ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y 

priorización de los contenidos así como a la modificación de la temporalización, concediendo el tiempo suficiente a 

cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a facilitar la integración en el sistema y a superar las 

dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades.  

 ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la 

temporalización, a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación.  ALUMNADO 

CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y 

prestando constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento individualizadas 

revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. 

 

Apartado M CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

QUE CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das 

ramas da filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-

10 de Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -

8 de Marzo: Día de la mujer 

,,,,,,,,,,,,, 

-Apartado   N    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o,,,,,,,,,,,, curso e que están estreitamente 

relacionadas cos contenidos propios da área de Valores Éticos. Dependiendo de la temporalización de las unidades y de 

las características del grupo, se plantean algunas actividades, como contactar con: 

  Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su experiencia personal y las actividades y objetivos 

que lleva a cabo su organización 

.  Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima personal. 

  Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), para que el alumnado 

reciba información de primera mano sobre el funcionamiento de las mismas. 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que decida realizarse, se 

organizarán en colaboración con otros departamentos didácticos. 

Con respecto ás actividades complementarias, convén avaliar estas catro cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Como resultaron as actividades? 

• Cales gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

-Apartado   Ñ  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que 

permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade. 

De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Pódese 

realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras na rúbrica correspondente 

 

.  
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RÚBRICAS 

Rúbrica para avaliar a programación didáctica 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

.  RÚBRICA PARA UN DEBATE 

Nome e Apelidos:   ____________________________________________________________________________ Curso:   ________________  

AVANZADO DEFENSA  

DA SÚA 

POSTURA 

Mantén a defensa 

da súa postura ao 

longo de todo o 

debate. 

 Mantén a 

defensa da súa 

postura o 80% 

do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura o 

60% do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura 

menos do 60% do 

tempo de debate. 

 Non mantén a 

defensa da súa 

postura durante o 

debate. 

 

CAPACIDA

DE DE 

ESCOITAR 

OS SEUS 

COMPAÑEI

ROS 

Escoita os seus 

compañeiros 

atentamente e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, pero 

distráese en 

ocasións e non 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, 

pero distráese a 

metade do tempo 

e non analiza os 

seus argumentos. 

 Non escoita os 

seus compañeiros 

nin analiza os 

seus argumentos. 

 

RESPECTO 

DO USO DA 

PALABRA E 

DAS IDEAS 

DOS 

DEMAIS 

Sempre espera a 

súa quenda para 

facer uso da 

palabra e solicítaa 

con respecto e 

orde. Respecta 

sempre as 

 Sempre espera 

a súa quenda 

para facer uso 

da palabra e 

solicítaa con 

respecto pero 

non con orde. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

faino con respecto 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

non o fai con 

 Sempre 

interrompe para 

facer uso da 

palabra e non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 
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opinións dos 

demais. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

pero non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

respecto nin con 

orde. Non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

VOCABULA

RIO 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente coas 

ideas formuladas. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara na 

presentación 

das ideas 

formuladas. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e non 

logra transmitir 

con claridade as 

súas ideas. 

 

ARGUMEN

TACIÓN 

Todas as ideas 

expostas están 

ben 

argumentadas. 

 Unha das ideas 

non está ben 

argumentada. 

 Dúas das ideas non 

están ben 

argumentadas. 

 Máis de tres ideas 

non están ben 

argumentadas. 

 Ningunha idea 

está ben 

argumentada. 

 

DOMINIO  

DO TEMA 

Mostra 

coñecemento 

profundo e 

dominio total do 

tema. 

 Mostra 

coñecemento e 

dominio do 

tema. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

regular. 

 O coñecemento e 

o dominio do 

tema é malo. 

 Non mostra 

coñecemento nin 

dominio do tema. 

 

REFERENC

IAS  

A 

AUTORES 

Cita máis de tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita dúas 

referencias durante 

a súa participación 

e só unha foi 

relevante. 

 Cita só unha 

referencia 

durante a súa 

participación e 

non foi relevante. 

 Non cita 

referencias 

durante a súa 

participación. 

 

VOLUME  

DO TON DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume 

de voz é 

adecuado e alto 

para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces, 

cando dubida, 

baixa o volume. 

 Non é escoitado 

por todo a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de 

voz é moi baixo 

como para ser 

escoitado por 

todos na aula. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 

 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTAME

NTOS 

Os 

apuntamentos 

están escritos, 

organizados e 

ordenados con 

moito coidado. 

 Os 

apuntamentos 

están escritos e 

teñen certa 

organización. 

 Os apuntamentos 

están escritos. 

 Os apuntamentos 

están escritos só 

con axuda dun 

compañeiro ou do 

profesor cando llo 

recorda. 

 Carece de 

apuntamentos. 

 

CANTIDAD

E  

DE 

INFORMAC

IÓN 

Ten 

información de 

todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten 

información de 

todos os temas 

e da maioría 

das preguntas 

tratadas. 

 Ten información de 

case todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten información 

dalgúns dos temas 

e preguntas 

tratados. 

 Non ten 

información ou 

esta é moi 

escasa. 

 

ORGANIZA

CIÓN 

A información 

está moi ben 

organizada con 

parágrafos ben 

redactados e 

con subtítulos. 

 A información 

está organizada 

con parágrafos 

ben redactados. 

 A información está 

organizada, pero os 

parágrafos non 

están ben 

redactados. 

 A información 

proporcionada non 

parece estar 

organizada. 

 A información 

carece de 

estrutura de 

redacción. 
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IDEAS 

RELEVANT

ES 

A información 

está claramente 

relacionada co 

tema principal e 

proporciona 

varias ideas 

secundarias 

e/ou exemplos. 

 A información 

ten as ideas 

principais e 

unha ou dúas 

ideas 

secundarias. 

 A información ten 

as ideas principais 

pero non as 

secundarias. 

 A información ten 

algunha das ideas 

principais. 

 A información 

non ten ideas 

principais. 

 

GRAMÁTIC

A  

E 

ORTOGRAF

ÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Case non hai 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Existen dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 

INFORMAC

IÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACI

ÓNS, ETC. 

Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos, 

ordenados e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos e, 

en ocasións, 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións non 

sempre están ben 

construídos e non 

sempre contribúen 

á comprensión do 

tema. 

 Non ten 

diagramas nin 

ilustracións. 

 

 

 

1.  RÚBRICA PARA AVALIAR EL TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 Non ten ningunha dificultade para entender 

os contidos. 

Seleccionar contidos cun grao 

maior de dificultade.  

 

Entende os contidos, pero, en ocasións, 

resúltanlle difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo á súa 

realidade. 

 

Ten dificultades para entender os contidos 

que se presentan. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

E
M

E
N

T
O

 

Non ten dificultades (alumnos de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través de 

actividades que lles permitan 

poñer en xogo as súas 

capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a 

dificultade sexa progresiva de 

acordo ás capacidades que se 

vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de 

acordo ás capacidades do 

alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

E
 E

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

 

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas máis procedementais e 

próximas á súa realidade. 
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D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Encontra solucións aos problemas que se 

presentan en todas as situacións. 

Seguir fomentando esta 

capacidade. 

 

Encontra solucións aos problemas que se 

presentan nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada vez 

con maior grao de dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas nas 

situacións que se presentan. 

Propoñer problemas de acordo 

ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 

perfeccionando a expresión oral 

e a escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de 

forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e 

debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral 

e escrita co fin de melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma 

oral e escrita. 

Propoñer actividades co nivel 

necesario para que o alumnado 

adquira as ferramentas 

necesarias que lle permitan 

mellorar. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESEN

TACIÓN 

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

mencionar o tema 

do que trata. 

 O alumno 

preséntase sen 

dicir o seu nome 

e menciona o 

tema de forma 

moi xeral. 

 Empeza a súa 

exposición sen facer 

unha presentación 

inicial. 

 

EXPRESI

ÓN 

ORAL 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Manexa un 

vocabulario moi 

básico e ten 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un vocabulario 

moi básico e non 

logra transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 

VOLUM

E DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume de 

voz é adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

todos, aínda que, 

ás veces, cando 

dubida, baixa o 

volume. 

 Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de voz 

é moi baixo como 

para ser escoitado 

por todos na aula. 

 

EXPRESI

VIDADE 

As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal xeran un 

forte interese e 

entusiasmo sobre 

o tema nos 

outros. 

 Expresións 

faciais e linguaxe 

corporal que 

xeran en moitas 

ocasións interese 

e entusiasmo, 

aínda que 

algunhas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 Expresións faciais 

e linguaxe corporal 

que xeran 

nalgunhas ocasións 

interese e 

entusiasmo, aínda 

que moitas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal mostran 

unha actitude 

pasiva e non 

xeran moito 

interese, pero 

algunhas veces, 

cando fala de 

algo que lle gusta 

moito, é capaz de 

mostrar algo de 

entusiasmo. 

 Moi pouco uso de 

expresións faciais ou 

linguaxe corporal. 

Non xera interese na 

forma de falar. 
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TEMPO 

O alumno 

utilizou o tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente a 

súa presentación. 

 O alumno 

utilizou un tempo 

axustado ao 

previsto, pero cun 

final precipitado 

ou excesivamente 

longo por falta de 

control do tempo. 

 O alumno utilizou 

o tempo adecuado, 

pero faltoulle 

cerrar a súa 

presentación; ou 

ben non utilizou o 

tempo adecuado, 

pero incluíu todos 

os puntos da súa 

presentación. 

 Excesivamente 

longo ou 

insuficiente para 

poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente. 

 O alumno esqueceu 

por completo o 

tempo que tiña e saíu 

do tema. 

 

INCLUSI

ÓN  

DOS 

ASPECT

OS 

RELEVA

NTES 

Expón 

claramente o 

traballo e achega 

referencias aos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón 

claramente o 

traballo, pero non 

relaciona toda a 

exposición cos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón claramente 

o traballo, pero non 

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados. 

 Ten dificultade 

para expoñer o 

traballo porque 

non entende os 

coñecementos 

traballados. 

 Non expón o traballo 

nin coñece os 

conceptos traballados 

necesarios para a súa 

realización. 

 

EXPLIC

ACIÓN  

DO 

PLAN  

DE 

TRABAL

LO 

Explica cada paso 

con detalle, con 

lóxica e 

cronoloxicamente 

na orde na que o 

realizou. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse un 

pouco coa orde. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse na orde 

e foi necesario 

reorganizalo a 

través de 

preguntas. 

 Presenta 

dificultade á hora 

de diferenciar os 

pasos que deu e 

necesita axuda 

para explicalos 

con claridade. 

 Non identifica os 

pasos que deu nin é 

capaz de reconducir 

o discurso de forma 

guiada. 

 

RECURS

OS 

DIDÁCTI

COS 

A exposición 

acompáñase con 

soportes 

audiovisuais en 

diversos 

formatos, 

especialmente 

atractivos e de 

moita calidade. 

 Soporte visual 

adecuado e 

interesante na súa 

xusta medida. 

 Soporte visual 

adecuado. 

 Soporte visual 

non adecuado. 

 Sen soporte visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTOR

IO 

BÁSICO ESCASO 

REDACCI

ÓN 

O traballo está ben 

estruturado e cumpre 

na súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% pero 

non cumpre coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento 

 O traballo non está 

estructurado e ten 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desenvolvement

o e conclusión. 

desenvolvement

o e conclusión. 

e conclusión. 

ORTOGR

AFÍA 

O texto non presenta 

erros ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

menos de 3 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

entre 4 e 6 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten entre 6 e 

10 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten máis de 

10 erros ortográficos. 
 

EXTENSI

ÓN 

O exercicio escrito 

adáptase á extensión 

esixida (2, 3 ou 4 

páxinas). 

 O exercicio 

escrito presenta 

media páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

unha páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

dúas páxinas 

máis da extensión 

esixida. 

 O exercicio escrito 

presenta máis de 

dúas páxinas da 

extensión esixida. 

 

CONTID

O 

Trátase o contido que 

se pediu. 

 Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada do 

contido que se 

pediu. 

 Un 60% do 

texto non ten 

relación co 

contido que se 

pediu. 

 Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema 

pedido. 

 Só se menciona o 

tema pedido, pero 

non se trata. 

 

ARGUME

NTACIÓ

N DE 

IDEAS 

Presenta ideas ben 

argumentadas e sen 

erros. 

 Presenta ideas 

ben 

argumentadas 

pero con algún 

erro. 

 Presenta ideas 

que argumenta 

con debilidade. 

 Presenta ideas 

sen argumentar. 

 Non presenta ideas e 

as que presenta non 

están argumentadas. 

 

PRESENT

ACIÓN  

E 

LIMPEZA 

O traballo está 

presentado con 

pulcritude e limpeza. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten un risco. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres 

riscos. 

 O traballo ten 

dobreces e máis 

de tres riscos. 

 O traballo está 

presentado con un 

gran número de 

dobreces e riscos. 

 

TEMPO 

DE 

ENTREG

A 

A entrega realízase na 

data indicada. 

 A entrega 

realízase cun 

día de atraso. 

 A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso. 

 A entrega 

realízase con tres 

días de atraso. 

 A entrega realízase 

despois de pasados 

tres días da data 

indicada. 
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VALORES ÉTICOS 

 

2º ESO 

 

INDICE: 

a) Introdución e contextualización. 

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

-APARTADO  A INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 obxectivos xerais de educación secundaria 

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

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar 

a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e 

resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar 

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua 

cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 

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

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

patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 

de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 
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os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa 

conservación e mellora. 

l ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

 

Apartado B   CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  

Descrición do modelo competencial 

,,Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos desde un enfoque de 

aplicación que permita o adestramento das competencias. As competencias non se estudan nin se ensinan, 

adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe que favorezan a transferencia do coñecemento mediante 

metodoloxías de aula activas. 

Non resulta práctico nin eficaz abordar cada competencia de xeito global en cada unidade, polo que se estruturarán 

en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis 

indicadores por competencia. 

O indicador ten tamén un carácter bastante xeral, por iso o descompoñemos no que chamamos «descritores da 

competencia»; os cales «describen» o alumnado competente no devandito ámbito. Por cada indicador atoparemos 

entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo. 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais, redactados en terceira persoa do 

presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito 

explícito na unidade. Este é concreto e obxectivable, e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades 

deseñadas. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando 

que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos e das alumnas sexa o máis completo posible. 

A diversidade de estilos de aprendizaxe do alumnado convídanos a traballar desde as diferentes potencialidades 

que os caracterizan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Valores Éticos. 
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, facendo fincapé 

nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos afondar no eixe sobre o que xira todo o currículo básico e 

o carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica unha demostración racional. Así mesmo, 

esta competencia ofrece a oportunidade de realizar argumentacións, considerar e realizar xuízos morais e aplicar 

estratexias de resolución de problemas. 

Os descritores que podemos traballar son: 

-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as súas repercusións na vida futura. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao coidado saudable. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor 

nosa e responder preguntas. 

-  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 

xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

-  Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura, a análise e a reflexión sobre libros e 

textos relacionados cos contidos curriculares. Deste xeito, desenvolveranse a comprensión lectora e a expresión oral e 

escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os valores éticos e os dereitos humanos. 

Por outro lado, contribuirase conxuntamente á comunicación lingüística e á transmisión de valores a través da 

exposición e da resolución de dilemas morais, pois estes esixen poñer en práctica habilidades como a escoita activa, a 

empatía e a expresión de ideas e de sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e a non verbal. 

Os descritores que podemos utilizar serán: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
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-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais correctas para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións comunicativas. 

-  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

-  Compoñer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 

-  Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

Competencia dixital 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que posibiliten o acceso ao 

coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos e de tratados internacionais que poñan de relevo a contribución 

dos valores éticos á sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de entender a relación que existe 

entre a tecnoloxía e os valores éticos, para que aprenda a facer un bo uso dela no seu tempo libre. 

Podemos adestrar os seguintes descritores: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita a adquisición de pautas 

persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma eficaz e construtiva en calquera sociedade 

democrática, respectando os valores e os dereitos socialmente recoñecidos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

-  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

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

ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as competencias sociais 

e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento 

ético da sociedade e se toma conciencia da importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a 

posibilidade de resolver conflitos interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa 

identidade persoal, senón que desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á 

pluralidade cultural, política, relixiosa ou de calquera outra natureza. 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación: 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as 

implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a resolución de 

conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

-  Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas. 

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e emprender accións que beneficien a 

sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas desenvolvan aspectos como a autonomía, o liderado, a 

creatividade ou a iniciativa persoal. 

Desde esta área considéranse tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das devanditas 

habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións novas, asuma responsabilidades ou 

xestione os recursos materiais e persoais que ten ao seu alcance. 

Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían: 
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-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución dos obxectivos. 

-  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender implica ser consciente das necesidades e dos procesos de aprendizaxe, o 

recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta promóvese 

na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou 

argumentar, así como favorecendo o interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa 

vida cotiá. 

,,,,,,,,,,,,,Os descritores que poderiamos utilizar para adestrar esta competencia serían: 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución dos obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

 Descritores 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de xeito 

respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos 

recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres 

vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de vida 

saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión 

social da estética do corpo humano 

fronte ao seu coidado saudable. 
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A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na 

nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 

para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia 

e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa 

e responder preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, proporcións, 

formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe 

matemática. 

Razoamento lóxico e resolución 

de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os 

datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 

lectura. 

Expresión oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 

lingua, así como a súa historia para usar 

mellor a devandita lingua. 

-  Manter conversas noutras linguas sobre 

temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua 

para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 
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diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia 

derivada de información obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías 

para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica...) e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como unha 

fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e fomentar o gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade histórica 

a partir de distintas fontes e identificar 

as implicacións que ten vivir nun Estado 

social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e 

actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos distintos 

ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun 

fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose 

nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as 

dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 

confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos 

grupais sobre os intereses persoais. 
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Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades 

desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista 

e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que 

outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e 

persoais para a consecución de 

obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 

tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións 

persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 

Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que se deben realizar no proceso 

de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

Apartado C) CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

Obxectivos da área de valores éticos 

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

rodean. 

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

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

desenvolvemento da personalidade. 

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

  5. Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o control persoais no crecemento 

persoal e nas crises de identidade adolescentes, para poder identificar as súas causas e detectar as influencias que 

exercen os grupos sociais na personalidade. 

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

sobre o individuo. 

  7. Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a concepción kantiana. 
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  8. Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e o control da conduta no 

crecemento moral da persoa cara á vida adulta. 

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

autoestima. 

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

emocionais. 

11. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia na personalidade e no carácter 

moral do ser humano para mellorar as súas habilidades emocionais.   

12. Recoñecer a relación do ser humano co contorno e os axentes sociais que o conforman, entendendo a súa 

influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en sociedade desde valores éticos recoñecidos. 

13. Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para dominar formas e xestos habituais que 

favorezan tanto as relacións interpersoais como o respecto á dignidade e aos dereitos das persoas. 

14. Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento respectuoso e comprensivo de relacións 

interpersoais, así como no exercicio da liberdade individual e social. 

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

16. Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a personalidade a través 

de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha 

vida en sociedade máis xusta e enriquecedora. 

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

18. Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e social, identificar os problemas derivados da 

súa ausencia e promovelos en beneficio das persoas e da sociedade. 

19. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a importancia desta última 

para actuar de forma racional. 

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

medios que rexen a súa conduta. 

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

respectados. 

22. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da DUDH, destacando o seu 

valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

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

todos os dereitos humanos. 

24. Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, 

coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa solución. 

 

Apartado D    CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

 

                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

  Bloque 1. A dignidade da persoa 

1ªaval. - Actividades 

conceptuais. Nelas os 

alumnos e alumnas irán 

substituíndo de forma 

progresiva as súas 

ideas previas polas 

desenvolvidas na clase. 

Deben ser capaces de 

manexar un 

B1.1. Constrúe un 

concepto de persoa, 

consciente de que esta 

é indefinible, 

valorando a dignidade 

que posúe polo feito 

de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades 

para definir o concepto de persoa, 

analizando algunhas definicións 

achegadas por filósofos/as. 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

vocabulario específico 

e definir con precisión 

e claridade os 

conceptos centrais de 

cada unidade. 

- Actividades de 

comentario de texto. 

Fundamentalmente, o 

alumnado debe ser 

capaz de analizar un 

texto, identificando o 

seu tema, tese e ideas 

secundarias. Para iso, 

ten que poder expoñer 

os argumentos ou 

estruturas de 

razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. 

Este tipo de actividades 

están orientadas á 

comprensión dos 

contidos temáticos das 

diferentes unidades e á 

reelaboración dos 

devanditos contidos. O 

alumnado debería 

poder entender e 

expoñer os principais 

puntos do tema e 

razoar a partir deles. 

-- Actividades de 

razoamento e 

argumentación. 

Supoñen unha maior 

autonomía por parte do 

alumnado, posto que 

debe elaborar unha idea 

fundamentada e 

apoiada nunha serie de 

argumentos. Esta 

actividade pode 

realizarse de forma 

escrita, como unha 

redacción, unha toma 

de postura ante unha 

tese, etc., ou oralmente, 

nunha exposición 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

pública ou nun debate. 

 

En canto ao «formato» 

das actividades, 

pódense utilizar os 

seguintes: 

- Actividades de 

composición, como 

redaccións, 

disertacións, debates, 

comentario de texto, 

etc. 

- Actividades de libro 

aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos 

complementarios. 

- Probas obxectivas 

escritas: cuestións nas 

que hai que xustificar 

as respostas e 

resolución de 

exercicios e problemas. 

Cada instrumento de 

avaliación debe ter 

distinto peso á hora da 

cualificación final, para 

o que haberá que 

valorar a fiabilidade, a 

obxectividade, a 

representatividade, a 

adecuación ao contexto 

do alumnado, etc., dos 

mencionados 

instrumentos. 

 

 

 

 

  B1.2. Identifica os 

conceptos de 

heteronomía e 

autonomía, mediante a 

concepción kantiana 

VEB1.2.1. Explica a concepción 

kantiana do concepto de persoa, como 

suxeito autónomo capaz de ditar as 

súas propias normas morais. 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

da persoa, coa 

finalidade de valorar a 

súa importancia e 

aplicala na realización 

da vida moral. 

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. 

  B1.3. Entende a 
relación entre os actos, 

os hábitos e o 

desenvolvemento do 

carácter, mediante a 

comprensión do 

concepto de virtude en 

Aristóteles e, en 

especial, o relativo ás 

virtudes éticas, pola 

importancia que teñen 

no desenvolvemento 

da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características en 

Aristóteles, indicando a súa relación 

cos actos, os hábitos e o carácter. 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 

beneficios que, segundo Aristóteles, 

achegan as virtudes éticas ao ser 

humano, identifica algunhas destas e 

ordénaas segundo un criterio racional. 

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

  B2.1. Distingue, na 

persoa, os ámbitos da 

vida privada e da vida 

pública, a primeira 

regulada pola ética e a 

segunda polo dereito, 

coa finalidade de 

identificar os límites 

da liberdade persoal e 

social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os 

ámbitos de acción que corresponden á 

ética e ao dereito, e expón as súas 

conclusións mediante unha 

presentación elaborada con medios 

informática. 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 

problema da relación entre estes dous 

campos, o privado e o público, e a 

posibilidade de que exista un conflito 

de valores éticos entre ambos, así 

como a forma de atopar unha solución 

baseada nos valores éticos, 

exemplificando de maneira concreta 

tales casos, e expón as súas posibles 

solucións fundamentadas eticamente. 

  Bloque 3. A reflexión ética 

2ªaval.  B3.1. Distingue 

entre ética e moral, 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 

entre a ética e a moral, no que se refire 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

sinalando as 

semellanzas e as 

diferenzas entre elas, e 

estimando a 

importancia da 

reflexión ética como 

un saber práctico 

necesario para guiar 

de xeito racional a 

conduta do ser 

humano á súa plena 

realización. 

á súa orixe e á súa finalidade. 

VEB3.1.2. Achega razóns que 

xustifiquen a importancia da reflexión 

ética, como unha guía racional de 

conduta necesaria na vida do ser 

humano, expresando de forma 

apropiada os argumentos en que se 
fundamenta. 

  B3.2. Destaca o 

significado e a 

importancia da 

natureza moral do ser 

humano, analizando as 

súas etapas de 

desenvolvemento e 

tomando conciencia 

da necesidade que ten 

de normas éticas, libre 

e racionalmente 

asumidas, como guía 

do seu 

comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 

estrutura moral da persoa como ser 

racional e libre, razón pola que esta é 

responsable da súa conduta e das 

consecuencias desta. 

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. 

  B3.3. Recoñece que 

a liberdade constitúe a 

raíz da estrutura moral 

na persoa, e apreciar o 

papel da intelixencia e 

da vontade como 

factores que 

incrementan a 

capacidade de 

autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre 

a liberdade e os conceptos de persoa e 

estrutura moral. 

  B3.4. Resalta a 

importancia dos 

valores éticos, as súas 

especificacións e a súa 

influencia na vida 

persoal e social do ser 

humano, destacando a 

necesidade de ser 

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. 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

recoñecidos e 

respectados por todos. 

VEB3.4.2. Emprega o espírito 

emprendedor para realizar, en grupo, 

unha campaña destinada a difundir a 

importancia de respectar os valores 

éticos, tanto na vida persoal como na 

social. 

  B3.5. Establece 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. 

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distinguíndoa 

das normas xurídicas, relixiosas, etc. 

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 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. 

  B3.6. Explica as 

características e os 

obxectivos das teorías 

éticas, así como a súa 

clasificación en éticas 

de fins e 

procedementais, 

sinalando os 

principios máis 

destacados do 

hedonismo de 

Epicuro. 

VEB3.6.1. Enuncia os elementos 

distintivos das "teorías éticas" e 

argumenta a súa clasificación en éticas 

de fins e éticas procedementais, e 

elabora un esquema coas súas 

características máis destacadas. 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 

fundamentais da teoría hedonista de 

Epicuro e os valores éticos que 

defende, destacando as características 

que a identifican como unha ética de 

fins. 

VEB3.6.3. Elabora, en colaboración 

co grupo, argumentos a favor e/ou en 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

contra do epicureísmo, e expón as 

súas conclusións cos argumentos 

racionais correspondentes. 

  B3.7. Entende os 

principais aspectos do 

eudemonismo 

aristotélico, 
identificándoo como 

unha ética de fins e 

valorando a súa 

importancia e a 

vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do 

termo "eudemonismo" e o que para 

Aristóteles significa a felicidade como 

ben supremo, e elabora e expresa 
conclusións. 

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos 

de tendencias que hai no ser humano, 

segundo Aristóteles, e a súa relación 

co que el considera como ben supremo 

da persoa. 

VEB3.7.3. Achega razóns para 

clasificar o eudemonismo de 

Aristóteles dentro da categoría da 

ética de fins. 

  B3.8. Comprende os 

elementos máis 

significativos da ética 

utilitarista e a súa 

relación co hedonismo 

de Epicuro, 

clasificándoa como 

unha ética de fins e 

elaborando 

argumentos que 

apoien a súa 

valoración persoal 

arredor desta 

formulación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das 

ideas fundamentais da ética 

utilitarista: o principio de utilidade, o 

concepto de pracer, a compatibilidade 

do egoísmo individual co altruísmo 

universal e a localización do valor 

moral nas consecuencias da acción, 

entre outras. 

VEB3.8.2. Enumera as 

características que fan do utilitarismo 

e do epicureísmo unhas éticas de fins. 

VEB3.8.3. Argumenta 

racionalmente as súas opinións sobre a 

ética utilitarista. 

  Bloque 4. A xustiza e a política 

2ªaval.  B4.1. Comprende e 

valora a importancia 

da relación entre os 

conceptos de ética, 

política e xustiza, 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as 

razóns que dá Aristóteles para 

establecer un vínculo necesario entre 

ética, política e xustiza. 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

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. 

  B4.2. Coñece e 
aprecia a política de 

Aristóteles e as súas 

características 

esenciais, e entender o 

seu concepto de 

xustiza e a súa 

relación co ben común 

e a felicidade, 

elaborando un xuízo 

crítico sobre a 

perspectiva deste 

filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á 
súa iniciativa persoal, unha 

presentación con soporte informático, 

sobre a política aristotélica como unha 

teoría organicista, cunha finalidade 

ética e que atribúe a función educativa 

ao Estado. 

VEB4.2.2. Selecciona e usa 

información, en colaboración co 

grupo, para entender e apreciar a 

importancia que Aristóteles lle dá á 

xustiza como valor ético no que se 

fundamenta a lexitimidade do Estado 

e a súa relación coa felicidade e o ben 

común, e expón as súas conclusións 

persoais debidamente fundamentadas. 

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

(DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

3ªaval.  B5.1. Sinala a 

vinculación entre a 

ética, o dereito e a 

xustiza, a través do 

coñecemento das súas 

semellanzas, 

diferenzas e relacións. 

VEB5.1.1. Procura e selecciona 

información en páxinas web, para 

identificar as diferenzas, as 

semellanzas e os vínculos entre a ética 

e o dereito. 

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

3ªaval.  B6.1. Recoñece a 

importancia da 

dimensión moral da 

ciencia e a tecnoloxía, 

así como a necesidade 

de establecer límites 

éticos e xurídicos, coa 

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 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

finalidade de orientar 

a súa actividade 

consonte os valores 

defendidos pola 

DUDH. 

ecolóxico, etc.). 

VEB6.1.2. Achega argumentos que 

fundamenten a necesidade de pór 

límites éticos e xurídicos á 

investigación práctica, tanto científica 

como tecnolóxica, tomando a 

dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio 

normativo. 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 

persoal para expor as súas conclusións 

sobre o tema tratado, utilizando 

medios informáticos e audiovisuais, 

de xeito argumentado e ordenado 

racionalmente. 

  B6.2. Entende e 

valora o problema da 

tecnodependencia e a 

alienación humana á 

que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o 

perigo que representa para o ser 

humano a tecnodependencia, 

sinalando os seus síntomas e as súas 

causas, e estimando as súas 

consecuencias negativas, como unha 

adición incontrolada aos dispositivos 

electrónicos, aos videoxogos e ás 

redes sociais, que conduce as persoas 

cara a unha progresiva 

deshumanización. 

  B6.3. Utiliza os 

valores éticos contidos 

na DUDH no campo 

científico e 

tecnolóxico, coa 

finalidade de evitar a 

súa aplicación 

inadecuada e 

solucionar os dilemas 

morais que ás veces se 

presentan, 

nomeadamente no 

terreo da medicina e a 

biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información 

seleccionada de diversas fontes, coa 

finalidade de coñecer en que consisten 

algúns dos avances en medicina e 

biotecnoloxía, que formulan dilemas 

morais (utilización de células nai, 

clonación, euxénese, etc.), sinalando 

algúns perigos que estes encerran de 

prescindir do respecto á dignidade 

humana e os seus valores 

fundamentais. 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude 

de tolerancia e respecto ante as 

opinións que se expresan na 

confrontación de ideas, coa finalidade 
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                                           Valores éticos. 2º de ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

de solucionar os dilemas éticos, sen 

esquecer a necesidade de empregar o 

rigor na fundamentación racional e 

ética de todas as alternativas de 

solución formuladas. 

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. A dignidade da persoa  

   B1.1. Conceptos de persoa 

achegados pola filosofía. 

 B1.1. Construír un 

concepto de persoa, 

consciente de que esta é 

indefinible, valorando a 

dignidade que posúe polo 

feito de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as 

dificultades para definir o 

concepto de persoa, analizando 

algunhas definicións achegadas 

por filósofos/as. 

 CCL 

   B1.2. Visión kantiana: a 

persoa como suxeito 

autónomo e como un fin en 

si mesma. 

 B1.2. Identificar os 

conceptos de heteronomía 

e autonomía, mediante a 

concepción kantiana da 

persoa, coa finalidade de 

valorar a súa importancia 

e aplicala na realización 

da vida moral. 

 VEB1.2.1. Explica a 

concepción kantiana do 

concepto de persoa, como 

suxeito autónomo capaz de 

ditar as súas propias normas 

morais. 

 CSC 

 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. 

 CSC 

   B1.3. Noción aristotélica da 

virtude: relación cos actos, 

os hábitos e o carácter. 

Virtudes éticas. 

 B1.3. Entender a relación 

entre os actos, os hábitos 

e o desenvolvemento do 

carácter, mediante a 

comprensión do concepto 

de virtude en Aristóteles 

e, en especial, o relativo 

ás virtudes éticas, pola 

importancia que teñen no 

desenvolvemento da 

personalidade. 

 VEB1.3.1. Sinala en que 

consiste a virtude e as súas 

características en Aristóteles, 

indicando a súa relación cos 

actos, os hábitos e o carácter. 

 CSC 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

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

   B2.1. Diferenzas entre ética 

e dereito. 

 B2.2. Posibles conflitos 

entre os valores que regulan 

a vida privada e os que 

regulan a vida pública. 

 B2.1. Distinguir, na 

persoa, os ámbitos da 

vida privada e da vida 

pública, a primeira 

regulada pola ética e a 

segunda polo dereito, coa 

finalidade de identificar 

 VEB2.1.1. Distingue entre os 

ámbitos de acción que 

corresponden á ética e ao 

dereito, e expón as súas 

conclusións mediante unha 

presentación elaborada con 

medios informática. 

 CCL 

 CD 
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os límites da liberdade 

persoal e social. 
 VEB2.1.2. Reflexiona arredor 

do problema da relación entre 

estes dous campos, o privado e 

o público, e a posibilidade de 

que exista un conflito de 

valores éticos entre ambos, así 

como a forma de atopar unha 

solución baseada nos valores 

éticos, exemplificando de 

maneira concreta tales casos, e 

expón as súas posibles 

solucións fundamentadas 

eticamente. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 Bloque 3. A reflexión ética  

   B3.1. Diferenza entre ética 

e moral. 

 B3.2. Reflexión ética como 

guía racional de conduta. 

 B3.1. Distinguir entre 

ética e moral, sinalando 

as semellanzas e as 

diferenzas entre elas, e 

estimando a importancia 

da reflexión ética como 

un saber práctico 

necesario para guiar de 

xeito racional a conduta 

do ser humano á súa 

plena realización. 

 VEB3.1.1. Recoñece as 

diferenzas entre a ética e a 

moral, no que se refire á súa 

orixe e á súa finalidade. 

 CSC 

 VEB3.1.2. Achega razóns que 

xustifiquen a importancia da 

reflexión ética, como unha guía 

racional de conduta necesaria 

na vida do ser humano, 

expresando de forma apropiada 

os argumentos en que se 

fundamenta. 

 CSC 

   B3.3. Estrutura moral da 

persoa. 

 B3.4. Etapas do 

desenvolvemento moral en 

Piaget e Köhlberg. Paso da 

heteronomía á autonomía 

moral. 

 B3.2. Destacar o 

significado e a 

importancia da natureza 

moral do ser humano, 

analizando as súas etapas 

de desenvolvemento e 

tomando conciencia da 

necesidade que ten de 

normas éticas, libre e 

racionalmente asumidas, 

como guía do seu 

comportamento. 

 VEB3.2.1. Sinala en que 

consiste a estrutura moral da 

persoa como ser racional e 

libre, razón pola que esta é 

responsable da súa conduta e 

das consecuencias desta. 

 CSC 

 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. 

 CCL 

 CSC 

   B3.5. A liberdade como raíz 

da estrutura moral da 

persoa. 

 B3.3. Recoñecer que a 

liberdade constitúe a raíz 

da estrutura moral na 

persoa, e apreciar o papel 

da intelixencia e da 

vontade como factores 

que incrementan a 

capacidade de 

autodeterminación. 

 VEB3.3.1. Describe a relación 

entre a liberdade e os conceptos 

de persoa e estrutura moral. 

 CCL 
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   B3.6. Características 

distintivas dos valores 

éticos. 

 B3.7. Valores éticos e 

dignidade humana. 

 B3.4. Resaltar a 

importancia dos valores 

éticos, as súas 

especificacións e a súa 

influencia na vida persoal 

e social do ser humano, 

destacando a necesidade 

de ser recoñecidos e 

respectados por todos. 

 VEB3.4.1. Describe as 

características distintivas dos 

valores éticos, utilizando 

exemplos concretos deles e 

apreciando a súa relación 

esencial coa dignidade humana 

e a conformación dunha 

personalidade xusta e 

satisfactoria. 

 CCL 

 VEB3.4.2. Emprega o espírito 

emprendedor para realizar, en 

grupo, unha campaña destinada 

a difundir a importancia de 

respectar os valores éticos, 

tanto na vida persoal como na 

social.  

 CSC 

 CSIEE 

   B3.8. Normas. 

Especificidade das normas 

éticas. 

 B3.9. Relativismo moral 

dos sofistas. 

 B3.10. Intelectualismo 

moral en Sócrates e Platón. 

 B3.11. Relativismo moral 

fronte a obxectivismo 

moral. 

 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. 

 VEB3.5.1. Define o concepto 

de norma e de norma ética, 

distinguíndoa das normas 

xurídicas, relixiosas, etc. 

 CCL 

 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 consecuencias que esta ten 

na vida das persoas. 

 CCEC 

 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. 

 CCEC 

 VEB3.5.4. Compara o 

relativismo e o obxectivismo 

moral apreciando a vixencia 

destas teorías éticas na 

actualidade, e expresa opinións 

de forma argumentada.  

 CCL 

 CSC 

   B3.12. Clasificación das 

teorías éticas: éticas de fins 

e éticas procedementais. 

 B3.13. A ética de Epicuro 

como ética de fins. 

 B3.6. Explicar as 

características e os 

obxectivos das teorías 

éticas, así como a súa 

clasificación en éticas de 

fins e procedementais, 

sinalando os principios 

máis destacados do 

hedonismo de Epicuro. 

 VEB3.6.1. Enuncia os 

elementos distintivos das 

"teorías éticas" e argumenta a 

súa clasificación en éticas de 

fins e éticas procedementais, e 

elabora un esquema coas súas 

características máis destacadas. 

 CAA 

 CCL 

 VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 

fundamentais da teoría 

hedonista de Epicuro e os 

valores éticos que defende, 

 CCEC 
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destacando as características 

que a identifican como unha 

ética de fins. 

 VEB3.6.3. Elabora, en 

colaboración co grupo, 

argumentos a favor e/ou en 

contra do epicureísmo, e expón 

as súas conclusións cos 

argumentos racionais 

correspondentes. 

 CAA 

 CCL 

   B3.14. O eudemonismo 

aristotélico como ética de 

fins. 

 B3.15. O ben supremo da 

persoa en Aristóteles e as 

tres tendencias da alma. 

 B3.7. Entender os 

principais aspectos do 

eudemonismo aristotélico, 

identificándoo como unha 

ética de fins e valorando a 

súa importancia e a 

vixencia actuais. 

 VEB3.7.1. Explica o 

significado do termo 

"eudemonismo" e o que para 

Aristóteles significa a 

felicidade como ben supremo, e 

elabora e expresa conclusións. 

 CCL 

 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. 

 CCEC 

 VEB3.7.3. Achega razóns para 

clasificar o eudemonismo de 

Aristóteles dentro da categoría 

da ética de fins. 

 CCL 

   B3.16. O utilitarismo como 

ética de fins: principio de 

utilidade; concepto de 

pracer; compatibilidade do 

egoísmo individual co 

altruísmo universal; 

localización do valor moral 

nas consecuencias da 

acción. 

 B3.8. Comprender os 

elementos máis 

significativos da ética 

utilitarista e a súa relación 

co hedonismo de Epicuro, 

clasificándoa como unha 

ética de fins e elaborando 

argumentos que apoien a 

súa valoración persoal 

arredor desta formulación 

ética. 

 VEB3.8.1. Fai unha recensión 

das ideas fundamentais da ética 

utilitarista: o principio de 

utilidade, o concepto de pracer, 

a compatibilidade do egoísmo 

individual co altruísmo 

universal e a localización do 

valor moral nas consecuencias 

da acción, entre outras. 

 CCL 

 VEB3.8.2. Enumera as 

características que fan do 

utilitarismo e do epicureísmo 

unhas éticas de fins. 

 CCEC 

 VEB3.8.3. Argumenta 

racionalmente as súas opinións 

sobre a ética utilitarista. 

 CCL 

 CSIEE 

 Bloque 4. A xustiza e a política  

   B4.1. Relación entre ética, 

política e xustiza no 

pensamento aristotélico. 

 B4.2. Semellanzas, 

 B4.1. Comprender e 

valorar a importancia da 

relación entre os 

conceptos de ética, 

 VEB4.1.1. Explica e aprecia as 

razóns que dá Aristóteles para 

establecer un vínculo necesario 

entre ética, política e xustiza. 

 CCEC 
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diferenzas e relacións entre 

valores éticos e valores 

cívicos. 

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. 

 CAA 

   B4.3. A política de 

Aristóteles. 

 B4.4. Concepto aristotélico 

de xustiza e a súa relación 

co ben común e a 

felicidade. 

 B4.2. Coñecer e apreciar 

a política de Aristóteles e 

as súas características 

esenciais, e entender o 

seu concepto de xustiza e 

a súa relación co ben 

común e a felicidade, 

elaborando un xuízo 

crítico sobre a perspectiva 

deste filósofo. 

 VEB4.2.1. Elabora, recorrendo 

á súa iniciativa persoal, unha 

presentación con soporte 

informático, sobre a política 

aristotélica como unha teoría 

organicista, cunha finalidade 

ética e que atribúe a función 

educativa ao Estado.  

 CSIEE 

 CD 

 CSC 

 VEB4.2.2. Selecciona e usa 

información, en colaboración 

co grupo, para entender e 

apreciar a importancia que 

Aristóteles lle dá á xustiza 

como valor ético no que se 

fundamenta a lexitimidade do 

Estado e a súa relación coa 

felicidade e o ben común, e 

expón as súas conclusións 

persoais debidamente 

fundamentadas.  

 CAA 

 CCL 

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

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 

   B5.1. Relacións entre ética 

e dereito. 

 B5.1. Sinalar a 

vinculación entre a ética, 

o dereito e a xustiza, a 

través do coñecemento 

das súas semellanzas, 

diferenzas e relacións. 

 VEB5.1.1. Procura e selecciona 

información en páxinas web, 

para identificar as diferenzas, 

as semellanzas e os vínculos 

entre a ética e o dereito.  

 CCL 

 CD 

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

   B6.1. Dimensión moral da 

ciencia e da tecnoloxía polo 

seu impacto en todos os 

ámbitos da vida humana. 

 B6.2. Valores recollidos na 

DUDH como criterio para 

fixar límites á investigación 

científico-tecnolóxica. 

 B6.1. Recoñecer a 

importancia da dimensión 

moral da ciencia e a 

tecnoloxía, así como a 

necesidade de establecer 

límites éticos e xurídicos, 

coa finalidade de orientar 

a súa actividade consonte 

os valores defendidos 

pola DUDH. 

 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.).  

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 VEB6.1.2. Achega argumentos 

que fundamenten a necesidade 

de pór límites éticos e xurídicos 

á investigación práctica, tanto 

científica como tecnolóxica, 

tomando a dignidade humana e 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 
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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.  

 CD 

 CSIEE 

   B6.3. Problemas da 

tecnodependencia. 

 B6.2. Entender e valorar o 

problema da 

tecnodependencia e a 

alienación humana á que 

conduce. 

 VEB6.2.1. Destaca o problema 

e o perigo que representa para 

o ser humano a 

tecnodependencia, sinalando os 

seus síntomas e as súas causas, 

e estimando as súas 

consecuencias negativas, como 

unha adición incontrolada aos 

dispositivos electrónicos, aos 

videoxogos e ás redes sociais, 

que conduce as persoas cara a 

unha progresiva 

deshumanización. 

 CMCCT 

   B6.4. Dilemas morais que 

presentan os avances en 

medicina e biotecnoloxía. 

 B6.3. Utilizar os valores 

éticos contidos na DUDH 

no campo científico e 

tecnolóxico, coa 

finalidade de evitar a súa 

aplicación inadecuada e 

solucionar os dilemas 

morais que ás veces se 

presentan, nomeadamente 

no terreo da medicina e a 

biotecnoloxía. 

 VEB6.3.1. Analiza información 

seleccionada de diversas 

fontes, coa finalidade de 

coñecer en que consisten 

algúns dos avances en 

medicina e biotecnoloxía, que 

formulan dilemas morais 

(utilización de células nai, 

clonación, euxénese, etc.), 

sinalando algúns perigos que 

estes encerran de prescindir do 

respecto á dignidade humana e 

os seus valores fundamentais.  

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 VEB6.3.2. Presenta unha 

actitude de tolerancia e 

respecto ante as opinións que 

se expresan na confrontación 

de ideas, coa finalidade de 

solucionar os dilemas éticos, 

sen esquecer a necesidade de 

empregar o rigor na 

fundamentación racional e ética 

de todas as alternativas de 

solución formuladas. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 

Evidencias  

Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares, utilizaremos:  

 As evidencias que podemos recoller na área de Valores Éticos poden ser: 
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 Actividades do libro do alumnado ou da proposta didáctica que traballen explicitamente sobre os 

estándares definidos na unidade. 

 Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos estudantes. 

 Produtos de aprendizaxe deseñados en tarefas de aplicación nun contexto real. 

 Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

 Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico. 

 Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

 test 

 

Apartado E  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente pasa a ser un xestor de 

coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo. 

En concreto, na área de Valores Éticos: 

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos que se sustenten en 

valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a 

problemas cun fondo ético. 

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área desenvolverase a través de 

métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual 

co traballo en grupo. 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino socializadores, cognitivos e 

creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar 

común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente 

vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que 

lle permitan un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio 

da liberdade e o control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal farase a partir de 

aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a través das súas propias experiencia e 

respectando sempre o desenvolvemento dos seus diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como a 

ensinanza recíproca, a discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores éticos de forma holística, 

comprensiva e significativa. 

 

Apartado F  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 2.º ESO. 

-  Os textos, fragmentos, aportados polo profesor/al. 

-  Material audiovisual 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 

-  As monografías didácticas. 

-  A Aula Virtual do centro 

-  As TICS (internet) 

 

Apartado  G   CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Os exercicios na clase, a participación nos debates, os test, as probas e os traballos que se vaian  pedindo ao longo de 

cada trimestres serán avaliados para a súa cualificación, correspondendo ao 100% da mesma. 

-A porcentaxe sobre a cualificación que teñen as actividades é a seguinte: 

1-Probas, test e analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, 

definindo os termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. 60%) 

2-Realizar, de xeito individual o en grupo, tarefas exercicios ou actividades - Ler, analizar e comentar 

documentos, artigos e noticias da actualidade expresando a súa opinión individual e participar nos debates 

sobre temas de actualidade relacionados cos principais  problemas éticos. (40%). 

-Hai que superar satisfactoriamente os dous apartados anteriores para facer a media da cualificación da 

avaliación. 

-Hai que aprobar cada unha das avaliacións para supera a materia do curso 

-Aqueles que non a superen terán que presentar todas as actividades realizadas e facer unha proba escrita que reflicte o 

realizado na avaliación correspondente. 

 

Apartado H INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E Á PRÁCTICA 

DOCENTE   

MATERIA:  CLASE 

PROGRAMACIÓN 
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INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 :: Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 

formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

  

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del 

profesorado. 

  

   

 

 

Apartado I RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

Farán un caderno de actividades e contidosque serán os mesmos que se empregan  nas clases e unha probas, 

test ou analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, definindo os 

termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. Que será a mesma 

que se emprega na aula do curso correspondente. 

 

Apartado L  . MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad 

didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas 

necesidades. La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada 

unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de 

los recursos disponibles. También requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda 

desarrollar en el alumno las competencias básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los 

contenidos a las necesidades concretas del alumno, a sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y 

recursos del Centro y del aula… 

. A) ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: Para los alumnos con disminución 

psíquica seguiremos la misma programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las 

competencias curriculares del ciclo anterior. La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y 

actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras, 

habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados. Para los alumnos con discapacidad auditiva o 

visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto por el currículo del centro para estos alumnos, 

seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales por adelantado, atención personalizada 

con el orientador…).  

 B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y 

priorización de los contenidos así como a la modificación de la temporalización, concediendo el tiempo suficiente a 

cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a facilitar la integración en el sistema y a superar las 

dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades.  

 C) ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la 

temporalización, a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación.  

 D) ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares 

circunstancias, y prestando constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento 

individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. 

 

Apartado   M CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

QUE CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  
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o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das 

ramas da filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-

10 de Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -

8 de Marzo: Día de la mujer 

 

Apartado N   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Son varias as actividades complementarias que se pOden realizar durante O curso e que están estreitamente 

relacionadas cos contenidos propios da área de Valores Éticos. Dependiendo de la temporalización de las unidades y de 

las características del grupo, se plantean algunas actividades, como contactar con: 

  Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su experiencia personal y las actividades y objetivos 

que lleva a cabo su organización 

.  Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima personal.  

  Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), para que el alumnado 

reciba información de primera mano sobre el funcionamiento de las mismas. 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que decida realizarse, se 

organizarán en colaboración con otros departamentos didácticos. 

Con respecto ás actividades complementarias, convén avaliar estas catro cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Como resultaron as actividades? 

• Cales gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

Apartado  Ñ MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Avaliación da programación didáctica 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que 

permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade. 

De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Pódese 

realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 

 

RÚBRICAS 

Rúbrica para avaliar a programación 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
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Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

.  RÚBRICA PARA UN DEBATE 

Nome e Apelidos:   ____________________________________________________________________________ Curso:   ________________  

AVANZADO DEFENSA  

DA SÚA 

POSTURA 

Mantén a defensa 

da súa postura ao 

longo de todo o 

debate. 

 Mantén a 

defensa da súa 

postura o 80% 

do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura o 

60% do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura 

menos do 60% do 

tempo de debate. 

 Non mantén a 

defensa da súa 

postura durante o 

debate. 

 

CAPACIDA

DE DE 

ESCOITAR 

OS SEUS 

COMPAÑEI

ROS 

Escoita os seus 

compañeiros 

atentamente e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, pero 

distráese en 

ocasións e non 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, 

pero distráese a 

metade do tempo 

e non analiza os 

seus argumentos. 

 Non escoita os 

seus compañeiros 

nin analiza os 

seus argumentos. 

 

RESPECTO 

DO USO DA 

PALABRA E 

DAS IDEAS 

DOS 

DEMAIS 

Sempre espera a 

súa quenda para 

facer uso da 

palabra e solicítaa 

con respecto e 

orde. Respecta 

sempre as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre espera 

a súa quenda 

para facer uso 

da palabra e 

solicítaa con 

respecto pero 

non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

faino con respecto 

pero non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

non o fai con 

respecto nin con 

orde. Non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre 

interrompe para 

facer uso da 

palabra e non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 

VOCABULA

RIO 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente coas 

ideas formuladas. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara na 

presentación 

das ideas 

formuladas. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e non 

logra transmitir 

con claridade as 

súas ideas. 

 

ARGUMEN

TACIÓN 

Todas as ideas 

expostas están 

ben 

argumentadas. 

 Unha das ideas 

non está ben 

argumentada. 

 Dúas das ideas non 

están ben 

argumentadas. 

 Máis de tres ideas 

non están ben 

argumentadas. 

 Ningunha idea 

está ben 

argumentada. 

 

DOMINIO  

DO TEMA 

Mostra 

coñecemento 

profundo e 

dominio total do 

tema. 

 Mostra 

coñecemento e 

dominio do 

tema. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

regular. 

 O coñecemento e 

o dominio do 

tema é malo. 

 Non mostra 

coñecemento nin 

dominio do tema. 
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REFERENC

IAS  

A 

AUTORES 

Cita máis de tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita dúas 

referencias durante 

a súa participación 

e só unha foi 

relevante. 

 Cita só unha 

referencia 

durante a súa 

participación e 

non foi relevante. 

 Non cita 

referencias 

durante a súa 

participación. 

 

VOLUME  

DO TON DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume 

de voz é 

adecuado e alto 

para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces, 

cando dubida, 

baixa o volume. 

 Non é escoitado 

por todo a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de 

voz é moi baixo 

como para ser 

escoitado por 

todos na aula. 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 

 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTAME

NTOS 

Os 

apuntamentos 

están escritos, 

organizados e 

ordenados con 

moito coidado. 

 Os 

apuntamentos 

están escritos e 

teñen certa 

organización. 

 Os apuntamentos 

están escritos. 
 Os apuntamentos 

están escritos só 

con axuda dun 

compañeiro ou do 

profesor cando llo 

recorda. 

 Carece de 

apuntamentos. 
 

CANTIDAD

E  

DE 

INFORMAC

IÓN 

Ten 

información de 

todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten 

información de 

todos os temas 

e da maioría 

das preguntas 

tratadas. 

 Ten información de 

case todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten información 

dalgúns dos temas 

e preguntas 

tratados. 

 Non ten 

información ou 

esta é moi 

escasa. 

 

ORGANIZA

CIÓN 

A información 

está moi ben 

organizada con 

parágrafos ben 

redactados e 

con subtítulos. 

 A información 

está organizada 

con parágrafos 

ben redactados. 

 A información está 

organizada, pero os 

parágrafos non 

están ben 

redactados. 

 A información 

proporcionada non 

parece estar 

organizada. 

 A información 

carece de 

estrutura de 

redacción. 

 

IDEAS 

RELEVANT

ES 

A información 

está claramente 

relacionada co 

tema principal e 

proporciona 

varias ideas 

secundarias 

e/ou exemplos. 

 A información 

ten as ideas 

principais e 

unha ou dúas 

ideas 

secundarias. 

 A información ten 

as ideas principais 

pero non as 

secundarias. 

 A información ten 

algunha das ideas 

principais. 

 A información 

non ten ideas 

principais. 

 

GRAMÁTIC

A  

E 

ORTOGRAF

ÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Case non hai 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Existen dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 

INFORMAC

IÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACI

ÓNS, ETC. 

Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos, 

ordenados e 

contribúen á 

 Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos e 

contribúen á 

comprensión do 

 Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos e, 

en ocasións, 

contribúen á 

comprensión do 

 Os diagramas e 

ilustracións non 

sempre están ben 

construídos e non 

sempre contribúen 

á comprensión do 

 Non ten 

diagramas nin 

ilustracións. 
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comprensión do 

tema. 

tema. tema. tema. 

 

 

1.  RÚBRICA PARA AVALIAR EL TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 Non ten ningunha dificultade para entender 

os contidos. 

Seleccionar contidos cun grao 

maior de dificultade.  

 

Entende os contidos, pero, en ocasións, 

resúltanlle difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo á súa 

realidade. 

 

Ten dificultades para entender os contidos 

que se presentan. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

E
M

E
N

T
O

 

Non ten dificultades (alumnos de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través de 

actividades que lles permitan 

poñer en xogo as súas 

capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a 

dificultade sexa progresiva de 

acordo ás capacidades que se 

vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de 

acordo ás capacidades do 

alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

E
 E

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

 

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas máis procedementais e 

próximas á súa realidade. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Encontra solucións aos problemas que se 

presentan en todas as situacións. 

Seguir fomentando esta 

capacidade. 

 

Encontra solucións aos problemas que se 

presentan nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada vez 

con maior grao de dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas nas 

situacións que se presentan. 

Propoñer problemas de acordo 

ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 

perfeccionando a expresión oral 

e a escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de 

forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e 

debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral 

e escrita co fin de melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma 

oral e escrita. 

Propoñer actividades co nivel 

necesario para que o alumnado 
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adquira as ferramentas 

necesarias que lle permitan 

mellorar. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESEN

TACIÓN 

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

mencionar o tema 

do que trata. 

 O alumno 

preséntase sen 

dicir o seu nome 

e menciona o 

tema de forma 

moi xeral. 

 Empeza a súa 

exposición sen facer 

unha presentación 

inicial. 

 

EXPRESI

ÓN 

ORAL 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Manexa un 

vocabulario moi 

básico e ten 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un vocabulario 

moi básico e non 

logra transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 

VOLUM

E DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume de 

voz é adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

todos, aínda que, 

ás veces, cando 

dubida, baixa o 

volume. 

 Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de voz 

é moi baixo como 

para ser escoitado 

por todos na aula. 

 

EXPRESI

VIDADE 

As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal xeran un 

forte interese e 

entusiasmo sobre 

o tema nos 

outros. 

 Expresións 

faciais e linguaxe 

corporal que 

xeran en moitas 

ocasións interese 

e entusiasmo, 

aínda que 

algunhas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 Expresións faciais 

e linguaxe corporal 

que xeran 

nalgunhas ocasións 

interese e 

entusiasmo, aínda 

que moitas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal mostran 

unha actitude 

pasiva e non 

xeran moito 

interese, pero 

algunhas veces, 

cando fala de 

algo que lle gusta 

moito, é capaz de 

mostrar algo de 

entusiasmo. 

 Moi pouco uso de 

expresións faciais ou 

linguaxe corporal. 

Non xera interese na 

forma de falar. 

 

INCLUSI

ÓN  

DOS 

ASPECT

OS 

RELEVA

NTES 

Expón 

claramente o 

traballo e achega 

referencias aos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón 

claramente o 

traballo, pero non 

relaciona toda a 

exposición cos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón claramente 

o traballo, pero non 

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados. 

 Ten dificultade 

para expoñer o 

traballo porque 

non entende os 

coñecementos 

traballados. 

 Non expón o traballo 

nin coñece os 

conceptos traballados 

necesarios para a súa 

realización. 

 

EXPLIC

ACIÓN  

DO 

PLAN  

DE 

TRABAL

LO 

Explica cada paso 

con detalle, con 

lóxica e 

cronoloxicamente 

na orde na que o 

realizou. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse un 

pouco coa orde. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse na orde 

e foi necesario 

reorganizalo a 

través de 

preguntas. 

 Presenta 

dificultade á hora 

de diferenciar os 

pasos que deu e 

necesita axuda 

para explicalos 

con claridade. 

 Non identifica os 

pasos que deu nin é 

capaz de reconducir 

o discurso de forma 

guiada. 
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RECURS

OS 

DIDÁCTI

COS 

A exposición 

acompáñase con 

soportes 

audiovisuais en 

diversos 

formatos, 

especialmente 

atractivos e de 

moita calidade. 

 Soporte visual 

adecuado e 

interesante na súa 

xusta medida. 

 Soporte visual 

adecuado. 

 Soporte visual 

non adecuado. 

 Sen soporte visual.  

TEMPO 

O alumno 

utilizou o tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente a 

súa presentación. 

 O alumno 

utilizou un tempo 

axustado ao 

previsto, pero cun 

final precipitado 

ou excesivamente 

longo por falta de 

control do tempo. 

 O alumno utilizou 

o tempo adecuado, 

pero faltoulle 

cerrar a súa 

presentación; ou 

ben non utilizou o 

tempo adecuado, 

pero incluíu todos 

os puntos da súa 

presentación. 

 Excesivamente 

longo ou 

insuficiente para 

poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente. 

 O alumno esqueceu 

por completo o 

tempo que tiña e saíu 

do tema. 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 
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 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTOR

IO 

BÁSICO ESCASO 

REDACCI

ÓN 

O traballo está ben 

estruturado e cumpre 

na súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% pero 

non cumpre coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento 

e conclusión. 

 O traballo non está 

estructurado e ten 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 

ORTOGR

AFÍA 

O texto non presenta 

erros ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

menos de 3 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

entre 4 e 6 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten entre 6 e 

10 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten máis de 

10 erros ortográficos. 

 

EXTENSI

ÓN 

O exercicio escrito 

adáptase á extensión 

esixida (2, 3 ou 4 

páxinas). 

 O exercicio 

escrito presenta 

media páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

unha páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

dúas páxinas 

máis da extensión 

esixida. 

 O exercicio escrito 

presenta máis de 

dúas páxinas da 

extensión esixida. 

 

CONTID

O 

Trátase o contido que 

se pediu. 

 Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada do 

contido que se 

pediu. 

 Un 60% do 

texto non ten 

relación co 

contido que se 

pediu. 

 Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema 

pedido. 

 Só se menciona o 

tema pedido, pero 

non se trata. 

 

ARGUME

NTACIÓ

N DE 

IDEAS 

Presenta ideas ben 

argumentadas e sen 

erros. 

 Presenta ideas 

ben 

argumentadas 

pero con algún 

erro. 

 Presenta ideas 

que argumenta 

con debilidade. 

 Presenta ideas 

sen argumentar. 

 Non presenta ideas e 

as que presenta non 

están argumentadas. 

 

PRESENT

ACIÓN  

E 

LIMPEZA 

O traballo está 

presentado con 

pulcritude e limpeza. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten un risco. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres 

riscos. 

 O traballo ten 

dobreces e máis 

de tres riscos. 

 O traballo está 

presentado con un 

gran número de 

dobreces e riscos. 

 

TEMPO 

DE 

ENTREG

A 

A entrega realízase na 

data indicada. 

 A entrega 

realízase cun 

día de atraso. 

 A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso. 

 A entrega 

realízase con tres 

días de atraso. 

 A entrega realízase 

despois de pasados 

tres días da data 

indicada. 
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VALORES ÉTICOS – 

3º E.S.O. 

 

 

INDICE: 

a) Introdución e contextualización. 

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

 

Apartado B     CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  

Descrición do modelo competencial 

 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os contidos 

reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; lembremos que estas non 

se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permitan ao 

alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada unha destas 

divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes piares que permiten describila 

dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os 

devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que 

«describan» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro 

descritores, cos verbos en infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, redactados en terceira 

persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e 

avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de 

descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando 

que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que os nosos 

alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa 

construción colaboren. 

 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir a traballar 

desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta 

ás súas necesidades. 

Na área de Valores Éticos. 

Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, facendo fincapé 

nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
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O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos debullar o eixe no que xira todo o currículo básico e o 

carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica unha demostración racional. Así mesmo, 

esta competencia ofrece a oportunidade de realizar argumentacións propias ou baseadas en teorías éticas e filosóficas. 

Ademais, permite considerar e realizar xuízos morais ou aplicar estratexias de resolución de problemas. 

Os descritores que podemos traballar son: 

-  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno-   

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a vida futura. 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor 

nosa e responder preguntas. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura e a análise e a reflexión sobre libros e 

textos relacionados cos contidos curriculares-  Deste xeito, desenvolverase a comprensión lectora e a expresión oral e 

escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os valores e as teorías éticos, a moral, a xustiza, os dereitos humanos 

e a vida en sociedade. 

Así mesmo, contribuirase, xunto á comunicación lingüística, á transmisión de valores a través de, por un lado, a 

reflexión individual e grupal sobre situacións pasadas e actuais, e por outro, da busca de información, a elaboración e a 

exposición de traballos en colaboración, que esixen poñer en práctica habilidades como a escoita activa, a empatía e a 

expresión de ideas e sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e a non verbal. 

Os descritores que podemos utilizar son: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para elaborar textos 

escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

-  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións comunicativas. 

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 

-  Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

Competencia dixital 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que posibiliten o acceso ao 

coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos, de teorías éticas e científicas, e de tratados internacionais, que 

poñan de relevo a contribución dos valores éticos á sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de 

entender a relación que existe entre a tecnoloxía, os valores éticos e a sociedade, para que aprenda a facer un bo uso da 

tecnoloxía ao longo da súa vida. 

s descritores que podemos utilizar son: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita a adquisición de pautas 

persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma eficaz e construtiva en calquera sociedade 

democrática, respectando os valores e os dereitos socialmente recoñecidos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

-  Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e mostrar gusto pola estética no 

contorno cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as competencias sociais 

e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento 

ético da sociedade e se toma conciencia da importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a 

posibilidade de resolver conflitos interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa 

identidade persoal, senón que desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á 

pluralidade cultural, política, relixiosa ou de calquera outra natureza, favorecendo a socialización e a adquisición de 

comportamentos morais significativos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as 

implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito, referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a resolución de 

conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

-  Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas. 

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e a xustiza, e emprender accións que 

beneficien a sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas desenvolvan aspectos como a autonomía, o 

liderado, a capacidade de innovación, a creatividade ou a iniciativa persoal. 

Desde esta área consideran tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das devanditas 

habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións novas, investigue, asuma 

responsabilidades ou xestione os recursos materiais, dixitais e persoais que ten ao seu alcance. 

Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían: 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender implica a conciencia das necesidades e dos procesos de aprendizaxe, o 

recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta promóvese 

na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou 

argumentar, así como favorecendo o interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa 

vida cotiá. 

Os descritores que se poden utilizar son: 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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 Descritores 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de xeito 

respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos 

recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres 

vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de vida 

saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión 

social da estética do corpo humano 

fronte ao seu coidado saudable. 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na 

nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 

para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia 

e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa 

e responder preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, proporcións, 

formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe 

matemática. 

Razoamento lóxico e resolución 

de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os 

datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 

lectura. 
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Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 

lingua, así como a súa historia para un 

mellor uso desta. 

-  Manter conversas noutras linguas sobre 

temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua 

para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 

diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia 

derivada de información obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías 

para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 
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Conciencia e expresións culturais 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica...), e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como unha 

fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade histórica 

a partir de distintas fontes e identificar 

as implicacións que ten vivir nun Estado 

social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e 

actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos distintos 

ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun 

fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose 

nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as 

dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 

confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos 
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grupais sobre os intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades 

desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista 

e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que 

outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e 

persoais para a consecución de 

obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 

tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións 

persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 

Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que se deberán realizar no proceso 

de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

Apartado C   CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

Oobxectivos xerais de educación secundaria 

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

permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria 

para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e 

resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos 

coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e 

a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial 

da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

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

artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 

os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa 

conservación e mellora. 

l ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

En concreto os obxectivos da área de valores éticos 

  1.  Argumentar os valores e os principios éticos da DUDH como base das democracias dos séculos XX e XXI. 

  2.  Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado para asegurar unha democracia que 

defenda os dereitos humanos. 

  3.  Resaltar o deber ético e cívico dos cidadáns para asumir a democracia como unha forma de vida, sendo conscientes 

dos riscos aos que está sometida para poder tomar as medidas oportunas. 

  4.  Apreciar o valor do «Estado de dereito» e da «división de poderes» como eixes vertebradores do Estado 

democrático. 

  5.  Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando os valores nos que se asenta e 

os deberes e os dereitos que ten o individuo para asumir os principios de convivencia recoñecidos polo Estado 

español. 

  6.  Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da Constitución española relativos aos dereitos e aos deberes 

cidadáns e aos seus principios reitores. 

  7.  Valorar a adecuación dos dereitos e dos deberes da Constitución española á Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos para asumir de forma consciente e responsable os principios de convivencia que deben rexer no Estado 

español. 

  8.  Identificar os principios fundamentais da política social e económica do Estado español, e a súa fundamentación 

ética. 

  9.  Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as cousas que se están a conseguir.  

10.  Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través da reflexión sobre diversas 

teorías, para poder opinar de forma razoada sobre a base éticas das leis. 

11.  Estudar as teorías do dereito natural ou iusnaturalismo e o convencionalismo, sinalando a súa interpretación no 

pensamento xurídico dalgúns filósofos. 

12.  Adquirir unha opinión coherente sobre a fundamentación ética das leis a través da comprensión da teoría positivista 

do dereito de Kelsen, así como da súa comparación co convencionalismo e o iusnaturalismo. 

13.  Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da DUDH, destacando o seu 

valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

14.  Entender o contexto histórico e político no que se elaborou a DUDH e recoñecer tanto a súa estrutura e o seu 

contido como os retos actuais que supoñen a súa aplicación. 

15.  Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade humana como base de 

todos os dereitos humanos. 



- 109 - 

16.  Valorar as características dos «dereitos humanos», considerando o seu desenvolvemento histórico como unha 

conquista da humanidade. 

17.  Analizar os problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH na actualidade, resaltando as iniciativas que 

realizan institucións e ONG para defender os dereitos humanos dos que non teñen a oportunidade de exercelos. 

18.  Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, 

coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa solución. 

17.  Utilizar os valores éticos da DUDH como criterio para establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e 

tecnolóxica, evitando así unha aplicación indebida e facilitando a resolución dos dilemas morais que adoitan 

presentarse nos campos da medicina e da biotecnoloxía. 

18.  Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas actuais, cuxos obxectivos non 

respectan un código ético fundamentado na DUDH, en prol dun falso progreso e prexudicando as persoas ou o 

ambiente. 

19.  Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético fundamentado na DUDH. 

20.  Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.   

21.  Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía lle provoca ao ser humano. 

 

Apartado D   CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

  Bloque 4. A xustiza e a política 

 - Actividades conceptuais. 
Nelas os alumnos e alumnas 
irán substituíndo de forma 
progresiva as súas ideas 
previas polas desenvolvidas 
na clase. Deben ser capaces 
de manexar un vocabulario 
específico e definir con 
precisión e claridade os 
conceptos centrais de cada 
unidade. 

- Actividades de comentario de 
texto. Fundamentalmente, o 
alumnado debe ser capaz de 
analizar un texto, identificando 
o seu tema, tese e ideas 
secundarias. Para iso, ten que 
poder expoñer os argumentos 
ou estruturas de razoamento 
do texto. 

- Actividades de síntese. Este 
tipo de actividades están 
orientadas á comprensión dos 
contidos temáticos das 
diferentes unidades e á 
reelaboración dos devanditos 
contidos. O alumnado debería 
poder entender e expoñer os 
principais puntos do tema e 
razoar a partir deles. 

-- Actividades de razoamento e 
argumentación. Supoñen unha 
maior autonomía por parte do 
alumnado, posto que debe 
elaborar unha idea 

B4.1. Xustificar 

racionalmente a 

necesidade dos 

valores e principios 

éticos contidos na 

DUDH, como 

fundamento universal 

das democracias 

durante os séculos XX 

e XXI, destacando as 

súas características e a 

súa relación cos 

conceptos de "Estado 

de dereito" e "división 

de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente 

e eticamente a elección da democracia 

como un sistema que está por riba 

doutras formas de goberno, polo feito de 

incorporar nos seus principios os valores 

éticos sinalados na DUDH. 

VEB4.1.2. Define o concepto de 

"Estado de dereito" e establece a súa 

relación coa defensa dos valores éticos e 

cívicos na sociedade democrática. 

VEB4.1.3. Describe o significado dos 

seguintes conceptos e establece a 

relación entre eles: democracia, 

cidadán/cidadá, soberanía, autonomía 

persoal, igualdade, xustiza, 

representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de 

poderes proposta por Montesquieu e a 

función que desempeñan o poder 

lexislativo, o executivo e o xudicial no 

Estado democrático, como instrumento 

para evitar o monopolio do poder 

político e como medio que permite aos 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

fundamentada e apoiada 
nunha serie de argumentos. 
Esta actividade pode 
realizarse de forma escrita, 
como unha redacción, unha 
toma de postura ante unha 
tese, etc., ou oralmente, nunha 
exposición pública ou nun 
debate. 

 

En canto ao «formato» das 
actividades, pódense utilizar 
os seguintes: 

- Actividades de composición, 
como redaccións, disertacións, 
debates, comentario de texto, 
etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: 
cuestións nas que hai que 
xustificar as respostas e 
resolución de exercicios e 
problemas. 

Cada instrumento de avaliación 
debe ter distinto peso á hora 
da cualificación final, para o 
que haberá que valorar a 
fiabilidade, a obxectividade, a 
representatividade, a 
adecuación ao contexto do 
alumnado, etc., dos 
mencionados instrumentos. 

 

cidadáns e ás cidadás o control do 

Estado. 

  B4.2. Recoñecer a 

necesidade da 

participación activa 

dos cidadáns e das 

cidadás na vida 

política do Estado coa 

finalidade de evitar os 

riscos dunha 

democracia que viole 

os dereitos humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber 

moral e civil que teñen os cidadáns e as 

cidadás de participar activamente no 

exercicio da democracia, coa finalidade 

de que se respecten os valores éticos e 

cívicos no seo do Estado. 

VEB4.2.2. Define a magnitude 

dalgúns dos riscos que existen nos 

gobernos democráticos cando non se 

respectan os valores éticos da DUDH 

(dexeneración en demagoxia, ditadura 

das maiorías, escasa participación 

cidadá, etc.) e formula posibles medidas 

para evitalos. 

  B4.3. Coñecer e 

valorar os 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os 

valores éticos máis salientables nos que 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

fundamentos da 

Constitución española 

de 1978, identificando 

os valores éticos dos 

que parte e os 

conceptos 

preliminares que 

establece. 

se fundamenta a Constitución española, 

e sinala a orixe da súa lexitimidade e a 

súa finalidade, mediante a lectura 

comprensiva e comentada do seu 

preámbulo. 

VEB4.3.2. Describe os conceptos 

preliminares delimitados na 

Constitución española e a súa dimensión 

ética (nación española, pluralidade 

ideolóxica ou papel e funcións 

atribuídas ás Forzas Armadas), a través 

da lectura comprensiva e comentada dos 

artigos 1 ao 9. 

  B4.4. Amosar 

respecto pola 

Constitución española 

e identificar nela, 

mediante unha lectura 

explicativa e 

comentada, os 

dereitos e os deberes 

do individuo como 

persoa e cidadán ou 

cidadá, apreciando a 

súa adecuación á 

DUDH, coa finalidade 

de asumir de xeito 

consciente e 

responsable os 

principios de 

convivencia que ben 

rexer no Estado 

español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a 

importancia dos "dereitos e as liberdades 

públicas fundamentais da persoa" 

establecidos na Constitución: liberdade 

ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter 

aconfesional do Estado; dereito á libre 

expresión de ideas e pensamentos; e 

dereito á reunión política e á libre 

asociación, e os seus límites. 

  B4.5. Sinalar e 

apreciar a adecuación 

da Constitución 

española aos 

principios éticos 

definidos pola 

DUDH, mediante a 

lectura comentada e 

reflexiva dos "dereitos 

e deberes dos 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 

Constitución española a súa adecuación 

á DUDH, e sinala os valores éticos en 

que se fundamentan os dereitos e os 

deberes dos cidadáns e das cidadás, así 

como os principios reitores da política 

social e económica. 

VEB4.5.2. Explica e asume os 

deberes cidadáns que establece a 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

cidadáns" (artigos do 

30 ao 38) e dos 

"principios reitores da 

política social e 

económica" (artigos 

do 39 ao 52). 

Constitución, e ordénaos segundo a súa 

importancia, xustificando a orde elixida. 

VEB4.5.3. Achega razóns para 

xustificar a importancia que ten, para o 

bo funcionamento da democracia, o feito 

de que os cidadáns as cidadás sexan 

conscientes non só dos seus dereitos, 

senón tamén das súas obrigas como un 

deber cívico, xurídico e ético. 

VEB4.5.4. Recoñece a 

responsabilidade fiscal dos cidadáns e 

da cidadás, e a súa relación cos 

orzamentos xerais do Estado como un 

deber ético que contribúe ao 

desenvolvemento do ben común. 

  B4.6. Coñecer e 

valorar os elementos 

esenciais do Estatuto 

de autonomía de 

Galicia segundo 

aparece no seu título 

preliminar e no título 

primeiro, capítulos I e 

II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través 

do traballo colaborativo, os elementos 

esenciais do Estatuto de autonomía de 

Galicia recollidos no seu título 

preliminar. 

VEB4.6.2. Identifica e valora as 

características sinaladas no título I sobre 

o "poder galego". 

VEB4.6.3. Identifica e valora as 

funcións e as características do 

Parlamento sinaladas no capítulo I, e da 

Xunta e a súa Presidencia, segundo o 

capítulo II. 

  B4.7. Coñecer os 

elementos esenciais 

da UE, analizando os 

beneficios recibidos e 

as responsabilidades 

adquiridas polos 

estados membros e a 

súa cidadanía, coa 

finalidade de 

recoñecer a súa 

utilidade e os logros 

VEB4.7.1. Describe a integración 

económica e política da UE, o seu 

desenvolvemento histórico desde 1951, 

os seus obxectivos e os valores éticos 

nos que se fundamenta, de acordo coa 

DUDH. 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 

importancia dos logros alcanzados pola 

UE e o beneficio que estes supuxeron 

para a vida dos cidadáns e das cidadás 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

alcanzados por esta. (anulación de fronteiras e restricións 

alfandegueiras, libre circulación de 

persoas e capitais, etc.), así como as 

obrigas adquiridas en diferentes ámbitos 

(económico, político, da seguridade e a 

paz, etc.). 

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

(DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

  B5.1. Sinalar a 

vinculación entre a 

ética, o dereito e a 

xustiza, a través do 

coñecemento das súas 

semellanzas, 

diferenzas e relacións, 

e analizar o 

significado dos 

termos de legalidade e 

lexitimidade. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona 

información en páxinas web, para 

identificar as diferenzas, semellanzas e 

vínculos existentes entre a Ética e o 

Dereito, e entre a legalidade e a 

lexitimidade, elaborando e presentando 

conclusións fundamentadas. 

  B5.2. Explicar o 

problema da 

xustificación das 

normas xurídicas, a 

través da análise das 

teorías do dereito 

natural ou 

iusnaturalismo, o 

convencionalismo e o 

positivismo xurídico, 

identificando a súa 

aplicación no 

pensamento xurídico 

de determinados/as 

filósofos/as, coa 

finalidade de ir 

conformando unha 

opinión argumentada 

sobre a 

fundamentación ética 

das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 

presentación con soporte dixital sobre a 

teoría iusnaturalista do dereito, o seu 

obxectivo e as súas características, 

identificando na teoría de Locke un 

exemplo desta no que se refire á orixe 

das leis xurídicas, a súa validez e as 

funcións que lle atribúe ao Estado. 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 

pensamento sofista, a distinción entre 

"physis" e "nomos", describindo a súa 

contribución ao convencionalismo 

xurídico, e elabora conclusións 

argumentadas arredor deste tema. 

VEB5.2.3. Analiza información sobre 

o positivismo xurídico de Kelsen, 

nomeadamente no relativo á validez das 

normas e dos criterios que utiliza, 

especialmente o de eficacia, e a relación 

que establece entre a ética e o dereito. 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 

emprendedor e á iniciativa persoal para 

elaborar unha presentación con medios 

informáticos, en colaboración co grupo, 

comparando as tres teorías do dereito e 

explicando as súas conclusións. 

  B5.3. Analizar o 

momento histórico e 

político que impulsou 

a elaboración da 

DUDH e a creación 

da ONU, coa 

finalidade de 

entendela como unha 

necesidade do seu 

tempo, cuxo valor 

continúa vixente 

como fundamento 

ético universal da 

lexitimidade do 

dereito e dos estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da 

DUDH como un código ético 

recoñecido polos países integrantes da 

ONU, coa finalidade de promover a 

xustiza, a igualdade e a paz en todo o 

mundo. 

VEB5.3.2. Contrasta información dos 

acontecementos históricos e políticos 

que orixinaron a DUDH, entre eles o uso 

das ideoloxías nacionalistas e racistas 

que defendían a superioridade duns 

homes sobre outros, chegando ao 

estremo do Holocausto xudeu, así como 

a discriminación e o exterminio de todas 

as persoas que non pertencesen a unha 

determinada etnia, a un modelo físico, a 

unha relixión, a unhas ideas políticas, 

etc. 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 

creación da ONU e a data en que se 

asinou a DUDH, e valora a importancia 

deste feito para a historia da 

humanidade. 

  B5.4. Interpretar e 

apreciar o contido e a 

estrutura interna da 

DUDH, coa finalidade 

de coñecela e 

propiciar o seu 

aprecio e respecto. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre 

a estrutura da DUDH, que se compón 

dun preámbulo e 30 artigos que poden 

clasificarse da seguinte maneira: 

–   Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos 

inherentes a todas as persoas: a 

liberdade, a igualdade, a fraternidade e a 

non-discriminación. 

–   Os artigos do 3 ao 11 refírense aos 

dereitos individuais. 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

–   Os artigos do 12 ao 17 establecen os 

dereitos do individuo en relación coa 

comunidade. 

–   Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 

dereitos e as liberdades políticas. 

–   Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos 

dereitos económicos, sociais e culturais. 

–   Finalmente, os artigos do 28 ao 30 

refírense á interpretación de todos eles, 

ás condicións necesarias para o seu 

exercicio e aos seus límites. 

VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en 

colaboración co grupo, coa finalidade de 

difundir a DUDH como fundamento do 

dereito e a democracia, no seu medio 

escolar, familiar e social. 

  B5.5. Comprender 

o desenvolvemento 

histórico dos dereitos 

humanos como unha 

conquista da 

humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis 

influentes no desenvolvemento histórico 

dos dereitos humanos da primeira 

xeración (dereitos civís e políticos), da 

segunda xeración (económicos, sociais e 

culturais) e da terceira (dereitos dos 

pobos á solidariedade, ao 

desenvolvemento e á paz). 

  B5.6. Avaliar, 

utilizando o xuízo 

crítico, a magnitude 

dos problemas aos 

que se enfronta a 

aplicación da DUDH. 

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 discriminación da 

muller, a violencia de xénero e a 

existencia de actitudes como a 

homofobia, o racismo, a xenofobia, o 

acoso laboral e escolar, etc.) e dos 

dereitos políticos (guerras, terrorismo, 

ditaduras, xenocidio, refuxiados/as 

políticos/as, etc.). 
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  Valores éticos. 3º ESO 

Temporalización Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia 

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

  B6.1. Recoñecer 

que existen casos en 

que a investigación 

científica non é 

neutral, senón que 

está determinada por 

intereses políticos, 

económicos, etc., 

mediante a análise da 

idea de progreso e a 

súa interpretación 

equivocada, cando os 

obxectivos non 

respectan un código 

ético fundamentado 

na DUDH. 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona 

información, traballando en 

colaboración, dalgúns casos nos que a 

investigación científica e tecnolóxica 

non foi guiada nin é compatible cos 

valores éticos da DUDH, xerando 

impactos negativos nos ámbitos humano 

e ambiental, sinalando as causas. 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 

grupo, sobre a idea de progreso na 

ciencia e a súa relación cos valores 

éticos, o respecto á dignidade humana e 

o seu medio, e elabora e expón 

conclusións. 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 

información, colaborando en grupo, 

sobre algunhas das ameazas da 

aplicación indiscriminada da ciencia e a 

tecnoloxía para o contorno ambiental e 

para a vida (explotación descontrolada 

dos recursos naturais, destrución de 

hábitats, contaminación química e 

industrial, choiva ácida, cambio 

climático, desertificación, etc.). 

Evidencias  

Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares, utilizaremos:  

As evidencias que podemos recoller na área de Valores Éticos poden ser: 

Actividades do libro do alumnado ou da proposta didáctica que traballen explicitamente sobre os estándares 

definidos na unidade. 

Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos estudantes. 

Produtos de aprendizaxe deseñados en tarefas de aplicación nun contexto real. 

Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico. 

Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

test 

 

Apartado E     CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente pasa a ser un xestor de 

coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de protagonismo. 

En concreto, na área de Valores Éticos: 

Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude críticos que se sustenten en 

valores morais e éticos recoñecidos. Por iso farase fincapé na necesidade de analizar, formular e dar solucións a 

problemas cun fondo ético. 
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Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área desenvolverase a través de 

métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual 

co traballo en grupo. 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino socializadores, cognitivos e 

creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao 

benestar común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente 

vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que 

lle permitan un pensamento e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio 

da liberdade e o control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal farase a partir de 

aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a información a través das súas propias experiencias e 

respectando sempre o desenvolvemento dos diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o 

ensino recíproco e a discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores éticos de forma holística,  

 

Aparttado  F     MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 3.º ESO. 

-  Os textos, fragmentos, aportados polo profesor/al. 

-  Material audiovisual 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 

-  As monografías didácticas. 

-  A Aula Virtual do centro 

-  As TICS (internet) 

comprensiva e significativa. 

 

Apartado G    CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

Criterios e procedementos de Avaliación 

- Os exercicios na clase, a participación nos debates, os test, as probas e os traballos que se vaian  pedindo ao longo de 

cada trimestres serán avaliados para a súa cualificación, correspondendo ao 100% da mesma. 

-A porcentaxe sobre a cualificación que teñen as actividades é a seguinte: 

1-Probas, test e analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, 

definindo os termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. 60%) 

2-Realizar, de xeito individual o en grupo, tarefas exercicios ou actividades - Ler, analizar e comentar 

documentos, artigos e noticias da actualidade expresando a súa opinión individual e participar nos debates 

sobre temas de actualidade relacionados cos principais  problemas éticos. (40%). 

-Hai que superar satisfactoriamente os dous apartados anteriores para facer a media da cualificación da 

avaliación. 

-Hai que aprobar cada unha das avaliacións para supera a materia do curso 

-Aqueles que non a superen terán que presentar todas as actividades realizadas e facer unha proba escrita que reflicte o 

realizado na avaliación correspondente. 

 

Apartado H INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E Á PRÁCTICA 

DOCENTE   

MATERIA:  CLASE 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 :: Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 

formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

  

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han 
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permitido hacer un seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del 

profesorado. 

  

   

 

Apartado I    ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

Farán un caderno de actividades e contidosque serán os mesmos que se empregan  nas clases e unha probas, test ou 

analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, definindo os termos específicos 

que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. Que será a mesma que se emprega na aula do 

curso correspondente. 

 

Apartado  L    MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad 

didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas 

necesidades. La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada 

unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de 

los recursos disponibles. También requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda 

desarrollar en el alumno las competencias básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los 

contenidos a las necesidades concretas del alumno, a sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y 

recursos del Centro y del aula…  A) ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 

Para los alumnos con disminución psíquica seguiremos la misma programación realizando las adaptaciones necesarias, 

tomando como referente las competencias curriculares del ciclo anterior. La adaptación contemplará con carácter 

prioritario contenidos y actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como 

destrezas psicomotoras, habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados. Para los alumnos con 

discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto por el currículo del centro para 

estos alumnos, seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales por adelantado, 

atención personalizada con el orientador…).. B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos así como a la modificación de la 

temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a 

facilitar la integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades. . C) 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la 

temporalización, a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación. . D) 

ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares 

circunstancias, y prestando constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento 

individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. 

 

Apartado  M    CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

QUE CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das 

ramas da filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-

10 de Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -

8 de Marzo: Día de la mujer 

 

Apartado N     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Son varias as actividades complementarias que se pOden realizar durante O curso e que están estreitamente 

relacionadas cos contenidos propios da área de Valores Éticos. Dependiendo de la temporalización de las unidades y de 

las características del grupo, se plantean algunas actividades, como contactar con: 

  Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su experiencia personal y las actividades y objetivos 

que lleva a cabo su organización 
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.  Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima personal.  

  Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), para que el alumnado 

reciba información de primera mano sobre el funcionamiento de las mismas. 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que decida realizarse, se 

organizarán en colaboración con otros departamentos didácticos. 

Con respecto ás actividades complementarias, convén avaliar estas catro cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Como resultaron as actividades? 

• Cales gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

Apartado Ñ    MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que 

permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade. 

De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Pódese 

realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 

 

Rúbricas 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

 

8.  RÚBRICA PARA UN DEBATE 
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Nome e Apelidos:   ____________________________________________________________________________ Curso:   ________________  

AVANZADO DEFENSA  

DA SÚA 

POSTURA 

Mantén a defensa 

da súa postura ao 

longo de todo o 

debate. 

 Mantén a 

defensa da súa 

postura o 80% 

do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura o 

60% do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura 

menos do 60% do 

tempo de debate. 

 Non mantén a 

defensa da súa 

postura durante o 

debate. 

 

CAPACIDA

DE DE 

ESCOITAR 

OS SEUS 

COMPAÑEI

ROS 

Escoita os seus 

compañeiros 

atentamente e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, pero 

distráese en 

ocasións e non 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, 

pero distráese a 

metade do tempo 

e non analiza os 

seus argumentos. 

 Non escoita os 

seus compañeiros 

nin analiza os 

seus argumentos. 

 

RESPECTO 

DO USO DA 

PALABRA E 

DAS IDEAS 

DOS 

DEMAIS 

Sempre espera a 

súa quenda para 

facer uso da 

palabra e solicítaa 

con respecto e 

orde. Respecta 

sempre as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre espera 

a súa quenda 

para facer uso 

da palabra e 

solicítaa con 

respecto pero 

non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

faino con respecto 

pero non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

non o fai con 

respecto nin con 

orde. Non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre 

interrompe para 

facer uso da 

palabra e non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 

VOCABULA

RIO 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente coas 

ideas formuladas. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara na 

presentación 

das ideas 

formuladas. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e non 

logra transmitir 

con claridade as 

súas ideas. 

 

ARGUMEN

TACIÓN 

Todas as ideas 

expostas están 

ben 

argumentadas. 

 Unha das ideas 

non está ben 

argumentada. 

 Dúas das ideas non 

están ben 

argumentadas. 

 Máis de tres ideas 

non están ben 

argumentadas. 

 Ningunha idea 

está ben 

argumentada. 

 

DOMINIO  

DO TEMA 

Mostra 

coñecemento 

profundo e 

dominio total do 

tema. 

 Mostra 

coñecemento e 

dominio do 

tema. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

regular. 

 O coñecemento e 

o dominio do 

tema é malo. 

 Non mostra 

coñecemento nin 

dominio do tema. 

 

REFERENC

IAS  

A 

AUTORES 

Cita máis de tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita dúas 

referencias durante 

a súa participación 

e só unha foi 

relevante. 

 Cita só unha 

referencia 

durante a súa 

participación e 

non foi relevante. 

 Non cita 

referencias 

durante a súa 

participación. 

 

VOLUME  

DO TON DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume 

de voz é 

adecuado e alto 

para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces, 

cando dubida, 

baixa o volume. 

 Non é escoitado 

por todo a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de 

voz é moi baixo 

como para ser 

escoitado por 

todos na aula. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 

 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 
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APUNTAME

NTOS 

Os 

apuntamentos 

están escritos, 

organizados e 

ordenados con 

moito coidado. 

 Os 

apuntamentos 

están escritos e 

teñen certa 

organización. 

 Os apuntamentos 

están escritos. 

 Os apuntamentos 

están escritos só 

con axuda dun 

compañeiro ou do 

profesor cando llo 

recorda. 

 Carece de 

apuntamentos. 

 

CANTIDAD

E  

DE 

INFORMAC

IÓN 

Ten 

información de 

todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten 

información de 

todos os temas 

e da maioría 

das preguntas 

tratadas. 

 Ten información de 

case todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten información 

dalgúns dos temas 

e preguntas 

tratados. 

 Non ten 

información ou 

esta é moi 

escasa. 

 

ORGANIZA

CIÓN 

A información 

está moi ben 

organizada con 

parágrafos ben 

redactados e 

con subtítulos. 

 A información 

está organizada 

con parágrafos 

ben redactados. 

 A información está 

organizada, pero os 

parágrafos non 

están ben 

redactados. 

 A información 

proporcionada non 

parece estar 

organizada. 

 A información 

carece de 

estrutura de 

redacción. 

 

IDEAS 

RELEVANT

ES 

A información 

está claramente 

relacionada co 

tema principal e 

proporciona 

varias ideas 

secundarias 

e/ou exemplos. 

 A información 

ten as ideas 

principais e 

unha ou dúas 

ideas 

secundarias. 

 A información ten 

as ideas principais 

pero non as 

secundarias. 

 A información ten 

algunha das ideas 

principais. 

 A información 

non ten ideas 

principais. 

 

GRAMÁTIC

A  

E 

ORTOGRAF

ÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Case non hai 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Existen dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 

INFORMAC

IÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACI

ÓNS, ETC. 

Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos, 

ordenados e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos e, 

en ocasións, 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións non 

sempre están ben 

construídos e non 

sempre contribúen 

á comprensión do 

tema. 

 Non ten 

diagramas nin 

ilustracións. 

 

 

 

1.  RÚBRICA PARA AVALIAR EL TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 Non ten ningunha dificultade para entender 

os contidos. 

Seleccionar contidos cun grao 

maior de dificultade.  

 

Entende os contidos, pero, en ocasións, 

resúltanlle difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo á súa 

realidade. 

 

Ten dificultades para entender os contidos 

que se presentan. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
I

D
A

D

E
 D

E
 

C
A

P

A
C

I

T
A

C

IÓ
N

  

E
 

D
E

S

E
N

V

O
L

V

E
M

E

N
T

O
 Non ten dificultades (alumnos de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través de 

actividades que lles permitan 

poñer en xogo as súas 
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capacidades. 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a 

dificultade sexa progresiva de 

acordo ás capacidades que se 

vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de 

acordo ás capacidades do 

alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

E
 E

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

 

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas máis procedementais e 

próximas á súa realidade. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Encontra solucións aos problemas que se 

presentan en todas as situacións. 

Seguir fomentando esta 

capacidade. 

 

Encontra solucións aos problemas que se 

presentan nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada vez 

con maior grao de dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas nas 

situacións que se presentan. 

Propoñer problemas de acordo 

ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 

perfeccionando a expresión oral 

e a escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de 

forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e 

debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral 

e escrita co fin de melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma 

oral e escrita. 

Propoñer actividades co nivel 

necesario para que o alumnado 

adquira as ferramentas 

necesarias que lle permitan 

mellorar. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESEN

TACIÓN 

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

mencionar o tema 

do que trata. 

 O alumno 

preséntase sen 

dicir o seu nome 

e menciona o 

tema de forma 

moi xeral. 

 Empeza a súa 

exposición sen facer 

unha presentación 

inicial. 

 

EXPRESI

ÓN 

ORAL 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Manexa un 

vocabulario moi 

básico e ten 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un vocabulario 

moi básico e non 

logra transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 

VOLUM

E DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

 O seu volume de 

voz é adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

 Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

 O seu volume de voz 

é moi baixo como 

para ser escoitado 

por todos na aula. 

 



- 123 - 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

todos, aínda que, 

ás veces, cando 

dubida, baixa o 

volume. 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

todos na aula. 

EXPRESI

VIDADE 

As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal xeran un 

forte interese e 

entusiasmo sobre 

o tema nos 

outros. 

 Expresións 

faciais e linguaxe 

corporal que 

xeran en moitas 

ocasións interese 

e entusiasmo, 

aínda que 

algunhas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 Expresións faciais 

e linguaxe corporal 

que xeran 

nalgunhas ocasións 

interese e 

entusiasmo, aínda 

que moitas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal mostran 

unha actitude 

pasiva e non 

xeran moito 

interese, pero 

algunhas veces, 

cando fala de 

algo que lle gusta 

moito, é capaz de 

mostrar algo de 

entusiasmo. 

 Moi pouco uso de 

expresións faciais ou 

linguaxe corporal. 

Non xera interese na 

forma de falar. 

 

INCLUSI

ÓN  

DOS 

ASPECT

OS 

RELEVA

NTES 

Expón 

claramente o 

traballo e achega 

referencias aos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón 

claramente o 

traballo, pero non 

relaciona toda a 

exposición cos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón claramente 

o traballo, pero non 

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados. 

 Ten dificultade 

para expoñer o 

traballo porque 

non entende os 

coñecementos 

traballados. 

 Non expón o traballo 

nin coñece os 

conceptos traballados 

necesarios para a súa 

realización. 

 

EXPLIC

ACIÓN  

DO 

PLAN  

DE 

TRABAL

LO 

Explica cada paso 

con detalle, con 

lóxica e 

cronoloxicamente 

na orde na que o 

realizou. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse un 

pouco coa orde. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse na orde 

e foi necesario 

reorganizalo a 

través de 

preguntas. 

 Presenta 

dificultade á hora 

de diferenciar os 

pasos que deu e 

necesita axuda 

para explicalos 

con claridade. 

 Non identifica os 

pasos que deu nin é 

capaz de reconducir 

o discurso de forma 

guiada. 

 

RECURS

OS 

DIDÁCTI

COS 

A exposición 

acompáñase con 

soportes 

audiovisuais en 

diversos 

formatos, 

especialmente 

atractivos e de 

moita calidade. 

 Soporte visual 

adecuado e 

interesante na súa 

xusta medida. 

 Soporte visual 

adecuado. 

 Soporte visual 

non adecuado. 

 Sen soporte visual.  

TEMPO 

O alumno 

utilizou o tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente a 

súa presentación. 

 O alumno 

utilizou un tempo 

axustado ao 

previsto, pero cun 

final precipitado 

ou excesivamente 

longo por falta de 

control do tempo. 

 O alumno utilizou 

o tempo adecuado, 

pero faltoulle 

cerrar a súa 

presentación; ou 

ben non utilizou o 

tempo adecuado, 

pero incluíu todos 

os puntos da súa 

presentación. 

 Excesivamente 

longo ou 

insuficiente para 

poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente. 

 O alumno esqueceu 

por completo o 

tempo que tiña e saíu 

do tema. 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

 

 

EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTOR

IO 

BÁSICO ESCASO 
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REDACCI

ÓN 

O traballo está ben 

estruturado e cumpre 

na súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% pero 

non cumpre coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento 

e conclusión. 

 O traballo non está 

estructurado e ten 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 

ORTOGR

AFÍA 

O texto non presenta 

erros ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

menos de 3 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

entre 4 e 6 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten entre 6 e 

10 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten máis de 

10 erros ortográficos. 
 

EXTENSI

ÓN 

O exercicio escrito 

adáptase á extensión 

esixida (2, 3 ou 4 

páxinas). 

 O exercicio 

escrito presenta 

media páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

unha páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

dúas páxinas 

máis da extensión 

esixida. 

 O exercicio escrito 

presenta máis de 

dúas páxinas da 

extensión esixida. 

 

CONTID

O 

Trátase o contido que 

se pediu. 

 Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada do 

contido que se 

pediu. 

 Un 60% do 

texto non ten 

relación co 

contido que se 

pediu. 

 Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema 

pedido. 

 Só se menciona o 

tema pedido, pero 

non se trata. 

 

ARGUME

NTACIÓ

N DE 

IDEAS 

Presenta ideas ben 

argumentadas e sen 

erros. 

 Presenta ideas 

ben 

argumentadas 

pero con algún 

erro. 

 Presenta ideas 

que argumenta 

con debilidade. 

 Presenta ideas 

sen argumentar. 
 Non presenta ideas e 

as que presenta non 

están argumentadas. 

 

PRESENT

ACIÓN  

E 

LIMPEZA 

O traballo está 

presentado con 

pulcritude e limpeza. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten un risco. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres 

riscos. 

 O traballo ten 

dobreces e máis 

de tres riscos. 

 O traballo está 

presentado con un 

gran número de 

dobreces e riscos. 

 

TEMPO 

DE 

ENTREG

A 

A entrega realízase na 

data indicada. 

 A entrega 

realízase cun 

día de atraso. 

 A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso. 

 A entrega 

realízase con tres 

días de atraso. 

 A entrega realízase 

despois de pasados 

tres días da data 

indicada. 
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ALORES ÉTICOS 

 

4º ESO 

INDICE: 

a) Introdución e contextualización. 

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

 

Apartado  B   CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 

RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN 

PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  

 

Descritores 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de xeito 

respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos 

recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres 

vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de vida 

saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión 

social da estética do corpo humano 

fronte ao seu coidado saudable. 
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A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na 

nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 

para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia 

e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa 

e responder preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, proporcións, 

formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe 

matemática. 

Razoamento lóxico e resolución 

de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os 

datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 

lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 
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Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 

lingua, así como a súa historia para un 

mellor uso desta. 

-  Manter conversas noutras linguas sobre 

temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua 

para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 

diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia 

derivada de información obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías 

para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica...), e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como unha 

fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade histórica 

a partir de distintas fontes e identificar 

as implicacións que ten vivir nun Estado 

social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e 

actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos distintos 

ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun 

fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose 

nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as 

dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 

confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos 

grupais sobre os intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades 

desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista 

e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que 

outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e 

persoais para a consecución de 

obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 

tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións 

persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 

Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que se deberán realizar no proceso 

de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os contidos 

reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; lembremos que estas non se 

estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permitan ao alumnado a 

aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada unha destas divídese en 

indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis 

preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se 

dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do 

alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, redactados en terceira persoa 

do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de 

xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores 

competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión lectora, a expresión oral 

e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica 

e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do 

alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que os nosos alumnos 

e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción 

colaboren. 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir a traballar desde as 

diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas 

necesidades. 

Na área de Valores Éticos. 

Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, facendo fincapé nos 

descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos debullar o eixe no que xira todo o currículo básico e o carácter 

específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica unha demostración racional. Así mesmo, esta 

competencia ofrece a oportunidade de realizar argumentacións propias ou baseadas en teorías éticas e filosóficas. Ademais, 

permite considerar e realizar xuízos morais ou aplicar estratexias de resolución de problemas. 

Os descritores que podemos traballar son: 

-  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno-   
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-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a vida futura. 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor nosa e 

responder preguntas. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura e a análise e a reflexión sobre libros e textos 

relacionados cos contidos curriculares-  Deste xeito, desenvolverase a comprensión lectora e a expresión oral e escrita, á vez 

que se adquiren coñecementos sobre os valores e as teorías éticos, a moral, a xustiza, os dereitos humanos e a vida en 

sociedade. 

Así mesmo, contribuirase, xunto á comunicación lingüística, á transmisión de valores a través de, por un lado, a reflexión 

individual e grupal sobre situacións pasadas e actuais, e por outro, da busca de información, a elaboración e a exposición de 

traballos en colaboración, que esixen poñer en práctica habilidades como a escoita activa, a empatía e a expresión de ideas e 

sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e a non verbal. 

Os descritores que podemos utilizar son: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos 

e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

-  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións comunicativas. 

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 

-  Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

Competencia dixital 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que posibiliten o acceso ao coñecemento 

de feitos sociais, de documentos históricos, de teorías éticas e científicas, e de tratados internacionais, que poñan de relevo a 

contribución dos valores éticos á sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a oportunidade de entender a relación que 

existe entre a tecnoloxía, os valores éticos e a sociedade, para que aprenda a facer un bo uso da tecnoloxía ao longo da súa 

vida. 

Os descritores que podemos utilizar son: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita a adquisición de pautas 

persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma eficaz e construtiva en calquera sociedade democrática, 

respectando os valores e os dereitos socialmente recoñecidos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

-  Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e mostrar gusto pola estética no contorno 

cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as competencias sociais e 

cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da 

sociedade e se toma conciencia da importancia dos seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a posibilidade de resolver 

conflitos interpersoais de forma construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa identidade persoal, senón que 

desenvolve actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou 

de calquera outra natureza, favorecendo a socialización e a adquisición de comportamentos morais significativos. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as 

implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito, referendado por unha constitución. 
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-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

-  Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas. 

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e a xustiza, e emprender accións que beneficien 

a sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas desenvolvan aspectos como a autonomía, o liderado, a capacidade 

de innovación, a creatividade ou a iniciativa persoal. 

Desde esta área consideran tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das devanditas habilidades. Isto 

vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións novas, investigue, asuma responsabilidades ou xestione os 

recursos materiais, dixitais e persoais que ten ao seu alcance. 

Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían: 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender implica a conciencia das necesidades e dos procesos de aprendizaxe, o recoñecemento 

de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta promóvese na área de Valores 

Éticos mediante o exercicio de procesos cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou argumentar, así como 

favorecendo o interese por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa vida cotiá. 

Os descritores que se poden utilizar son: 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios.  

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. A dignidade da persoa  

 a 

 b 

 c 

 d 

 h 

 B1.1. A dignidade do ser 

humano como valor 

básico no que se asenta a 

DUDH. 

 B1.2. Atributos esenciais 

do ser humano na DUDH: 

razón, conciencia e 

liberdade. 

 B1.3. Léxico do bloque: 

dignidade da persoa, 

fraternidade, liberdade 

humana, trato digno, 

xuízo xusto, trato 

inhumano ou degradante, 

detención arbitraria, 

 B1.1. Interpretar e valorar 

a importancia da dignidade 

da persoa como o valor do 

que parte e no que se 

fundamenta a DUDH, 

subliñando os atributos 

inherentes á natureza 

humana e os dereitos 

inalienables e universais 

que derivan dela, como o 

punto de partida sobre o 

que deben xirar os valores 

éticos nas relacións 

humanas a nivel persoal, 

social, estatal e universal. 

 VEB1.1.1. Identifica a orixe 

dos dereitos inalienables e 

universais que establece a 

DUDH na dignidade do ser 

humano en tanto que persoa 

e os atributos inherentes á 

súa natureza. 

 CSC 

 VEB1.1.2. Identifica na 

DUDH os atributos esenciais 

do ser humano: razón, 

conciencia e liberdade. 

 CCL 

 VEB1.1.3. Relaciona 

adecuadamente os termos e 

 CAA 
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 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

presunción de inocencia, 

discriminación, violación 

de dereitos, etc. 

as expresións seguintes, que 

se utilizan na DUDH: 

dignidade da persoa, 

fraternidade, liberdade 

humana, trato digno, xuízo 

xusto, trato inhumano ou 

degradante, detención 

arbitraria, presunción de 

inocencia, discriminación, 

violación de dereitos, etc. 

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

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B2.1. Dereitos e 

liberdades dos individuos 

establecidos na DUDH 

que o Estado debe 

respectar. 

 B2.1. Explicar, baseándose 

na DUDH, os principios 

que deben rexer as 

relacións entre a cidadanía 

e o Estado, co fin de 

favorecer o seu 

cumprimento na sociedade 

en que viven. 

 VEB2.1.1. Comenta, 

segundo o establecido pola 

DUDH nos artigos do 12 ao 

17, os dereitos do individuo 

que o Estado debe respectar 

e fomentar, nas relacións 

existentes entre ambos. 

 CCL 

 VEB2.1.2. Explica os 

límites do Estado que 

establece a DUDH nos 

artigos do 18 ao 21, ao 

determinar as liberdades dos 

cidadáns e das cidadás que 

este debe protexer e 

respectar. 

 CCL 

 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. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 B2.2. Fenómeno da 

socialización global. 

 B2.3. Perigos da 

socialización global á 

marxe dos valores éticos 

universais. 

 B2.4. Medios de 

comunicación de masas e 

socialización global. 

Conflito entre liberdade 

de expresión outros 

dereitos. 

 B2.2. Explicar en que 

consiste a socialización 

global e a súa relación cos 

medios de comunicación 

masiva, valorando os seus 

efectos na vida e no 

desenvolvemento moral 

das persoas e da sociedade, 

e reflexionar acerca do 

papel que deben ter a ética 

e o Estado en relación con 

este tema.  

 VEB2.2.1. Describe e avalía 

o proceso de socialización 

global, mediante o que se 

produce a interiorización de 

valores, normas, costumes, 

etc. 

 CCEC 

 CCL 

 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. 

 CSC 

 VEB2.2.3. Diserta acerca do 

impacto que teñen os medios 

de comunicación masiva na 

vida moral das persoas e da 

sociedade, expresando as 

 CCEC 

 CCL 
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 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

súas opinións con rigor 

intelectual. 

 VEB2.2.4. Valora a 

necesidade dunha regulación 

ética e xurídica en relación 

co uso de medios de 

comunicación masiva, 

respectando o dereito á 

información e á liberdade de 

expresión que posúen os 

cidadáns e as cidadás. 

 CCEC 

 CSC 

 Bloque 3. A reflexión ética  

 a 

 d 

 f 

 h 

 B3.1. Importancia e valor 

da reflexión ética como 

defensa dos DDHH. 

 B3.2. Novos campos da 

ética aplicada: 

profesional, bioética, 

ambiente, economía, 

empresa, ciencia e 

tecnoloxía, etc. 

 B3.1. Recoñecer que a 

necesidade dunha 

regulación ética é 

fundamental no mundo 

actual de grandes e rápidos 

cambios, debido á 

magnitude dos perigos aos 

que se enfronta o ser 

humano, polo que resulta 

necesaria a súa 

actualización e a 

ampliación aos novos 

campos de acción da 

persoa, co fin de garantir o 

cumprimento dos dereitos 

humanos. 

 VEB3.1.1. Xustifica 

racionalmente e estima a 

importancia da reflexión 

ética no século XXI, como 

instrumento de protección 

dos dereitos humanos ante o 

perigo que poden representar 

entes posuidores de grandes 

intereses políticos e 

económicos e grupos 

violentos, que teñen ao seu 

alcance armamento de 

grande alcance científico e 

tecnolóxico, capaces de pór 

en grande risco os dereitos 

fundamentais da persoa. 

 CSC 

 VEB3.1.2. Sinala algúns dos 

novos campos aos que se 

aplica a ética (profesional, 

bioética, ambiente, 

economía, empresa, ciencia 

e tecnoloxía, etc.). 

 CMCCT 

 CSIEE 

 a 

 d 

 g 

 h 

 m 

 B3.3. Proxecto de vida 

persoal: límites e 

oportunidades que ofrecen 

as circunstancias persoais, 

e valores éticos que 

serven como guía. 

 B3.2. Comprender e 

apreciar a importancia que 

teñen para o ser humano do 

século XXI as 

circunstancias que o 

rodean, salientando os 

límites que lle impoñen e 

as oportunidades que lle 

ofrecen para a elaboración 

do seu proxecto de vida, 

conforme os valores éticos 

que libremente elixe e que 

dan sentido á súa 

existencia. 

 VEB3.2.1. Describe e avalía 

as circunstancias que no 

momento actual o/a rodean, 

identificando as limitacións 

e as oportunidades que se lle 

formulan desde as 

perspectivas social, laboral, 

educativa, económica, 

familiar, afectiva, etc., co 

obxecto de deseñar, a partir 

delas, o seu proxecto de vida 

persoal, determinando 

libremente os valores éticos 

que deben guialo/a. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 h 

 B3.4. Éticas formais e 

éticas materiais. 

 B3.5. Ética kantiana: 

carácter formal. 

Autonomía da persoa 

 B3.3. Distinguir os 

principais valores éticos 

nos que se fundamentan as 

éticas formais, 

establecendo a súa relación 

 VEB3.3.1. Define os 

elementos distintivos das 

éticas formais e compáraos 

cos relativos ás éticas 

materiais. 

 CCL 
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 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 l como valor ético 

fundamental. 

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 

kantiana (formal, universal e 

racional), así como a 

importancia da súa achega á 

ética universal. 

 CCL 

 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. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B3.6. Ética do discurso, 

de Apel e Habermas, 

como ética formal. 

Relación coa ética de 

Kant. 

 B3.4. Identificar a ética do 

discurso, de Habermas e de 

Apel como unha ética 

formal, que salienta o valor 

do diálogo e o consenso na 

comunidade, como 

procedemento para atopar 

normas éticas xustas. 

 VEB3.4.1. Identifica a ética 

do discurso como unha ética 

formal e describe en que 

consiste o imperativo 

categórico que formula, 

sinalando as similitudes e as 

diferenzas que posúe co 

imperativo da ética de Kant. 

 CAA 

 VEB3.4.2. Utiliza a súa 

iniciativa persoal e 

emprendedora para elaborar 

unha presentación con 

soporte informático acerca 

das éticas formais, 

expresando e elaborando 

conclusións fundamentadas. 

 CD 

 CSIEE 

 Bloque 4. A xustiza e a política  

 a 

 c 

 d 

 h 

 l 

 B4.1. Democracia e 

xustiza. 

 B4.2. Deberes cívicos 

como cumprimento de 

valores éticos e como 

defensa e difusión dos 

dereitos humanos. 

 B4.1. Concibir a 

democracia non só como 

unha forma de goberno, 

senón como un estilo de 

vida cidadá, consciente do 

seu deber como elemento 

activo da vida política, 

colaborando na defensa e 

na difusión dos dereitos 

humanos tanto na súa vida 

persoal como na social. 

 VEB4.1.1. Comprende a 

importancia que ten para a 

democracia e a xustiza, que 

os cidadáns e as cidadás 

coñezan e cumpran os seus 

deberes (defensa dos valores 

éticos e cívicos, coidado e 

conservación de todos os 

bens e servizos públicos, 

participación na elección de 

representantes políticos/as, 

respecto e tolerancia á 

pluralidade de ideas e de 

crenzas, acatamento das leis 

e das sentenzas dos tribunais 

de xustiza, pagamento dos 

impostos establecidos, etc.). 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 h 

 l 

 B4.3. Perigos dunha 

globalización sen valores 

éticos. 

 B4.4. Promoción dos 

DDHH por parte dos 

Estados: fomento e ensino 

 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 

 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 

 CAA 

 CSC 



- 135 - 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

dos valores éticos. defensa da dignidade e os 

dereitos humanos, ante o 

perigo que o fenómeno da 

globalización pode 

representar para a 

destrución do planeta e a 

deshumanización da 

persoa. 

regulación ética e política 

(egoísmo, desigualdade, 

interdependencia, 

internacionalización dos 

conflitos armados, 

imposición de modelos 

culturais determinados por 

intereses económicos que 

promoven o consumismo e a 

perda de liberdade humana, 

etc.).  

 VEB4.2.2. Comenta o deber 

ético e político que teñen 

todos os estados, ante os 

riscos da globalización, de 

tomar medidas de protección 

dos dereitos humanos, 

nomeadamente a obriga de 

fomentar o ensino dos 

valores éticos e a súa 

vixencia, e a necesidade de 

respectalos en todo o mundo 

(deber de contribuír na 

construción dunha sociedade 

xusta e solidaria, 

fomentando a tolerancia, o 

respecto aos dereitos das 

demais persoas; honestidade, 

lealdade, pacifismo, 

prudencia, e mutua 

comprensión mediante o 

diálogo, a defensa e 

protección da natureza, etc.). 

 CSC 

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

(DUDH) 

 

 a 

 d 

 g 

 h 

 B5.1. Dereito e leis: 

finalidade, características 

e xustificación ética. 

 B5.2. Conflitos entre 

principios éticos 

individuais e principios 

normativos sociais. 

 B5.1. Apreciar a 

necesidade das leis 

xurídicas no Estado, para 

garantir o respecto aos 

dereitos humanos, e 

disertar acerca dalgúns 

dilemas morais nos que 

existe un conflito entre os 

deberes éticos, relativos á 

conciencia da persoa, e os 

deberes cívicos que lle 

impoñen as leis xurídicas. 

 VEB5.1.1. Explica a 

finalidade e as 

características das leis 

xurídicas dentro do Estado e 

a súa xustificación ética, 

como fundamento da súa 

lexitimidade e da súa 

obediencia. 

 CCL 

 VEB5.1.2. Debate acerca da 

solución de problemas nos 

que hai un conflito entre os 

valores e principios éticos 

do individuo e os da orde 

civil, formulando solucións 

razoadas, en casos como os 

de desobediencia civil e 

obxección de conciencia. 

 CCL 

 CSIEE 

 a 

 b 

 B5.3. Teoría da xustiza de 

Rawls: posición orixinal e 

veo de ignorancia; criterio 

 B5.2. Disertar acerca da 

teoría de Rawls baseada na 

xustiza como equidade e 

 VEB5.2.1. Procura 

información en internet co 

fin de definir os principais 

 CAA 

 CD 
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 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

de imparcialidade; 

función dos dous 

principios de xustiza. 

como fundamento ético do 

dereito, e emitir un xuízo 

crítico acerca dela. 

conceptos utilizados na 

teoría de Rawls e establece 

unha relación entre eles 

(posición orixinal e veo de 

ignorancia, criterio de 

imparcialidade e función dos 

dous principios de xustiza 

que propón). 

 VEB5.2.2. Realiza un xuízo 

crítico acerca da teoría de 

Rawls e explica a súa 

conclusión argumentada 

acerca dela.  

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B5.4. Os DDHH como 

ideais irrenunciables. 

 B5.5. Deficiencias na 

aplicación dos DDHH 

referidos ao económico e 

ao social. 

 B5.6. Organizacións que 

traballan pola defensa dos 

DDHH. 

 B5.3. Valorar a DUDH 

como conxunto de ideais 

irrenunciables, tendo 

presentes os problemas e as 

deficiencias na súa 

aplicación, especialmente 

no relativo ao ámbito 

económico e social, 

indicando a importancia 

das institucións e os/as 

voluntarios/as que traballan 

pola defensa dos dereitos 

humanos. 

 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. 

 CSC 

 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.). 

 CSC 

 VEB5.3.3. Emprende a 

elaboración dunha 

presentación, con soporte 

informático e audiovisual, 

acerca dalgunhas 

institucións e voluntarios/as 

que, en todo o mundo, 

traballan pola defensa e 

respecto dos dereitos 

humanos: Organización das 

Nacións Unidas (ONU) e os 

seus organismos, como 

FAO, Organismo 

Internacional de Enerxía 

Atómica (OIEA), 

Organización Mundial da 

Saúde (OMS), Organización 

das Nacións Unidas para a 

Educación, a Ciencia e a 

Cultura (UNESCO), etc., 

organizacións non 

gobernamentais como 

Greenpeace, UNICEF, Cruz 

Vermella, Media Lúa 

Vermella, etc., así como o 

Tribunal Internacional de 

Xustiza, o Tribunal de 

Xustiza da Unión Europea, 

etc. 

 CCEC 

 CD 

 CSC 



- 137 - 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B5.7. Dereito á 

seguridade e a paz. 

 B5.8. Compromiso coa 

paz e a solidariedade coas 

vítimas da violencia. 

 B5.9. Ameazas á paz. 

 B5.4. Entender a 

seguridade e a paz como un 

dereito recoñecido na 

DUDH (no seu artigo 3) e 

como un compromiso dos 

españois e das españolas a 

nivel nacional e 

internacional (preámbulo 

da Constitución española), 

identificando e avaliando o 

perigo das novas ameazas 

que xurdiron nos últimos 

tempos. 

 VEB5.4.1. Diserta, en 

pequenos grupos, acerca da 

seguridade e a paz como un 

dereito fundamental das 

persoas, e aprecia a súa 

importancia para o exercicio 

do dereito á vida e á 

liberdade, elaborando e 

expresando as súas 

conclusións (artigo 3 da 

DUDH).  

 CCL 

 VEB5.4.2. Toma conciencia 

do compromiso dos españois 

e das españolas coa paz, 

como unha aspiración 

colectiva e internacional 

recoñecida na Constitución 

española, e rexeita a 

violación dos dereitos 

humanos, amosando 

solidariedade coas vítimas 

da violencia.  

 CSC 

 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.). 

 CD 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 B5.10. As Forzas 

Armadas na Constitución 

española. 

 B5.11. Misións das Forzas 

Armadas. 

 B5.12. Conflitos armados: 

importancia das 

organizacións 

internacionais na súa 

prevención e na súa 

solución. 

 B5.5. Coñecer a misión 

atribuída na Constitución 

española ás Forzas 

Armadas e a súa relación 

cos compromisos que 

España ten cos organismos 

internacionais a favor da 

seguridade e a paz, 

reflexionando acerca da 

importancia do dereito 

internacional para regular e 

limitar o uso e as 

aplicación da forza e do 

poder. 

 VEB5.5.1. Coñece, analiza e 

asume como cidadán ou 

cidadá os compromisos 

internacionais realizados por 

España en defensa da paz e a 

protección dos dereitos 

humanos, como membro de 

organismos internacionais 

(ONU, OTAN, UE, etc.). 

 CSC 

 VEB5.5.2. Explica a 

importancia da misión das 

forzas armadas (artigo 15 da 

lei de defensa nacional) en 

materia de defensa e 

seguridade nacional, de 

dereitos humanos e de 

promoción da paz, e a súa 

contribución en situacións 

de emerxencia e axuda 

humanitaria, tanto nacionais 

 CSC 
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 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

como internacionais. 

 VEB5.5.3. Analiza as 

consecuencias dos conflitos 

armados a nivel 

internacional, apreciando a 

importancia das 

organizacións internacionais 

que promoven e vixían o 

cumprimento dun dereito 

internacional fundamentado 

na DUDH. 

 CSC 

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

 a 

 b 

 e 

 f 

 h 

 m 

 B6.1. Validez ética dos 

proxectos científicos e 

tecnolóxicos. 

 B6.1. Identificar criterios 

que permitan avaliar, de 

xeito crítico e reflexivo, os 

proxectos científicos e 

tecnolóxicos, co fin de 

valorar a súa idoneidade en 

relación co respecto aos 

dereitos e valores éticos da 

humanidade. 

 VEB6.1.1. Utiliza 

información de forma 

selectiva para atopar algúns 

criterios que cumpra ter en 

conta para estimar a 

viabilidade de proxectos 

científicos e tecnolóxicos, 

considerando a idoneidade 

ética dos obxectivos que 

pretenden e a avaliación dos 

riscos e as consecuencias 

persoais, sociais e 

ambientais que a súa 

aplicación poida ter. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 f 

 g 

 h 

 B6.2. Códigos 

deontolóxicos dos axentes 

sociais. 

 B6.2. Estimar a necesidade 

de facer cumprir unha ética 

deontolóxica a 

científicos/as, 

tecnólogos/as e outros/as 

profesionais. 

 VEB6.2.1. Comprende e 

explica a necesidade de 

apoiar a creación e o uso de 

métodos de control, e a 

aplicación dunha ética 

deontolóxica para 

científicos/as e 

tecnólogos/as e, en xeral, 

para todas as profesións, 

fomentando a aplicación dos 

valores éticos no mundo 

laboral, financeiro e 

empresarial. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 

Apatado C   CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

Obxectivos xerais de educación secundaria 

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

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, 

a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 

persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver 

pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos 

coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e 

aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da 

comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

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

e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

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

expresión e representación. 

Oobxectivos da área de valores éticos 

  1.  Argumentar os valores e os principios éticos da DUDH como base das democracias dos séculos XX e XXI. 

  2.  Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado para asegurar unha democracia que defenda 

os dereitos humanos. 

  3.  Resaltar o deber ético e cívico dos cidadáns para asumir a democracia como unha forma de vida, sendo conscientes dos 

riscos aos que está sometida para poder tomar as medidas oportunas. 

  4.  Apreciar o valor do «Estado de dereito» e da «división de poderes» como eixes vertebradores do Estado democrático. 

  5.  Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando os valores nos que se asenta e os 

deberes e os dereitos que ten o individuo para asumir os principios de convivencia recoñecidos polo Estado español. 

  6.  Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da Constitución española relativos aos dereitos e aos deberes cidadáns e 

aos seus principios reitores. 

  7.  Valorar a adecuación dos dereitos e dos deberes da Constitución española á Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

para asumir de forma consciente e responsable os principios de convivencia que deben rexer no Estado español.  

  8.  Identificar os principios fundamentais da política social e económica do Estado español, e a súa fundamentación ética. 

  9.  Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as cousas que se están a conseguir.  

10.  Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través da reflexión sobre diversas teorías, 

para poder opinar de forma razoada sobre a base éticas das leis. 

11.  Estudar as teorías do dereito natural ou iusnaturalismo e o convencionalismo, sinalando a súa interpretación no 

pensamento xurídico dalgúns filósofos. 

12.  Adquirir unha opinión coherente sobre a fundamentación ética das leis a través da comprensión da teoría positivista do 

dereito de Kelsen, así como da súa comparación co convencionalismo e o iusnaturalismo. 

13.  Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da DUDH, destacando o seu valor 

como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

14.  Entender o contexto histórico e político no que se elaborou a DUDH e recoñecer tanto a súa estrutura e o seu contido como 

os retos actuais que supoñen a súa aplicación. 

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

dereitos humanos. 

16.  Valorar as características dos «dereitos humanos», considerando o seu desenvolvemento histórico como unha conquista da 

humanidade. 

17.  Analizar os problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH na actualidade, resaltando as iniciativas que realizan 

institucións e ONG para defender os dereitos humanos dos que non teñen a oportunidade de exercelos. 

18.  Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, coñecendo 

as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de promover a súa solución. 

17.  Utilizar os valores éticos da DUDH como criterio para establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e 

tecnolóxica, evitando así unha aplicación indebida e facilitando a resolución dos dilemas morais que adoitan presentarse 

nos campos da medicina e da biotecnoloxía. 

18.  Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas actuais, cuxos obxectivos non respectan un 

código ético fundamentado na DUDH, en prol dun falso progreso e prexudicando as persoas ou o ambiente. 

19.  Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético fundamentado na DUDH. 
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20.  Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.   

21.  Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía lle provoca ao ser humano. 

 

Apartado D   CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

 Filosofía. 4º de ESO 

Temp

oraliz

ación 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

 Bloque 1. A filosofía 

1ªaval. - Actividades 

conceptuais. Nelas os 

alumnos e alumnas 

irán substituíndo de 

forma progresiva as 

súas ideas previas 

polas desenvolvidas na 

 B1.1. Comprende o 

que é a reflexión 

filosófica, 

diferenciándoa doutros 

tipos de saberes que 

estudan aspectos 

concretos da realidade 

 FIB1.1.1. Define e utiliza 

conceptos como filosofía, mito, 

logos, saber, opinión, abstracto, 

concreto, razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, dualismo, 

pluralismo, substancia ou prexuízo, 

e elabora un glosario con eles. 
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 Filosofía. 4º de ESO 

Temp

oraliz

ación 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

clase. Deben ser 

capaces de manexar un 

vocabulario específico 

e definir con precisión 

e claridade os 

conceptos centrais de 

cada unidade. 

- Actividades de 

comentario de texto. 

Fundamentalmente, o 

alumnado debe ser 

capaz de analizar un 

texto, identificando o 

seu tema, tese e ideas 

secundarias. Para iso, 

ten que poder expoñer 

os argumentos ou 

estruturas de 

razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. 

Este tipo de 

actividades están 

orientadas á 

comprensión dos 

contidos temáticos das 

diferentes unidades e á 

reelaboración dos 

devanditos contidos. O 

alumnado debería 

poder entender e 

expoñer os principais 

puntos do tema e 

razoar a partir deles. 

-- Actividades de 

razoamento e 

argumentación. 

Supoñen unha maior 

autonomía por parte do 

alumnado, posto que 

debe elaborar unha 

idea fundamentada e 

apoiada nunha serie de 

argumentos. Esta 

actividade pode 

realizarse de forma 

escrita, como unha 

redacción, unha toma 

de postura ante unha 

tese, etc., ou 

oralmente, nunha 

exposición pública ou 

nun debate. 

e do individuo.  FIB1.1.2. Distingue entre, 

coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir e crear. 
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 Filosofía. 4º de ESO 

Temp

oraliz

ación 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

     B1.2. Coñece 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 

comparándoa con 

algunhas 

características xerais 

das filosofías orientais. 

 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. 

     B1.3. Identifica o 

primeiro interrogante 

filosófico da filosofía 

grega, a pregunta pola 

orixe, e coñecer as 

primeiras respostas 

dadas polos primeiros 

pensadores gregos. 

 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 expostas por Heráclito, 

Parménides e Demócrito. 

     B1.4. Coñece o xiro 

antropolóxico da 

filosofía no século V 

a.C., explicando 

algunhas das ideas 

centrais de Sócrates e 

de Protágoras, e 

reflexionando sobre a 

aplicación práctica da 

filosofía respecto ao 

individuo e a 

sociedade en que vive. 

 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. 

     B1.5. Reflexiona e 

argumenta, de xeito 

escrita e oral, sobre o 

interese, 

especificamente 

humano, por 

entenderse a si mesmo 

e o que o rodea. 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos 

ensaios, argumentando as súas 

opinións de xeito razoado, no que 

pretenda dar sentido a algún 

conxunto de experiencias. 

     B1.6. Recoñece as 

funcións da filosofía 

en tanto que saber 

crítico que aspira a 

 FIB1.6.1. Diserta sobre as 

posibilidades da filosofía segundo as 

súas funcionalidades. 
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 Filosofía. 4º de ESO 

Temp

oraliz

ación 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

fundamentar, analizar 

e argumentar sobre os 

problemas últimos da 

realidade, desde unha 

vertente tanto teórica 

como práctica. 

 Bloque 2. Identidade persoal 

1ªaval.    B2.1. Comprende a 

profundidade da 

pregunta "quen son?", 

coñecendo algunhas 

respostas dadas desde 

a psicoloxía e a 

filosofía, reflexionar e 

valorar a importancia 

de coñecerse a si 

mesmo/a, e expresalo 

por escrito. 

 FIB2.1.1. Define e utiliza 

conceptos como personalidade, 

temperamento, carácter, conciencia, 

inconsciencia, condutismo, 

cognitivismo, psicoloxía 

humanística, psicanálise, e elabora 

un glosario con eses termos. 

     B2.2. Define o que é 

a personalidade, así 

como os principais 

conceptos relacionados 

con ela. 

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o 

que é a personalidade. 

     B2.3. Coñece e 

explica as teses 

centrais dalgunhas 

teorías sobre a 

personalidade. 

 FIB2.3.1. Coñece as teses 

fundamentais sobre a personalidade 

e argumenta sobre iso. 

     B2.4. Recoñece as 

etapas do 

desenvolvemento da 

identidade persoal, 

reflexionando sobre os 

factores que 

determinan o éxito e o 

fracaso, e achega a 

propia opinión razoada 

sobre estes dous 

conceptos. 

 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. 

     B2.5. Analiza que se 

entende por 

inconsciente no marco 

do pensamento da 

 FIB2.5.1. Analiza que se entende 

por inconsciente. 
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psicanálise. 

     B2.6. Reflexiona por 

escrito e dialogar en 

grupo sobre a posible 

incidencia que a 

herdanza xenética e o 

adquirido teñen na 

formación da 

personalidade. 

 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. 

     B2.7. Investiga en 

internet en que 

consiste a filosofía da 

mente e a 

neurociencia, e 

seleccionar a 

información máis 

significativa. 

 FIB2.7.1. Investiga e selecciona 

información significativa sobre 

conceptos fundamentais de filosofía 

da mente. 

     B2.8. Identifica a 

función e a 

importancia da 

motivación como 

factor enerxético e 

direccional da vida 

humana nas súas 

múltiples dimensións. 

 FIB2.8.1. Define e utiliza con 

rigor conceptos como motivación, 

emoción, sentimento, necesidades 

primarias e secundarias, 

autorrealización, vida afectiva e 

frustración. 

     B2.9. Recoñece, no 

marco da teoría 

cognitiva, o valor do 

coñecemento como 

elemento motivador da 

conduta humana, 

reflexionando sobre a 

consideración do ser 

humano como animal 

racional. 

 FIB2.9.1. Explica as teses máis 

importantes da teoría cognitiva 

acerca do coñecemento e a 

motivación. 

     B2.10. Explica as 

ideas centrais da teoría 

humanística sobre a 

motivación, 

 FIB2.10.1. Explica as ideas 

centrais da teoría humanística sobre 

a motivación e expresa a súa 

opinión razoada ao respecto. 



- 145 - 

 Filosofía. 4º de ESO 

Temp

oraliz

ación 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

reflexionando sobre o 

carácter da motivación 

como elemento 

distintivo do ser 

humano fronte ao 

simplemente animal. 

 FIB2.10.2. Explica e compara a 

visión sobre a motivación da teoría 

cognitivista e a da teoría 

humanística sobre a motivación. 

   B2.11. Coñece a 

condición afectiva do 

ser humano, 

distinguindo entre 

impulsos, emocións e 

sentimentos, e 

recoñecendo o papel 

do corpo na 

posibilidade de 

manifestación do 

afectivo. 

 FIB2.11.1. Analiza e argumenta 

sobre textos breves e significativos 

de autores salientables sobre as 

emocións, e argumenta por escrito 

as propias opinións. 

     B2.12. Valora a 

importancia da 

relación entre a 

motivación e o 

afectivo para dirixir a 

conduta humana en 

diferentes direccións e 

con distinta 

intensidade. 

 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. 

     B2.13. Reflexiona e 

argumenta 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 recoñecemento de 

éxito, a compracencia 

polo estímulo de 

iniciativas, etc. 

 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. 

     B2.14. Reflexiona 

sobre o papel das 

emocións como 

 FIB2.14.1. Analiza textos en que 

se describe o papel das emocións 

como estímulo da iniciativa, a 
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ferramenta para ser 

emprendedor/a e 

creativo/A. 

autonomía e o emprendemento. 

     B2.15. Coñece, 

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 

centro común é a 

persoa. 

 FIB2.15.1. Desenvolve de forma 

colaborativa un glosario para 

publicar en internet, coa 

terminoloxía filosófica da unidade. 

     B2.16. Explica as 

teorías da alma de 

Platón e de Aristóteles, 

reflexionando sobre a 

consideración e a 

relación entre a alma, 

o corpo e os afectos, 

que se analizan nesas 

teorías. 

 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 relación entre o 

corpo e a mente ou alma. 

     B2.17. Coñece a 

importancia da 

introspección sinalada 

por Agostiño de 

Hipona, como método 

de autocoñecemento e 

de formación da propia 

identidade. 

 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. 

     B2.18. Describe e 

compara a concepción 

cartesiana do papel do 

 FIB2.18.1. Expón o significado da 

tese de Descartes "Penso, logo 

existo". 
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pensamento como 

aspecto que define o 

individuo, fronte ás 

concepcións 

materialistas e 

mecanicistas do home-

máquina no 

materialismo francés 

do século XVIII. 

 FIB2.18.2. Expón as súas 

reflexións sobre as implicacións do 

materialismo na súa descrición do 

ser humano. 

     B2.19. Coñece a 

importancia da 

facultade da vontade 

como elemento 

definitorio do humano. 

 FIB2.19.1. Explica o que é a 

vontade. 

     B2.20. Expresa 

algunha das 

consideracións 

filosóficas sobre o 

afectivo. 

 FIB2.20.1. Argumenta, desde o 

plano filosófico, sobre o papel das 

emocións na consideración do ser 

humano en canto tal. 

     B2.21. Recoñece as 

implicacións 

filosóficas da idea do 

home como proxecto. 

 FIB2.21.1. Expresa e desenvolve a 

idea de home como proxecto. 

 Bloque 3. Socialización 

2ªaval.    B3.1. Identifica 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, dando lugar á 

intersubxectividade. 

 FIB3.1.1. Define e utiliza 

conceptos como individualidade, 

alteridade, socialización, estado de 

natureza, dereitos naturais, contrato 

social, respecto, propiedade, Estado, 

lexitimación, institucionalización, 

rol, status, conflito e cambio social, 

e globalización. 

     B3.2. Recoñece a 

dimensión social e 

cultural do ser 

humano, identificando 

e distinguindo os 

conceptos de cultura e 

de sociedade. 

 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. 
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     B3.3. Identifica o 

proceso de 

construción, os 

elementos e a 

lexitimación dunha 

cultura, valorando esta 

non só como 

ferramenta de 

adaptación ao medio, 

senón como 

ferramenta para a 

transformación e a 

autosuperación. 

 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 sociedade; 

é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e 

cognitivo. 

     B3.4. Coñece os 

elementos do proceso 

de socialización e 

relacionalos coa propia 

personalidade. 

 FIB3.4.1. Describe a socialización 

primaria e secundaria. 

     B3.5. Coñece as 

teorías sobre a orixe da 

sociedade e reflexionar 

de forma escrita sobre 

elas, argumentando as 

propias opinións ao 

respecto. 

 FIB3.5.1. Explica as teses 

fundamentais sobre a orixe da 

sociedade e o Estado. 

     B3.6. Comprende o 

sentido do concepto de 

civilización, 

relacionando as súas 

semellanzas e 

diferenzas co concepto 

de cultura. 

 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. 

     B3.7. Define o que é 

a comunicación, 

analizando as formas 

de comunicación non 

verbal, e a incidencia 

das novas tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

 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. 

     B3.8. Reflexiona 

sobre o posible papel 

activo dun/dunha 

mesmo/a na 

 FIB3.8.1. Reflexiona por escrito 

sobre o papel activo dun/dunha 

mesmo/a no seu contexto 

sociocultural, como ser capaz de 
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construción da cultura 

e, en canto tal, 

identificarse como ser 

creativo e innovador, 

capaz de xerar 

elementos culturais. 

innovar e xerar cambios culturais. 

     B3.9. Reflexiona e 

indaga sobre o 

relativismo cultural e o 

etnocentrismo. 

 FIB3.9.1. Coñece o relativismo 

cultural e o etnocentrismo, e 

reflexiona sobre eles, expresando 

conclusións propias e achegando 

exemplos con feitos investigados e 

contrastados en internet. 

 Bloque 4. Pensamento 

 2ªa

val. 

   B4.1. Comprende a 

facultade racional 

como específica do ser 

humano e as súas 

implicacións, 

analizando en que 

consiste a 

racionalidade e cales 

son as súas 

características. 

 FIB4.1.1. Define e utiliza 

conceptos como razón, sentidos, 

experiencia, abstracción, 

universalidade, sistematicidade, 

racionalismo, dogmatismo, 

empirismo, límite, intelixencia, 

intelixencia emocional, certeza e 

erro. 

 FIB4.1.2. Explica o que é a 

racionalidade e describe algunhas 

das súas características. 

     B4.2. Explica as 

teses básicas 

dalgunhas concepcións 

filosóficas sobre as 

posibilidades e os 

límites da razón. 

 FIB4.2.1. Explica a concepción 

sobre as posibilidades da razón. 

     B4.3. Distingue a 

racionalidade teórica 

da racionalidade 

práctica, así como 

teoría e experiencia. 

 FIB4.3.1. Identifica as dúas 

posibilidades de aplicación da 

racionalidade: teórica e práctica. 

     B4.4. Coñece a 

concepción 

contemporánea sobre a 

intelixencia, incidindo 

na teoría da 

intelixencia emocional 

de Daniel Goleman. 

 FIB4.4.1. Explica as teses centrais 

da teoría da intelixencia emocional. 

 FIB4.4.2. Argumenta sobre a 

relación entre a razón e as emocións. 
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     B4.5. Comprende 

algúns dos principais 

tipos de verdade (a 

verdade como 

correspondencia; a 

verdade segundo o 

pragmatismo 

americano; a verdade 

desde o perspectivismo 

e o consenso) e 

reflexionar sobre a 

posibilidade de 

alcanzar a verdade 

absoluta. 

 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. 

 FIB4.5.2. Reflexiona sobre a parte 

positiva de equivocarse e a 

importancia do erro como 

posibilidade de procura de novas 

estratexias e solucións. 

 Bloque 5. Realidade e metafísica 

 3ªa

val. 

   B5.1. Coñece o 

significado do termo 

"metafísica", 

comprendendo que é a 

principal disciplina das 

que compoñen a 

filosofía, identificando 

o seu obxectivo 

fundamental, 

consistente en realizar 

preguntas radicais 

sobre a realidade, e 

entendendo en que 

consiste o "preguntar 

radical". 

 FIB5.1.1. Define e utiliza 

conceptos como metafísica, 

realidade, pregunta radical, esencia, 

natureza, cosmos, caos, creación, 

finalismo, continxente, mecanicismo 

e determinismo. 

 FIB5.1.2. Define o que é a 

metafísica, o seu obxecto de 

coñecemento e o seu modo 

característico de preguntar sobre a 

realidade. 

     B5.2. Comprende 

unha das principais 

respostas á pregunta 

acerca do que é a 

natureza e identificar 

esta non só como a 

esencia de cada ser, 

senón ademais como o 

conxunto de todas as 

cousas que hai, e 

coñecer algunhas das 

grandes preguntas 

 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. 

 FIB5.2.2. Expón as dúas posturas 

sobre a cuestión acerca de se o 

Universo ten unha finalidade, unha 

dirección, ou se non a ten, e 

argumenta filosoficamente a súa 

opinión ao respecto. 
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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, reflexionando 

sobre as implicacións 

filosóficas de cada 

unha destas cuestións. 

 FIB5.2.3. Analiza textos cuxo 

punto de reflexión é a realidade 

física que nos rodea e os 

interrogantes filosóficos que suscita. 

     B5.3. Coñece as 

implicacións 

filosóficas da teoría do 

caos, comprendendo a 

importancia de sinalar 

se a natureza 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. 

 FIB5.3.1. Define o que é o 

determinismo e o indeterminismo, 

no marco da reflexión sobre se 

existe unha orde no Universo rexida 

por leis. 

     B5.4. Reflexiona 

sobre a interrogación 

polo sentido da 

existencia, explicando 

as teses centrais dal-

gunhas teorías 

filosóficas da vida, e 

diserta razoadamente 

sobre a vida ou a 

morte, ou o devir 

histórico, ou o lugar do 

individuo na realidade, 

entre outras cuestións 

metafísicas. 

 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 como 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 
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3ªaval.    B6.1. Coñece os 

dous significados do 

concepto de liberdade 

de acción (liberdade 

negativa e  liberdade 

positiva), e aplicalos 

tanto no ámbito da 

sociedade política 

como no terreo da vida 

privada ou a liberdade 

interior. 

 FIB6.1.1. Define e utiliza 

conceptos como vontade, liberdade 

negativa, liberdade positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, 

determinismo, indeterminismo e 

condicionamento. 

 FIB6.1.2. Analiza textos breves 

sobre o tema da liberdade, e 

argumenta a propia opinión. 

     B6.2. Comprende o 

que é o libre albedrío 

ou a liberdade interior, 

en relación coa 

posibilidade de 

autodeterminación dun 

mesmo e coa facultade 

da vontade. 

 FIB6.2.1. Explica o que é o libre 

albedrío e a facultade humana da 

vontade. 

     B6.3. Reflexiona e 

argumenta sobre a 

relación entre a 

liberdade interior e a 

liberdade social e 

política. 

 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. 

     B6.4. Coñece 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. 

 FIB6.4.1. Argumenta sobre as 

posibilidades do ser humano de 

actuar libremente, tendo en conta 

que é un ser natural. 

     B6.5. Recoñece as 

tres posturas sobre o 

problema da liberdade 

absoluta ou 

condicionada: a tese 

estoica, a negación do 

sometemento da 

vontade ás leis naturais 

de Kant e a posición 

 FIB6.5.1. Expresa diferentes 

posturas de filósofos en torno ao 

tema da liberdade. 
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intermedia, que rexeita 

non a liberdade, senón 

a liberdade absoluta. 

     B6.6. Coñece a 

estética como a parte 

da filosofía que estuda 

o proceso creativo, a 

experiencia estética e a 

beleza. 

 FIB6.6.1. Define e utiliza 

conceptos como estética, 

creatividade, sinapse neuronal, 

imaxinación, pensamento 

diverxente, pensamento converxente 

e serendipia. 

     B6.7. Identifica o 

que é a imaxinación, 

en tanto que facultade 

específica do ser 

humano, explicando 

como funciona e cales 

son as súas 

características. 

 FIB6.7.1. Le e comenta textos 

breves e significativos sobre o 

mecanismo de aparición de ideas 

novas. 

 FIB6.7.2. Explica o que é a 

imaxinación e exemplifícaa 

mediante a redacción de relatos 

breves de temática filosófica. 

     B6.8. Recoñece a 

capacidade humana da 

creatividade, en tanto 

que potencialidade 

existente en todas as 

persoas e que se 

consegue adestrando o 

cerebro. 

 FIB6.8.1. Analiza textos de 

literatura fantástica, considerando os 

elementos especificamente creativos 

e reflexionando sobre eles. 

     B6.9. Coñece as 

fases do proceso 

creativo e reflexionar 

sobre a importancia de 

que o pensamento 

diverxente imaxinativo 

e o pensamento lóxico 

e racional traballen 

xuntos. 

 FIB6.9.1. Explica as fases do 

proceso creativo. 

     B6.10. Coñece e 

aplica algunhas 

técnicas de 

desenvolvemento da 

creatividade. 

 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. 
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 FIB6.10.2. Explica as principais 

técnicas de desenvolvemento da 

creatividade. 

     B6.11. Utiliza a 

técnica do 

brainstorming para 

construír unha historia 

literaria con temática 

filosófica. 

 FIB6.11.1. Utiliza de forma 

colectiva a técnica do brainstorming 

para reflexionar sobre temas 

filosóficos tratados durante o curso. 

     B6.12. Valora a 

liberdade como 

condición básica para 

a creatividade 

innovadora, a 

conexión entre si das 

ideas preexistentes e a 

competitividade. 

 FIB6.12.1. Argumenta sobre o 

papel da liberdade como condición 

fundamental para a creación, e razoa 

a súa opinión. 

     B6.13. Coñece as 

características das 

persoas especialmente 

creativas, como a 

motivación, a 

perseveranza, a 

orixinalidade e o 

medio, e investigar 

sobre como se poden 

potenciar esas 

calidades. 

 FIB6.13.1. Explica as 

características das persoas 

especialmente creativas e algunhas 

das formas en que pode potenciarse 

esta condición. 

     B6.14. Reflexiona 

argumentadamente 

sobre o sentido do 

risco e a súa relación 

para alcanzar solucións 

innovadoras e, xa que 

logo, a posibilidade de 

evolucionar. 

 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. 

 

 

Evidencias  

Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares, utilizaremos:  

As evidencias que podemos recoller na área de Valores Éticos poden ser: 

Actividades do libro do alumnado ou da proposta didáctica que traballen explicitamente sobre os estándares definidos na 

unidade. 

Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos estudantes. 

Produtos de aprendizaxe deseñados en tarefas de aplicación nun contexto real. 

Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
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Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico. 

Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

test 

Apartado E     CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

 

Aparttado  F     MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 3.º ESO. 

-  Os textos, fragmentos, aportados polo profesor/al. 

-  Material audiovisual 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 

-  As monografías didácticas. 

-  A Aula Virtual do centro 

-  As TICS (internet) 

 

Apartado G    CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

Criterios e procedementos de Avaliación 

- Os exercicios na clase, a participación nos debates, os test, as probas e os traballos que se vaian  pedindo ao longo de cada 

trimestres serán avaliados para a súa cualificación, correspondendo ao 100% da mesma. 

-A porcentaxe sobre a cualificación que teñen as actividades é a seguinte: 

1-Probas, test e analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, definindo os 

termos específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. 60%) 

2-Realizar, de xeito individual o en grupo, tarefas exercicios ou actividades - Ler, analizar e comentar documentos, 

artigos e noticias da actualidade expresando a súa opinión individual e participar nos debates sobre temas de 

actualidade relacionados cos principais  problemas éticos. (40%). 

-Hai que superar satisfactoriamente os dous apartados anteriores para facer a media da cualificación da avaliación. 

-Hai que aprobar cada unha das avaliacións para supera a materia do curso 

-Aqueles que non a superen terán que presentar todas as actividades realizadas e facer unha proba escrita que reflicte o 

realizado na avaliación correspondente. 

Recuperación de Materias Pendentes  

Farán un caderno de actividades e contidosque serán os mesmos que se empregan  nas clases e unha probas, test ou 

analizar textos breves de carácter ético filosófico, tratando o problema que se presenta, definindo os termos 

específicos que aparecen e relacionando seu contido cos coñecementos adquiridos. Que será a mesma que se emprega 

na aula do curso correspondente. 

 

Apartado H INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E Á PRÁCTICA DOCENTE   

MATERIA:  CLASE 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 :: Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 

formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido 

ajustada. 

  

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del 

profesorado. 

  

   

 

Apartado I    ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.  
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Apartado  M    CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das ramas da 

filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 

forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-10 de 

Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -8 de Marzo: 

Día de la mujer 

 

Apartado  L    MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad didáctica se 

procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas necesidades. La atención a la 

diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada unidad simplificando, modificando, 

suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de los recursos disponibles. También 

requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda desarrollar en el alumno las competencias 

básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los contenidos a las necesidades concretas del alumno, a 

sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y recursos del Centro y del aula…  A) ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: Para los alumnos con disminución psíquica seguiremos la misma 

programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las competencias curriculares del ciclo anterior. 

La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del 

lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras, habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos 

tienen limitados. Para los alumnos con discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto 

por el currículo del centro para estos alumnos, seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales 

por adelantado, atención personalizada con el orientador…). B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos así como a la modificación de la 

temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a facilitar la 

integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades. . C) ALUMNOS CON 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la temporalización, a la inclusión de nuevos 

contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación. . D) ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: 

Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando constantemente refuerzo de orden moral; para 

ello se emplearán hojas de seguimiento individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su 

progreso. 

 

Apartado  M    CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das ramas da 

filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 

forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-10 de 

Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -8 de Marzo: 

Día de la mujer 

 

Apartado N     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Son varias as actividades complementarias que se pOden realizar durante O curso e que están estreitamente relacionadas cos 

contenidos propios da área de Valores Éticos. Dependiendo de la temporalización de las unidades y de las características del 

grupo, se plantean algunas actividades, como contactar con: 

  Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su experiencia personal y las actividades y objetivos que 

lleva a cabo su organización 
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.  Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima personal. 

  Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), para que el alumnado reciba 

información de primera mano sobre el funcionamiento de las mismas. 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que decida realizarse, se 

organizarán en colaboración con otros departamentos didácticos. 

Con respecto ás actividades complementarias, convén avaliar estas catro cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Como resultaron as actividades? 

• Cales gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

Apartado Ñ    MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao 

docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Pódese realizar ao 

final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte 

S 

 

 

 

 

 

 

 

ÚBRICA 

8.  RÚBRICA PARA UN DEBATE 

Nome e Apelidos:   ___________________________________________________________________________ Curso:   ________________  

AVANZADO DEFENSA  

DA SÚA 

POSTURA 

Mantén a defensa 

da súa postura ao 

longo de todo o 

debate. 

 Mantén a 

defensa da súa 

postura o 80% 

do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura o 

60% do tempo de 

debate. 

 Mantén a defensa 

da súa postura 

menos do 60% do 

tempo de debate. 

 Non mantén a 

defensa da súa 

postura durante o 

debate. 

 

CAPACIDA

DE DE 

ESCOITAR 

OS SEUS 

COMPAÑEI

ROS 

Escoita os seus 

compañeiros 

atentamente e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros e 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, pero 

distráese en 

ocasións e non 

analiza os seus 

argumentos. 

 Escoita os seus 

compañeiros, 

pero distráese a 

metade do tempo 

e non analiza os 

seus argumentos. 

 Non escoita os 

seus compañeiros 

nin analiza os 

seus argumentos. 

 

RESPECTO 

DO USO DA 

PALABRA E 

DAS IDEAS 

DOS 

DEMAIS 

Sempre espera a 

súa quenda para 

facer uso da 

palabra e solicítaa 

con respecto e 

orde. Respecta 

sempre as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre espera 

a súa quenda 

para facer uso 

da palabra e 

solicítaa con 

respecto pero 

non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

faino con respecto 

pero non con orde. 

Respecta as 

opinións dos 

demais. 

 En máis de tres 

ocasións non 

espera a súa 

quenda para facer 

uso da palabra e, 

cando a solicita, 

non o fai con 

respecto nin con 

orde. Non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre 

interrompe para 

facer uso da 

palabra e non 

respecta as 

opinións dos 

demais. 

 

VOCABULA

RIO 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente coas 

ideas formuladas. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara na 

presentación 

das ideas 

formuladas. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un 

vocabulario moi 

básico e non 

logra transmitir 

con claridade as 

súas ideas. 

 

ARGUMEN

TACIÓN 

Todas as ideas 

expostas están 

ben 

 Unha das ideas 

non está ben 

argumentada. 

 Dúas das ideas non 

están ben 

argumentadas. 

 Máis de tres ideas 

non están ben 

argumentadas. 

 Ningunha idea 

está ben 

argumentada. 
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argumentadas. 

DOMINIO  

DO TEMA 

Mostra 

coñecemento 

profundo e 

dominio total do 

tema. 

 Mostra 

coñecemento e 

dominio do 

tema. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

regular. 

 O coñecemento e 

o dominio do 

tema é malo. 

 Non mostra 

coñecemento nin 

dominio do tema. 

 

REFERENC

IAS  

A 

AUTORES 

Cita máis de tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita tres 

referencias 

relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita dúas 

referencias durante 

a súa participación 

e só unha foi 

relevante. 

 Cita só unha 

referencia 

durante a súa 

participación e 

non foi relevante. 

 Non cita 

referencias 

durante a súa 

participación. 

 

VOLUME  

DO TON DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume 

de voz é 

adecuado e alto 

para ser 

escoitado por 

todos, aínda 

que, ás veces, 

cando dubida, 

baixa o volume. 

 Non é escoitado 

por todo a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de 

voz é moi baixo 

como para ser 

escoitado por 

todos na aula. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 

 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTAME

NTOS 

Os 

apuntamentos 

están escritos, 

organizados e 

ordenados con 

moito coidado. 

 Os 

apuntamentos 

están escritos e 

teñen certa 

organización. 

 Os apuntamentos 

están escritos. 
 Os apuntamentos 

están escritos só 

con axuda dun 

compañeiro ou do 

profesor cando llo 

recorda. 

 Carece de 

apuntamentos. 
 

CANTIDAD

E  

DE 

INFORMAC

IÓN 

Ten 

información de 

todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten 

información de 

todos os temas 

e da maioría 

das preguntas 

tratadas. 

 Ten información de 

case todos os temas 

e preguntas 

tratados. 

 Ten información 

dalgúns dos temas 

e preguntas 

tratados. 

 Non ten 

información ou 

esta é moi 

escasa. 

 

ORGANIZA

CIÓN 

A información 

está moi ben 

organizada con 

parágrafos ben 

redactados e 

con subtítulos. 

 A información 

está organizada 

con parágrafos 

ben redactados. 

 A información está 

organizada, pero os 

parágrafos non 

están ben 

redactados. 

 A información 

proporcionada non 

parece estar 

organizada. 

 A información 

carece de 

estrutura de 

redacción. 

 

IDEAS 

RELEVANT

ES 

A información 

está claramente 

relacionada co 

tema principal e 

proporciona 

varias ideas 

secundarias 

e/ou exemplos. 

 A información 

ten as ideas 

principais e 

unha ou dúas 

ideas 

secundarias. 

 A información ten 

as ideas principais 

pero non as 

secundarias. 

 A información ten 

algunha das ideas 

principais. 

 A información 

non ten ideas 

principais. 

 

GRAMÁTIC

A  

E 

ORTOGRAF

ÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Case non hai 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

 Existen dous erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen máis de 

tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 
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INFORMAC

IÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACI

ÓNS, ETC. 

Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos, 

ordenados e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos e, 

en ocasións, 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

 Os diagramas e 

ilustracións non 

sempre están ben 

construídos e non 

sempre contribúen 

á comprensión do 

tema. 

 Non ten 

diagramas nin 

ilustracións. 

 

 

 

1.  RÚBRICA PARA AVALIAR EL TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 Non ten ningunha dificultade para entender 

os contidos. 

Seleccionar contidos cun grao 

maior de dificultade.  

 

Entende os contidos, pero, en ocasións, 

resúltanlle difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo á súa 

realidade. 

 

Ten dificultades para entender os contidos 

que se presentan. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

E
M

E
N

T
O

 

Non ten dificultades (alumnos de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través de 

actividades que lles permitan 

poñer en xogo as súas 

capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a 

dificultade sexa progresiva de 

acordo ás capacidades que se 

vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de 

acordo ás capacidades do 

alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

E
 E

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

 

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas máis procedementais e 

próximas á súa realidade. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Encontra solucións aos problemas que se 

presentan en todas as situacións. 

Seguir fomentando esta 

capacidade. 

 

Encontra solucións aos problemas que se 

presentan nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada vez 

con maior grao de dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas nas 

situacións que se presentan. 

Propoñer problemas de acordo 

ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 

perfeccionando a expresión oral 

e a escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de 

forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e 

debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral 

e escrita co fin de melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma Propoñer actividades co nivel  
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oral e escrita. necesario para que o alumnado 

adquira as ferramentas 

necesarias que lle permitan 

mellorar. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESEN

TACIÓN 

O alumno 

preséntase de 

xeito formal e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e dá 

a coñecer o tema 

da presentación e 

o obxectivo que 

pretende. 

 O alumno 

preséntase de 

forma rápida e 

comeza a súa 

exposición sen 

mencionar o tema 

do que trata. 

 O alumno 

preséntase sen 

dicir o seu nome 

e menciona o 

tema de forma 

moi xeral. 

 Empeza a súa 

exposición sen facer 

unha presentación 

inicial. 

 

EXPRESI

ÓN 

ORAL 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado e a 

exposición é 

coherente. 

 O vocabulario é 

adecuado e a 

exposición é 

clara. 

 Fáltalle 

vocabulario e ten 

algún problema 

para expresar 

correctamente as 

súas ideas. 

 Manexa un 

vocabulario moi 

básico e ten 

problemas para 

transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 Ten un vocabulario 

moi básico e non 

logra transmitir con 

claridade as súas 

ideas. 

 

VOLUM

E DE 

VOZ 

O seu volume de 

voz é adecuado, 

suficientemente 

alto como para 

ser escoitado 

desde todas as 

partes da aula, 

sen ter que berrar. 

 O seu volume de 

voz é adecuado e 

alto para ser 

escoitado por 

todos, aínda que, 

ás veces, cando 

dubida, baixa o 

volume. 

 Non é escoitado 

por toda a aula 

cando fala en voz 

alta, agás se se 

sente moi seguro e 

aumenta o seu 

volume de voz por 

uns segundos. 

 O seu volume de 

voz é medio e ten 

dificultades para 

ser escoitado por 

todos na aula. 

 O seu volume de voz 

é moi baixo como 

para ser escoitado 

por todos na aula. 

 

EXPRESI

VIDADE 

As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal xeran un 

forte interese e 

entusiasmo sobre 

o tema nos 

outros. 

 Expresións 

faciais e linguaxe 

corporal que 

xeran en moitas 

ocasións interese 

e entusiasmo, 

aínda que 

algunhas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 Expresións faciais 

e linguaxe corporal 

que xeran 

nalgunhas ocasións 

interese e 

entusiasmo, aínda 

que moitas veces se 

perde e non 

presenta toda a 

información. 

 As súas 

expresións faciais 

e a súa linguaxe 

corporal mostran 

unha actitude 

pasiva e non 

xeran moito 

interese, pero 

algunhas veces, 

cando fala de 

algo que lle gusta 

moito, é capaz de 

mostrar algo de 

entusiasmo. 

 Moi pouco uso de 

expresións faciais ou 

linguaxe corporal. 

Non xera interese na 

forma de falar. 

 

INCLUSI

ÓN  

DOS 

ASPECT

OS 

RELEVA

NTES 

Expón 

claramente o 

traballo e achega 

referencias aos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón 

claramente o 

traballo, pero non 

relaciona toda a 

exposición cos 

coñecementos 

traballados. 

 Expón claramente 

o traballo, pero non 

o relaciona cos 

coñecementos 

traballados. 

 Ten dificultade 

para expoñer o 

traballo porque 

non entende os 

coñecementos 

traballados. 

 Non expón o traballo 

nin coñece os 

conceptos traballados 

necesarios para a súa 

realización. 

 

EXPLIC

ACIÓN  

DO 

PLAN  

DE 

TRABAL

LO 

Explica cada paso 

con detalle, con 

lóxica e 

cronoloxicamente 

na orde na que o 

realizou. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse un 

pouco coa orde. 

 Explica todos os 

pasos claramente, 

pero leouse na orde 

e foi necesario 

reorganizalo a 

través de 

preguntas. 

 Presenta 

dificultade á hora 

de diferenciar os 

pasos que deu e 

necesita axuda 

para explicalos 

con claridade. 

 Non identifica os 

pasos que deu nin é 

capaz de reconducir 

o discurso de forma 

guiada. 

 

RECURS

OS 

DIDÁCTI

A exposición 

acompáñase con 

soportes 

 Soporte visual 

adecuado e 

interesante na súa 

 Soporte visual 

adecuado. 

 Soporte visual 

non adecuado. 

 Sen soporte visual.  
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COS audiovisuais en 

diversos 

formatos, 

especialmente 

atractivos e de 

moita calidade. 

xusta medida. 

TEMPO 

O alumno 

utilizou o tempo 

adecuado e 

cerrou 

correctamente a 

súa presentación. 

 O alumno 

utilizou un tempo 

axustado ao 

previsto, pero cun 

final precipitado 

ou excesivamente 

longo por falta de 

control do tempo. 

 O alumno utilizou 

o tempo adecuado, 

pero faltoulle 

cerrar a súa 

presentación; ou 

ben non utilizou o 

tempo adecuado, 

pero incluíu todos 

os puntos da súa 

presentación. 

 Excesivamente 

longo ou 

insuficiente para 

poder 

desenvolver o 

tema 

correctamente. 

 O alumno esqueceu 

por completo o 

tempo que tiña e saíu 

do tema. 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTE MOI 

AVANZADO 

SATISFACTOR

IO 

BÁSICO ESCASO 

REDACCI

ÓN 

O traballo está ben 

estruturado e cumpre 

na súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 80% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% e 

cumpre na súa 

totalidade coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvement

o e conclusión. 

 O traballo está 

ben estruturado 

nun 50% pero 

non cumpre coa 

estrutura de 

introdución, 

desenvolvemento 

e conclusión. 

 O traballo non está 

estructurado e ten 

introdución, 

desenvolvemento e 

conclusión. 

 

ORTOGR

AFÍA 

O texto non presenta 

erros ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

menos de 3 

erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten 

entre 4 e 6 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten entre 6 e 

10 erros 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación e 

gramática). 

 O texto ten máis de 

10 erros ortográficos. 
 

EXTENSI

ÓN 

O exercicio escrito 

adáptase á extensión 

esixida (2, 3 ou 4 

páxinas). 

 O exercicio 

escrito presenta 

media páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

unha páxina 

máis da 

extensión 

esixida. 

 O exercicio 

escrito presenta 

dúas páxinas 

máis da extensión 

esixida. 

 O exercicio escrito 

presenta máis de 

dúas páxinas da 

extensión esixida. 

 

CONTID

O 

Trátase o contido que 

se pediu. 

 Nalgúns 

parágrafos non 

se trata nada do 

contido que se 

pediu. 

 Un 60% do 

texto non ten 

relación co 

contido que se 

pediu. 

 Algúns 

parágrafos fan 

alusión ao tema 

pedido. 

 Só se menciona o 

tema pedido, pero 

non se trata. 

 

ARGUME

NTACIÓ

N DE 

IDEAS 

Presenta ideas ben 

argumentadas e sen 

erros. 

 Presenta ideas 

ben 

argumentadas 

pero con algún 

erro. 

 Presenta ideas 

que argumenta 

con debilidade. 

 Presenta ideas 

sen argumentar. 
 Non presenta ideas e 

as que presenta non 

están argumentadas. 

 

PRESENT

ACIÓN  

E 

LIMPEZA 

O traballo está 

presentado con 

pulcritude e limpeza. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten un risco. 

 O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero 

ten dous ou tres 

riscos. 

 O traballo ten 

dobreces e máis 

de tres riscos. 

 O traballo está 

presentado con un 

gran número de 

dobreces e riscos. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOXÍA 

 

1º BACHARELATO: 

 

NDICE 

: A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 B)CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 

RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN 

PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  

C) CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

TEMPO 

DE 

ENTREG

A 

A entrega realízase na 

data indicada. 

 A entrega 

realízase cun 

día de atraso. 

 A entrega 

realízase con 

dous días de 

atraso. 

 A entrega 

realízase con tres 

días de atraso. 

 A entrega realízase 

despois de pasados 

tres días da data 

indicada. 
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G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.  

J) ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.  

K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

M) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

 

-Apartado:   A  INTRODUCIÓN 

O que diferenza claramente a antropoloxía doutras disciplinas veciñas é, sen lugar a dúbidas, o seu marcado e específico 

carácter global e comparativo. Os pobos, as crenzas, a cultura... son observados baixo a potente lente dunha análise obxectiva 

que, de seguro, debe contribuír de xeito decisivo ao coñecemento da persoa como tal e, sinaladamente, como ser social; e hoxe 

engadiriamos global. Pero, ademais, esta materia proporciona múltiples perspectivas, xa que combina dentro do vasto campo 

antropolóxico, outras achegas de saberes e perspectivas diversas. A rica combinación de saberes e contribucións que converxen 

nesta materia convértena nunha área singular para tratar de lle insuflar aos alumnos e ás alumnas un aire de comprensión e 

universalidade que os/as libere do cinto de etnocentrismo que a cotío preside as súas vidas. 

Esta riqueza perspectivística pode axudar o alumnado dun xeito determinante, por unha banda, a alcanzar unha fértil madureza 

como persoa e, por outra, a fixar e relacionar diversos coñecementos que foi adquirindo na súa traxectoria académica: filosofía, 

bioloxía, linguas, historia, economía, arte, etc. Daquela a Antropoloxía convértese por dereito propio nunha materia que, 

caracterizada pola súa inherente transversalidade, lle propoña ao alumno a reflexión como eixe fundamental dunha existencia 

cívica crítica e construtiva. Pero é que a antropoloxía como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus 

estilos de vida, proporciónalle ao/á discente unha sorte de visión de amplo espectro que de seguro lle procura un horizonte de 

comprensión abstracto que pode axudalo/a, dun xeito moi específico e práctico, a entender de forma madura e intelixente o 

mundo global no que nos movemos e a incardinarse nel. E, desde logo, sen renunciar a achegar un punto de vista, 

antropoloxicamente mediado, da nosa realidade en Galicia. Ser quen de contrastar ou, por mellor dicir, examinar 

cientificamente outras crenzas e visións do mundo desde unha perspectiva eminentemente crítica é un obxectivo que se debe 

lograr para o enriquecemento do pensamento do alumnado e a súa propia autocomprensión como persoa galega. 

O currículo da materia consta de cinco bloques que, por así dicir, van en orde ascendente, en relación ao grao de abstracción e 

xeneralidade. Daquela, desde a antropoloxía física, pasando pola cultural e social, chégase ao cumio da antropoloxía filosófica 

como elemento característico que lle debe servir ao alumnado para pechar ou redondear todas as reflexións previas. 

Todo iso sen perder de vista o horizonte didáctico-metodolóxico que fai que as competencias se entendan como un "saber 

facer" que se aplica de forma moi diversa e que conecta coas habilidades prácticas. Se un dos elementos clave no ensino por 

competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe do alumnado, que implica unha nova formulación do seu 

papel, activo e autónomo, consciente de ser responsable da súa aprendizaxe, esta materia pode ser, daquela, paradigmática. 

Xerar afán de indagación e necesidade de novos coñecementos deben xurdir da capacidade de xeración de curiosidade que o/a 

docente ten que ser quen de motivar. Nesta materia favorécese especialmente o carácter transversal e práctico, e poden 

empregarse no proceso de ensino e aprendizaxe de xeito asiduo as tecnoloxías da información e da comunicación, que 

permiten o acceso a recursos virtuais. 

 

 

B, C, ,,,,,,,,,,,,, Obxectivos, contidos, criterios de avaliación; estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

 Antropoloxía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

  Bloque 1. A antropoloxía como saber   

1. e 

2. l 

3. B1.1. 

Características

, obxecto, 

método e 

técnicas dos 

estudos 

4. B1.1. Delimitar e 

precisar o campo de estudo 

da antropoloxía, así como a 

súa metodoloxía e as súas 

técnicas. 

5. ANTB1.1.1. Identifica e 

distingue, de xeito claro e razoado, o 

campo de estudo da antropoloxía. 

6. CAA 

7. CCL 

8. ANTB1.1.2. Diferencia a súa 

metodoloxía e as técnicas ao respecto 

9. CMCC

T 
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 Antropoloxía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

antropolóxicos

. 

doutras ciencias e saberes. 10. CCEC 

11. g 

12. l 

13. B1.2. 

Ramas da 

antropoloxía: 

física, cultural, 

social e 

filosófica. 

14. B1.2. Definir e 

concretar o obxecto 

peculiar de estudo das 

ramas da antropoloxía. 

15. ANTB1.2.1. Define e concreta 

con precisión o obxecto peculiar de 

estudo das ramas da antropoloxía, 

distinguindo cada unha a través de 

textos, e realiza unha presentación 

empregando as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

16. CMCC

T 

17. CCL 

18. CD 

19. d 

20. e 

21. B1.3. 

Escolas 

antropolóxicas 

22. B1.3. Distinguir as 

peculiaridades das escolas 

antropolóxicas. 

23. ANTB1.3.1. Distingue 

sinteticamente as características 

propias das escolas antropolóxicas, 

elaborando un mapa conceptual. 

24. CAA 

25. CCL 

26. d 

27. e 

28. l 

29. B1.4. A 

antropoloxía e 

outras ciencias 

sociais. 

  

30. B1.4. Diferenciar a 

antropoloxía doutras 

ciencias sociais. 

31. ANTB1.4.1. Diferencia e explica 

a antropoloxía con respecto a outros 

saberes e outras ciencias sociais. 

32. CCL 

33. CAA 

 Bloque 2. Antropoloxía física: hominización e humanización  

34. e 

35. h 

36. B2.1. 

Liña 

filoxenética 

humana. 

37. B2.1. Establecer a liña 

filoxenética humana, dando 

conta das probas sobre a 

evolución. 

38. ANTB2.1.1. Reproduce a liña 

filoxenética humana, utilizando para 

iso recursos das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

39. CAA 

40. CMCC

T 

41. CD 

42. ANTB2.1.2. Recoñece probas 

sobre a evolución. 

43. CCEC 

44. CAA 

45. e 

46. g 

47. B2.2. 

Bases 

fisiolóxico-

biolóxicas do 

comportament

o humano. 

48. B2.2.Describir, a 

través das tecnoloxías da 

información e da 

comunicación, as bases 

fisiolóxico-biolóxicas do 

comportamento humano 

desde a estrutura e a 

funcionalidade dos sistemas 

nervioso e endócrino. 

49. ANTB2.2.1. Describe a estrutura 

e a funcionalidade do sistema nervioso 

e do endócrino, recorrendo ás 

tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

50. CD 

51. CCL 

52. CMCC

T 

53. a 

54. e 

55. m 

56. B2.3. 

Proceso de 

humanización: 

explosión 

cultural. 

57. B2.3. Describir a orixe 

e a evolución da especie 

humana, e a arbore 

xenealóxica dos homínidos 

ata a explosión cultural. 

58. ANTB2.3.1. Describe e explica, 

mediante ferramentas informáticas, a 

orixe e a evolución da especie 

humana. 

59. CD 

60. CCL 

61. ANTB2.3.2. Constrúe a árbore 

xenealóxica dos homínidos ata a 

explosión cultural, e plásmaa nunha 

produción audiovisual. 

62. CAA 

63. CCL 

64. CSIEE 

65. CD 

66. d 67. B2.4. 

Relación 

dialéctica 

entre o innato 

e o adquirido. 

68. B2.4. Recoñecer a 

relación dialéctica entre o 

innato e o adquirido a partir 

de diversas teorías e 

modelos. 

69. ANTB2.4.1. Identifica a relación 

dialéctica entre o innato e o adquirido 

a partir da diferenciación de teorías e 

modelos. 

70. CCL 

71. CAA 

72. a 74. B2.5. 

Antropoloxía 

75. B2.5. Concretar a 

achega da arqueoloxía aos 

76. ANTB2.5.1. Describe a achega da 

antropoloxía e da arqueoloxía ao 

77. CCEC 
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 Antropoloxía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

73. e e arqueoloxía: 

do Paleolítico 

ao xurdimento 

dos primeiros 

estados 

modernos. 

estudos antropolóxicos, 

amosando o percorrido que 

vai polos grandes períodos 

da evolución sociocultural: 

Paleolítico, Neolítico, 

revolución urbana e 

sociedade industrial. 

coñecemento da evolución humana. 78. CCL 

79. ANTB2.5.2. Delimita o 

percorrido que vai polos grandes 

períodos da evolución sociocultural 

(Paleolítico, Neolítico, revolución 

urbana e sociedade industrial), e 

elabora mapas conceptuais. 

80. CCEC 

81. CCL 

82. a 

83. b 

84. c 

85. d 

86. e 

87. B2.6. 

Unidade e 

diversidade do 

ser humano. 

88. B2.6. Describir a 

complexidade do ser 

humano a través da súa 

peculiar unidade e 

diversidade. 

 

89. ANTB2.6.1. Identifica e describe 

mediante pequenos textos a 

complexidade do ser humano, a través 

da súa peculiar unidade e diversidade. 

90. CCL 

91. CCEC 

 Bloque 3. Antropoloxía cultural  

92. a 

93. b 

94. c 

95. e 

96. h 

97. B3.1. 

Concepto de 

cultura. 

98. B3.1 Definir o termo 

cultura, asumindo a súa 

complexidade desde 

diversos puntos de vista. 

99. ANTB3.1.1. Define os trazos 

característicos da cultura. 

100. CCEC 

101. CCL 

102. CSC 

103. ANTB3.1.2. Identifica diversas 

perspectivas na súa concepción. 

104. CCEC 

105. CSC 

106. a 

107. b 

108. e 

109. B3.2. 

Interiorización 

da cultura: 

axentes e 

procesos da 

endoculturació

n. 

110. B3.2. Describir a 

interiorización da cultura, 

salientando os axentes e os 

procesos da 

endoculturación. 

111. ANTB3.2.1. Describe o 

significado da interiorización da 

cultura. 

112. CCL 

113. ANTB3.2.2. Identifica e define os 

axentes e os procesos de 

endoculturación. 

114. CCL 

115. CSC 

116. a 

117. b 

118. d 

119. h 

120. m 

121. B3.3. 

Análise da 

cultura: 

perspectivas 

EMIC e ETIC. 

122. B3.3. Analizar a 

cultura, distinguindo as 

perspectivas EMIC e ETIC. 

123. ANTB3.3.1. Analiza algún 

elemento cultural do seu contorno e 

compárao adecuadamente con outras 

manifestacións culturais, distinguindo 

as perspectivas EMIC e ETIC. 

124. CCEC 

125. CSC 

126. CSIEE 

127. a 

128. b 

129. c 

130. e 

131. m 

132. p 

133. B3.4. 

Dinámica das 

culturas e 

diversidade 

cultural. 

134. B3.4. Describir as 

dinámicas das culturas e a 

diversidade cultural. 

135. ANTB3.4.1. Describe, analiza e 

explica algún elemento cultural do seu 

contorno, comprendendo a 

complexidade da diversidade cultural 

global e de Galicia. 

136. CCL 

137. CSC 

138. CSIEE 

139. CCEC 

140. a 

141. b 

142. h 

143. B3.5. 

Sociedade 

global. 

144. B3.5. Describir os 

elementos característicos da 

sociedade global. 

145. ANTB3.5.1. Recoñece, a partir 

dunha listaxe de trazos culturais e 

sociais, os elementos característicos da 

sociedade global. 

146. CCEC 

147. CSC 

148. a 

149. b 

150. d 

151. e 

152. n 

153. p 

154. B3.6. 

Producións 

culturais. 

155. B3.6. Describir as 

producións culturais e 

distinguir as materiais das 

inmateriais. 

156. ANTB3.6.1. Describe a través dos 

seus trazos as producións culturais, e 

distingue as materiais das inmateriais. 

157. CCEC 

158. CSC 

159. CCL 

160. ANTB3.6.2. Describe con 

argumentación producións materiais e 

inmateriais de Galicia. 

161. CCL 

162. CCEC 

163. CSC 
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164. d 

165. e 

166. n 

167. p 

168. B3.7. 

Linguaxe. 

169. B3.7. Identificar as 

relacións entre usos 

lingüísticos e trazos 

culturais. 

170. ANTB3.7.1. Identifica relacións 

entre usos lingüísticos e trazos 

culturais. 

171. CCL 

172. CSC 

173. CCEC 

174. ANTB3.7.2. Identifica ás 

relacións entre lingua e cosmovisión, 

tendo Galicia como exemplo. 

175. CCL 

176. CSC 

177. CCEC 

178. a 

179. b 

180. l 

181. n 

182. p 

183. B3.8. Arte 

e técnica. 

184. B3.8. Describir os 

elementos característicos da 

arte e da técnica, desde 

unha óptica histórica e 

antropolóxica. 

185. ANTB3.8.1. Identifica os 

elementos característicos da arte e da 

técnica, e diferénciaos desde unha 

óptica histórica e antropolóxica. 

186. CCEC 

187. CSC 

188. CCL 

189. ANTB3.8.1. Describe exemplos 

de manifestacións artísticas e técnicas 

en Galicia, e compréndeos no seu 

contexto. 

190. CCL 

191. CCEC 

192. CCL 

193. a 

194. b 

195. e 

196. B3.9. 

Relixión. 

197. B3.9. Identificar os 

aspectos formais e 

semióticos do fenómeno 

relixioso, así como os 

principais paradigmas 

teóricos para a súa 

interpretación. 

198. ANTB3.9.1. Identifica a través de 

pequenos textos os aspectos formais e 

semióticos do fenómeno relixioso 

199. CCL 

200. CCEC 

201. ANTB3.9.2. Define os principais 

paradigmas teóricos para a súa 

interpretación. 

202. CAA 

203. CCEC 

204. CCL 

205. e 206. B3.10. 

Saber. 

207. B3.10. Describir os 

fundamentos 

antropolóxicos do saber. 

208. ANTB3.10.1. Identifica en 

pequenos textos os fundamentos 

antropolóxicos do saber. 

209. CCL 

210. CAA 

 Bloque 4. Antropoloxía social  

211. a 

212. b 

213. c 

214. e 

215. B4.1. 

Sociabilidade 

constitutiva do 

ser humano. 

216. B4.1. Describir a 

sociabilidade e a 

socialización como trazos 

inherentes ao ser humano. 

217. ANTB4.1.1. Recoñece e describe 

a sociabilidade e a socialización como 

trazos inherentes ao ser humano 

218. CCL 

219. CAA 

220. CCEC 

221. e 

222. m 

223. o 

224. B4.2. 

Produción de 

bens e 

economía. 

225. B4.2. Analizar os 

procedementos de 

produción de bens, así 

como as bases e os tipos de 

intercambio económico. 

226. ANTB4.2.1. Describe os 

procedementos de produción de bens. 

227. CCL 

228. CSIEE 

229. CAA 

230. ANTB4.2.2. Recoñece os 

principais tipos de intercambio e as 

bases da economía, e exemplifícaos na 

nosa comunidade. 

231. CAA 

232. CSIEE 

233. CCEC 

234. a 

235. b 

236. c 

237. B4.3. 

Reprodución 

social e 

sexualidade. 

238. B4.3. Analizar os 

mecanismos de reprodución 

social e, especialmente, a 

comprensión da 

sexualidade. 

239. ANTB4.3.1. Identifica dun xeito 

concreto os mecanismos de 

reprodución social e, especialmente, 

os trazos típicos da sexualidade. 

240. CAA 

241. CCEC 

242. a 

243. b 

244. c 

245. g 

246. p 

247. B4.4. 

Relacións de 

parentesco. 

248. B4.4. Analizar e 

describir os sistemas 

terminolóxicos e as teorías 

sobre o parentesco. 

249. ANTB4.4.1. Analiza e describe os 

sistemas terminolóxicos sobre o 

parentesco, utilizando as tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

250. CCL 

251. CD 

252. CAA 

253. ANTB4.4.2. Analiza as 

modalidades de organización 

254. CCEC 

255. CAA 
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domésticas e os sistemas de 

parentesco, prestándolle especial 

atención á realidade galega. 

256. a 

257. b 

258. d 

259. e 

260. h 

261. B4.5. Lei, 

orde e 

conflito. 

Guerras e 

xurdimento do 

Estado. 

262. B4.5. Analizar as 

relacións entre individuos, 

o mantemento dunha 

cohesión política e a 

resolución dos conflitos por 

medio de guerras. 

263. ANTB4.5.1. Analiza e identifica 

as relacións entre individuos. 

264. CCEC 

265. CCL 

266. CAA 

267. CSC 

268. ANTB4.5.2. Describe o 

mantemento dunha cohesión política e 

a resolución dos conflitos por medio 

de guerras. 

269. CCL 

270. CCEC 

271. a 

272. b 

273. c 

274. d 

275. g 

276. B4.6. 

Tratamento 

das diferenzas 

sociais. 

277. B4.6. Recoñecer o 

significado da pertenza a 

grupos estratificados e a 

súa relación co poder. 

278. ANTB4.6.1. Recoñece, a través 

de pequenos fragmentos, o significado 

da pertenza a grupos estratificados. 

279. CCL 

280. CCEC 

281. CAA 

282. ANTB4.6.2. Describe a relación 

dos grupos cos poderes establecidos, 

utilizando as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

283. CCL 

284. CCEC 

285. CD 

286. CSC 

 Bloque 5. Antropoloxía filosófica  

d 

e 

n 

287. B5.1. 

Orixe da 

antropoloxía 

filosófica. 

288. B5.1. Describir as 

orixes mediatas e 

inmediatas da antropoloxía 

filosófica. 

289. ANTB5.1.1. Describe de xeito 

sinxelo a orixe da antropoloxía 

filosófica a comezos do século XX e 

os seus antecedentes máis afastados. 

290. CCL 

291. CAA 

292. CCEC 

d 

e 

h 

293. B5.2. 

Análise 

filosófica da 

especificidade 

humana. 

294. B5.2. Caracterizar os 

trazos distintivos do 

enfoque filosófico sobre a 

especificidade humana, 

desde os puntos de vista 

simbólico e histórico. 

295. ANTB5.2.1. Identifica dun xeito 

concreto os trazos distintivos do 

enfoque filosófico sobre a 

especificidade humana, desde os 

puntos de vista simbólico e histórico, 

en fragmentos filosóficos. 

296. CCL 

297. CAA 

d 

e 

n 

298. B5.3. 

Conciencia da 

finitude. 

Historia, vida 

e morte. 

299. B5.3. Describir a 

estrutura da subxectividade 

humana: logos e praxis. 

300. ANTB5.3.1. Describe o logos e a 

praxis como dimensión característica 

do suxeito humano. 

301. CCL 

302. CCEC 

303. CAA 

b 

e 

n 

304. B5.3. 

Conciencia da 

finitude. 

Historia, vida 

e morte. 

305. B5.4. Analizar o 

sentido da vida e da morte 

desde a conciencia da 

propia finitude. 

306. ANTB5.4.1. Analiza e describe o 

sentido da vida e da morte tomando 

como referencia a conciencia da 

propia finitude, a través de fragmentos 

filosóficos e literarios. 

307. CCL 

308. CAA 

309. CCEC 

 

d 

e 

n 

310. B5.4. 

Racionalidade, 

emotividade e 

conciencia 

moral. 

311. B5.5. Analizar a 

racionalidade e a 

afectividade como 

dimensións que conforman 

as bases éticas da persoa. 

312. ANTB5.5.1. Diferencia os 

instintos animais básicos da 

plasticidade da dinámica humana. 

313. CCL 

314. CCEC 

315. ANTB5.5.2. Identifica os trazos 

característicos da racionalidade e a 

afectividade como dimensións que 

conforman as bases éticas da persoa, 

mediante pequenos fragmentos 

filosóficos, literarios ou 

316. CCL 

317. CAA 

318. CCEC 
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cinematográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 

 
Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

Estándares 

 

Grao mínimo para 

 
Temporalización 

Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

CC 

     

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
T1 

  

 

 

 
ANT-B1.1 

 
 

1º-ANTB1.1.1 - 

Identifica e distingue, de 

xeito claro e razoado, o 

campo de estudo da 

antropoloxía. 

 
 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 
 

CAA

C 

CL 

 

 

 
 

ANT-B1.1 

 

 
1º-ANTB1.1.2 - 

Diferencia a súa 

metodoloxía e as téc- 

nicas ao respecto doutras 

ciencias e saberes. 

 

 
CCompleto, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 
 

CM 

CCT

CC 

EC 

 

 

 

 

 
ANT-B1.2 

1º-ANTB1.2.1 - Define e 

concreta con precisión o 

obxecto peculiar de 

estudo das ramas da 

antropoloxía, distinguindo 

cada unha a través de 

textos, e realiza unha 

presentación empre- 

gando as tecnoloxías da 

información e da comuni- 

cación. 

 

 

 
 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

 
X 

 

 
 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 

 
CM

C 

CT 

CLC

D 

 

 

 
 

ANT-B1.3 

 

1º-ANTB1.3.1 - 

Distingue sinteticamente 

as caracte- rísticas 

propias das escolas 

antropolóxicas, elaborando 

un mapa conceptual. 

 

 
Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CAA

C 

CL 
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ANT-B1.4 

 

 
1º-ANTB1.4.1 - 

Diferencia e explica a 

antropoloxía con respecto 

a outros saberes e outras 

ciencias sociais. 

 

 
Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CAA

C 

CL 

 

 

 
 

ANT-B2.1 

 

1º-ANTB2.1.1 -  

Reproduce a liña 

filoxenética humana, 

utilizando para iso 

recursos das tecnoloxías 

da informa- ción e da 

comunicación. 

 

 
Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 
 

CAA 

MC

CT 

CD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

T1 

 
 

X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

ANT-B2.1 

 

 

 
 

1º-ANTB2.1.2   -   

Recoñece probas sobre a 

evolución. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CAA

C 

CEC 

 

 

 

 

ANT-B2.2 

 
1º-ANTB2.2.1 - Describe 

a estrutura e a 

funcionalida- de do 

sistema nervioso  e do 

endócrino, recorrendo ás 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

CD 

CC

L 

CM

C 

CT 

 

 

 

 

ANT-B2.3 

 

 
1º-ANTB2.3.1 - Describe 

e explica, mediante 

ferramen- tas informáticas,  

a  orixe  e a evolución da 

especie hu- mana. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CD 

CC

L 

 

 

 

 

ANT-B2.3 

 

 
1º-ANTB2.3.2  -   

Constrúe a árbore 

xenealóxica dos 

homínidos ata a explosión 

cultural, e plásmaa nunha 

produción audiovisual. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CAA 

CCL 

CSIE 

E5.CD 
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ANT-B2.4 

 

 
1º-ANTB2.4.1 - 

Identifica a relación 

dialéctica entre o innato e 

o adquirido a partir da 

diferenciación de teorías e 

modelos. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CC

L 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B2.5 

 

 

1º-ANTB2.5.1 - Describe 

a achega da antropoloxía e 

da arqueoloxía ao 

coñecemen- to da 

evolución humana. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCE

C 

CCL 

 

 

 

 

 
ANT-B2.5 

1º-ANTB2.5.2 - Delimita 

o percorrido que vai polos 

grandes períodos da evo- 

lución sociocultural 

(Paleo- lítico, Neolítico, 

revolución urbana e 

sociedade  indus- trial), e 

elabora mapas con- 

ceptuais. 

 

 

 
Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 

 

CCE

C 

CCL 

 

 

 
 

 

Criterio 

de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

 

 
T2 

 
 

 

 

 

 

 

ANT-B2.6 

 
1º-ANTB2.6.1 - 

Identifica e describe 

mediante peque- nos 

textos a complexidade do 

ser humano, a través da 

súa peculiar unidade e 

di- versidade. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCL 

CCE

C 

 

 

 

 

ANT-B3.1 

 

 

 
1º-ANTB3.1.1 - Define 

os trazos característicos 

da cultura. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCE

C 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B3.1 

 

 

 
1º-ANTB3.1.2 - 

Identifica diversas 

perspectivas na súa 

concepción. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCE

C 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B3.2 

 

 

 
1º-ANTB3.2.1 - Describe 

o significado da 

interioriza- ción da 

cultura. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 

 

CCL 
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ANT-B3.2 

 

 

 
1º-ANTB3.2.2 - 

Identifica e define os 

axentes e os pro- cesos de 

endoculturación. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CC

L 

CS

C 

 

 

 

 

ANT-B3.3 

1º-ANTB3.3.1 - Analiza 

al- gún elemento cultural 

do seu contorno e 

compárao adecuadamente 

con outras manifestacións 

culturais, distinguindo as 

perspectivas EMIC e 

ETIC. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

CCE

C 

CSC 

CSI

E E 

 

 

 

 

ANT-B3.4 

1º-ANTB3.4.1 - Describe, 

analiza e explica algún 

elemento cultural do seu 

contorno,    

comprendendo a 

complexidade da diver- 

sidade cultural, global e 

de Galicia. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 
CCL 

CSC 

CSI

E E 

CCE

C 

 
 

 

Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

 

 
T2 

 
 

 

 

 

 

 

ANT-B3.5 

 

 
1º-ANTB3.5.1 - 

Recoñece, a partir dunha 

listaxe de tra- zos 

culturais e sociais, os 

elementos característicos 

da sociedade global. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCE

C 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B3.6 

 

 
1º-ANTB3.6.1 - Describe 

a través dos seus trazos 

as producións culturais, e 

dis- tingue as materiais 

das in- materiais. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCE

C 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

ANT-B3.6 

 

 

1º-ANTB3.6.2 - Describe 

con argumentación 

producións materiais e 

inmateriais de Galicia. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CCE

C 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B3.7 

 

 

 
1º-ANTB3.7.1 - 

Identifica relacións entre 

usos lingüís- ticos e trazos 

culturais. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CSC 

CCE

C 
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ANT-B3.7 

 

 

1º-ANTB3.7.2 -  

Identifica as relacións 

entre lingua e 

cosmovisión, tendo 

Galicia como exemplo. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CSC 

CCE

C 

 

 

 

 

ANT-B3.8 

 

 
1º-ANTB3.8.1 - Identifica 

os elementos 

característicos da arte e da 

técnica, e diferén- ciaos 

desde unha óptica his- 

tórica e antropolóxica. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCE

C 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

ANT-B3.8 

 

 
1º-ANTB3.8.2 - Describe 

exemplos de 

manifestacións artísticas e 

técnicas en Ga- licia, e 

compréndeos no seu 

contexto. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CCE

C 

CCL 

 
 

 

Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

 

 
T2 

 
T3 

 

 

 

 

 

ANT-B3.9 

 

 
1º-ANTB3.9.1  -   

Identifica a través de 

pequenos tex- tos os 

aspectos formais e 

semióticos do fenómeno 

relixioso. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCL 

CCE

C 

 

 

 

 

ANT-B3.9 

 

 

1º-ANTB3.9.2 - Define 

os principais paradigmas 

teó- ricos para a súa 

interpreta- ción. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CA

A 

CCE

C 

CCL 

 

 

 

 

ANT-B3.10 

 

 

1º-ANTB3.10.1 - 

Identifica en pequenos 

textos os fun- damentos 

antropolóxicos do saber. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CC

L 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B4.1 

 

 

1º-ANTB4.1.1 - 

Recoñece e describe a 

sociabilidade e a 

socialización como trazos 

inherentes ao ser humano. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CA

A 

CCE

C 
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ANT-B4.2 

 

 

 
1º-ANTB4.2.1 - Describe 

os procedementos de 

produ- ción de bens. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CSI

EE 

CAA 

 

 

 

 

ANT-B4.2 

 

 
1º-ANTB4.2.2 -  

Recoñece os principais 

tipos de inter- cambio e as 

bases da econo- mía, e 

exemplifícaos na nosa 

comunidade. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CAA 

CSI

EE 

CCE

C 

 

 

 

 

ANT-B4.3 

 

 
1º-ANTB4.3.1 - 

Identifica dun xeito 

concreto os meca- nismos 

de reprodución so- cial e, 

especialmente, os tra- zos 

típicos da sexualidade. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CA

A 

CCE

C 

 
 

 

Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

T1 

 
T2 

 
T3 

 

 

 

 

 

ANT-B4.4 

 
1º-ANTB4.4.1 - Analiza 

e describe os sistemas 

termi- nolóxicos sobre o 

parentes- co, utilizando as 

tecnoloxías da 

información e da comu- 

nicación. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CC

L 

CD 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B4.4 

 
1º-ANTB4.4.2 - Analiza 

as modalidades de 

organiza- ción domésticas 

e os siste- mas de 

parentesco, pres- tándolle 

especial atención á 

realidade galega. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCE

C 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B4.5 

 

 

 
1º-ANTB4.5.1 - Analiza 

e identifica as relacións 

entre individuos. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

CCE

C 

CCL 

CA

A 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B4.5 

 

 
1º-ANTB4.5.2 - Describe 

o mantemento dunha 

cohe- sión política e a 

resolución dos conflitos 

por medio de guerras. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCL 

CCE

C 
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ANT-B4.6 

 

 
1º-ANTB4.6.1  -   

Recoñece, a través de 

pequenos frag- mentos, o  

significado  da pertenza a 

grupos estratifi- cados. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CCE

C 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B4.6 

 

 
1º-ANTB4.6.2 - Describe 

a relación dos grupos cos 

po- deres establecidos, 

utilizan- do as 

tecnoloxías da infor- 

mación e da 

comunicación. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

CCL 

CCE

C 

CD 

CSC 

 

 

 

 

ANT-B5.1 

 
1º-ANTB5.1.1  -   

Describe de xeito sinxelo 

a orixe da antropoloxía 

filosófica a comezos do 

século XX  e os seus 

antecedentes máis 

afastados. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CA

A 

CCE

C 

 
 

 

Criterio 
de 
avaliació
n 

 

 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para 

 

Temporalización 

CRITERIOS 

PARA A 
CUALIFICACI
ÓN 
Instrumentos de avaliación 
/ Procedementos de 
avaliación (%)* 

 

 

 
CC 

    

  
superar a área 
Indicador mínimo de logro  

T1 

 
T2 

 
T3 

 

 

 

 

 

ANT-B5.2 

1º-ANTB5.2.1 - 

Identifica dun xeito 

concreto os trazos 

distintivos do enfoque 

filo- sófico sobre a 

especificidade humana, 

desde os puntos de vista 

simbólico e histórico, en 

fragmentos filosóficos. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

  

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CC

L 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B5.3 

 

 

1º-ANTB5.3.1 - Describe 

o logos e a praxis como 

di- mensión característica 

do suxeito humano. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CCE

C 

CA

A 

 

 

 

 

ANT-B5.4 

1º-ANTB5.4.1 - Analiza 

e describe o sentido da 

vida e da morte tomando 

como referencia a 

conciencia da propia 

finitude, a través de 

fragmentos filosóficos e 

li- terarios. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
CCL 

CA

A 

CCE

C 

 

 

 

 

ANT-B5.5 

 

 

1º-ANTB5.5.1 -  

Diferencia os instintos 

animais básicos da 

plasticidade da dinámica 

humana. 

 

 

Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 
 

CCL 

CCE

C 
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ANT-B5.5 

 

1º-ANTB5.5.2 - Identifica 

os trazos característicos 

da ra- cionalidade e a 

afectividade como 

dimensións que con- 

forman as bases éticas da 

persoa, mediante 

pequenos fragmentos 

filosóficos, lite- rarios ou 

cinematográficos. 

 

 

 
Completo, ben organizado, de 

autoría propia, con fontes. Realiza 

esquemas e introduce imaxes. 

Responde adecua- damente 2/3 das 

cuestións propostas. 

 

 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario 

pechado (50%). Portafolio (50%). 

 

 

 

 
CCL 

CA

A 

CCE

C 

 
 

Contidos por bloques: 

Bloque 1. 

A antropoloxía como 

campo de estudo 

Características 

obxecto e método 

dos estudos 

antropolóxicos. 

Principais ramas da 

antropoloxía. 

Relación da 

antropoloxía con 

outras ciencias 

humanas. 

Bloque 2. 

O home. Un animal con 

cultura 

Alicerces biolóxicos da 

cultura. O proceso de 

hominización 

A teoría da unidade da 

especie humana no 

evolucionismo. 

Raza, cultura, herdanza 

e medio. 

Natureza, cultura e 

sociedade. 

O proceso de 

enculturación. 

Interiorización de 

valores e patróns 

culturais. 

A diversidade cultural. 

A racionalidad e e as 

lóxicas culturais. 

Alteridade e unidade das 

culturas 

O cambio cultural. 

Diversidade e progreso 

 

Bloque 3. 

 Palabras e símbolos. 

A cultura como orde 

simbólico 

Símbolos e 

comunicación 

Linguaxe e cultura. 

Comunidades 

lingüísticas. 

O poder das palabras e 

os nomes. Linguaxe e 

poder 

A arte e as súas 

implicacións 

socioculturais. 

Mito, rito, maxia e 

relixión 

O saber, a educación e a 

formación da 

personalidade. 

Bloque 4. 

Relacións interpersoais 

e organización social 

Vivir xuntos. Espazo e 

parentesco. Parentes e 

estraños 

A pertenza a un contexto 

social. Os roles 

Sexo e xénero. Os roles 

sexuais 

Conflicto e orden. 

Manexo do conflicto. A 

base das institucións 

legais 

As sociedades 

preestatais. A política no 

Estado 

A desigualdad. Os 

efectos do colonialismo 

sobre as sociedades 

"primitivas". 

Descolonización e 

dependencia. 

A sociedade global 

Bloque 5. Natureza 

humana, liberdade e 

dignidade 

A estrutura específica 

do ser humano. 

Indeterminación, 

liberdade. 

A dimensión temporal 

da vida humana: 

tempo, vida e historia. 

A conciencia da morte 

Do pracer e a dor ao 

sentimento moral. O 

descubrimento do 

outro e a conciencia 

moral. Sentimentos e 

teorías. O problema 

do mal. 

Sobre a natureza 

humana. As imaxes do 

home. Diversos 

prantexamentos 

 

 

Índice de contidos e temporalización: 

1º trimestre Bloque introdutorio: a 

definición de antropoloxía 

 

AS RAMAS DA ANTROPOLOXÍA 

A antropoloxía física e/ou biolóxica.  A antropoloxía cultural. A 

antropoloxía filosófica.  Os métodos de traballo 

 Bloque 1: antropoloxía 

biolóxica 

 

UNIDADE 1: AS ORIXES DO SER HUMANO 

A evolución. O que sabemos a día de hoxe. As orixes do animal 

humano 

UNIDADE 2: A POSTURA BÍPEDE 

Camiñando con dúas patas. As vantaxes da bipedía 

UNIDADE 3: A ORIXE DAS DIFERENZAS RACIAIS 

As diferenzas raciais. A orixe da diversidade humana. A diversidade 

da especie humana 

UNIDADE 4: INTELIXENCIA E CEREBRO 

Un cerebro para sobrevivir. A asimetría do cerebro. A complexidade 

do neocórtex. Desenvolvemento do lóbulo frontal ou córtex frontal.  

Evolución e encefalización. Cerebro e estómago. Xenes e linguaxe.  

Unha infancia moi longa 

UNIDADE 5: COMIDA E EVOLUCIÓN 

Comemos de máis. Comida e evolución humana. Buscando comida 

fóra de África. A revolución agrícola 

2º trimestre: 

 

 UNIDADE 6: AS DIFERENZAS ENTRE OS SEXOS 

Evolución do corpo feminino. O dimorfismo sexual. A selección 

sexual 

UNIDADE 7: DETERMINISMO XENÉTICO E CULTURAL 

Os xenes mandan: o determinismo biolóxico. A cultura é o decisivo: 

non todo está nos xenes. Outro tipo de determinismo: determinismo 
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cultural. Outras explicacións antropolóxicas: a dualidade do ser 

humano. Natureza e cultura 

UNIDADE 8: O AUXE CULTURAL 

- Pero... que é a cultura? 

- O éxito da cultura 

 Bloque 2: antropoloxía cultural 

 

UNIDADE 1: ANIMAIS SOCIAIS 

As sociedades animais. A especificidade da sociedade humana 

UNIDADE 2: AS RELACIÓNS DE PARENTESCO 

Liñaxe a filiación. As relacións de afinidade. Terminoloxía de 

parentesco. Os átomos de parentesco 

UNIDADE 3: MODELOS DE SUBSISTENCIA 

Formas de compartir. Economía e costumes 

3º trimestre: 

 

 UNIDADE 4: AS SOCIEDADES IGUALITARIAS 

As sociedades igualitarias: as bandas. As sociedades estratificadas: as 

tribos. As xerarquías sociais: as xefaturas 

UNIDADE 5: A ORIXE DO ESTADO 

A invención do Estado. Estado e control. Guerra e poder 

UNIDADE 6: AS ORIXES DO PATRIARCADO 

Existiron sociedades matriarcais?. A orixe do patriarcado. Sexo vs. 

xénero 

UNIDADE 7: MITOS, RITOS E RELIXIÓNS 

O horizonte mitolóxico. Os rituais. As relixións. A fronteira entre 

maxia e relixión 

UNIDADE 8: O NOSO CONTORNO CULTURAL 

O hábitat. Os modos de produción. As relacións de parentesco. A 

lingua. Os costumes 

 Bloque final: antropoloxía 

filosófica 

 

Relativismo cultural e etnocentrismo. A natureza humana. Ser 

humano e medio ambiente. O ser humano e a tecnoloxía. Os saberes 

sobre o ser humano 

 Anexo 

 

Historia da antropoloxía cultural. Antropoloxía evolucionista. Os 

difusionistas. O particularismo. O funcionalismo. O estruturalismo.  

As correntes antropolóxicas do século XX 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Os estándares avaliaranse mediante dous tipos de probas: 

Actividades de aprendizaxe recollidas no portafolio do alumno/a: 50% da cualificación. 

Cuestionarios pechados: 50% da cualificación. De carácter trimestral e para realizar por escrito en aula 

ordinaria. 
 

culturas, adoptando un punto de vista que supere prexuízos etnocéntricos. 

-Apartado:   E Metodoloxía didáctica: 

As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación de competencias traballadas 

xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta 

materia deberán orientarse a: 

- Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención, análise e procesamento da 

información referida ás cuestións e problemas propostos. 

- Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver estratexias de conceptualización, 

comunicación e empatía intelectual e emocional. 

- Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan aplicadas á vida real ou virtual. 

- Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións orais e escritas. 

- Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e esixir uns niveis de rigor lóxico e de coherencia argumentativa tanto nas 

producións orais como nas escritas. 

- Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e autoavaliación para detectar os avances e 

carencias no proceso de aprendizaxe. 

Aceptamos o presuposto básico do construtivismo de que para construír coñecemento novo, o aprendiz emprega (nun grao 

importante) os coñecementos que xa posúe. A estrutura deste libro trata de responder a este dobre requisito propondo como 

obxectivo que o alumnado aprenda a pensar por si mesmo racionalmente, desenvolvendo os procesos do pensamento: 

conceptualizar 

nocións, problematizar as cuestións e argumentar racionalmente as teses. Estas tres capacidades (conceptualizar, problematizar 

e argumentar) débense articular sobre labores complexos: ler, escribir e discutir. 

Tendo en conta as finalidades educativas perseguidas pola materia Antropoloxía, para acadar os obxectivos propostos tratamos 

de establecer tres momentos diferentes no proceso da aprendizaxe (nos que se irá orientando aos alumnos e alumnas no uso das 

destrezas mencionadas: problematizar, conceptualizar, argumentar), que consideramos que deberían dirixir calquera 

aproximación 
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metodolóxica no ámbito dunha formación orientada a capacitar o alumnado na formación de opinión e no uso da palabra 

naquelas decisións que afecten á súa vida, á dos seus semellantes e á convivencia, permitíndolle participar como cidadán/á 

activo. De acordo con isto, cada unidade organizaríase nos seguintes tres apartados. 

Trátase de presentar o problema. Para iso, utilízanse recursos diversos (textos, preguntas de motivación, imaxes...) e 

propóñense actividades destinadas a desenvolver a capacidade de problematizar, que presupón: 

• a capacidade de poder preguntar, de volver problemática, dubidosa, unha afirmación (unha frase que parece evidente, unha 

definición ao uso), de poñela en cuestión; 

• a capacidade de descubrir, a partir dunha noción, ou nunha relación de conceptos, ou nunha pregunta, un problema 

antropolóxico; 

• a capacidade de formular este problema de modo alternativo, de xeito que sexa posible outra resposta (o que permite 

descubrir un punto de vista diferente do propio e tomar en consideración opinións diversas). 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

 

-Apartado:   G OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A nota de cada avaliación será a suma das seguintes cualificacións: 

A cualificación corresponderá ás distintas tarefas feitas durante a avaliación. Estas tarefas consistirán na lectura e exposición 

dos artigos propostos polo profesor, nos comentarios as películas visionadas, nas intervencións pertinentes no 

desenvolvemento das clases. A  cualificación corresponderá a  probas sobre os contidos da avaliación expostos nesta 

programación.. Esta nota representará un 100 % da nota da avaliación. 

Para superar o curso é necesario que a suma das notas obtidas sexa igual ou superior a 5. De non ser así, o alumno deberá facer 

unha proba de suficiencia sobre os contidos impartidos ó longo do curso. Para superar o curso o alumno deberá, acadará unha 

nota de 5. 

Aqueles alumnos que non superen o curso na convocatoria de xuño presentaranse á convocatoria de setembro para contestar 20 

preguntas sobre os contidos do curso.. 

 

-Apartado:   H  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE.  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

  1.  Programa a materia tendo en conta os 

estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 

tempo dispoñible para o  seu 

desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma 

progresiva os contidos da 

programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos 

de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 

función dos estándares de aprendizaxe. 

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, 

preparando actividades e recursos 

axustados á programación de aula, ás 

necesidades e aos intereses do 

alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 

os instrumentos de avaliación e 

autoavaliación que permiten facer o 

seguimento do progreso de aprendizaxe 

dos alumnos e alumnas. 
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  7.  Coordínase co profesorado doutros 

departamentos que poidan ter contidos 

afíns a súa materia. 

  

 

 

 

Proceso de ensinanza Indicadores de logro e a súa gradación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Probas orais 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Exercicios 

individuais 

1-4 Débil execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 notable 

execución 

9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Traballos 

individuaisou en 

grupos 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente 

eficiencia e 

participación 

Actividades 

complementarias 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente 

eficiencia e 

participación 

Práctica docente Indicadores de logro Gradación 

Atención a 

diversidade 

Adaptación da programación as características e necesidades do grupo 1, 2,3 

Organización Organización e secuaciación adecuadas dos contidos e das actividades 

de ensinanza e aprendizaxe 

1, 2,3 

Actividades da aula Diversidad, duración adecuada e funcionalidade das actividades da 

aula 

1, 2,3 

 

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.  

 

K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

 

 

-Apartado:   L  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

Así, a atención á diversidade en Antropoloxía, formúlase seguindo tres liñas de actuación principais: 

A primeira é a través da diferenciación, que non "segregación", de grupos, e alumnos e alumnas en función dos seus intereses, 

inicialmente expresados na optatividad que a oferta educativa do centro dalgún xeito xa prefigura. Esta permitiranos e esixirá 

un tratamento diferenciado conforme á modalidade de bacharelato que curse o grupo de que se trate en virtude dos seus 

distintos obxectivos e capacidades, así como do itinerario particular que dentro da devandita modalidade deseñe cada alumno 

ou alumna en particular. 

A segunda é a través das propias actividades de recuperación, as cales poderán deseñarse, dentro das directrices establecidas 

nesta mesma programación no apartado correspondente, pensando na específica insuficiencia ou dificultade encontrada polo 

alumno ou alumna. 

Finalmente, a terceira liña de actuación consiste en advertir as diferenzas individuais entre o alumnado incidindo especialmente 

naqueles alumnos e alumnas que dende etapas educativas previas vingan identificados oportunamente como de necesidades 

educativas especiais por mostrar altos capacidades, sobredotación ou dificultades e lagoas curriculares na súa aprendizaxe. 

Tomando sempre en consideración os informes do Departamento de Orientación do centro sobre este alumnado, o 

Departamento tomará catro medidas esenciais de atención á diversidade que procurará adaptar a cada alumno ou alumna en 

cuestión: 

Respecto aos obxectivos e contidos, priorizaranse uns sobre outros intentando sempre compensalos de acordo coas diferenzas 

detectadas no alumnado. 

Respecto ás actividades, deseñaranse actividades de reforzo ou ampliación que permitan o desenvolvemento tanto dos alumnos 

e alumnas máis demorados como daqueles que mostren especial interese e aptitudes para a materia. 

Respecto á intervención didáctica, situarase o alumnado estratexicamente dentro da aula para axudar, na medida do posible, ao 

progreso individual na aprendizaxe. 

Respecto á avaliación, procurarase animar o traballo diario e valorar a intervención dos alumnos e alumnas na clase, 

procurando evitar en todo momento a automarxinación daqueles que se consideren menos capaces, móstrense inseguros ou 

polo seu especiais capacidades sufran desmotivación no grupo. 

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores: 

No presente curso no hai alumnos con esta materia pendente 
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Apartado M    CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das ramas da 

filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 

forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-10 de 

Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -8 de Marzo: 

Día de la mujer 

 

 

-Apartado:   N   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares iranse programando a medida que se coñezan as propostas de conferencias, 

talleres, cursos, exposicións, etc., organizadas polo Centro, ou polo Concello , e outros organismos e organizacións durante o 

curso, que se adapten aos obxectivos da materia. 

Atendendo sempre antes aos intereses dos alumnos e alumnas da materia, á pertinencia da actividade para o desenvolvemento 

dos contidos e obxectivos sinalados para a materia nesta programación, á disposición económica do Departamento e do Centro, 

e á compenetración, se é posible, das actividades extraescolares desta materia coas propostas dende outros Departamentos do 

centro, os profesores encargados de impartir a materia expoñerán oportunamente as súas iniciativas ao Departamento de 

Actividades Extraescolares e ao Equipo Directivo do Centro para que as devanditas actividades sexan aprobadas e integrada no 

Proxecto Educativo de centro do presente curso ou do próximo. 

 

-Apartado:   Ñ  . AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao 

docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese 

realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a 

continuación: 

 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    
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Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

 

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

2º BACHARELATO 

 

INDICE: 

a) Introdución e contextualización. 

 b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe 

avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas 

materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 

procesos de mellora 

 

Introdución 

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 existencia 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 desenvolvemento 

profesional no futuro, xa que, como materia terminal do bacharelato, adquire tamén a dimensión de propedéutica para un 
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amplo abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás alumnas 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. 

c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si mesmo, ao consolidar 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 informáticas para 

realizar presentacións, procuras en internet, etc. 

e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións culturais, xa que se recorre 

constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, facendo unha revisión das súas achegas ao ámbito 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 metodolóxico 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 alumnado 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 corresponden 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 currículo, 

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 representativos 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 

 

. C) CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.  

 Obxectivos O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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

polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 

espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

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

e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 

elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 

de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 

e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 

mesmo e sentido crítico. 
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 Bloque 1. Contidos transversais  

 b 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. 

Comentario de 

texto.  

 B1.2. Diálogo 

filosófico e 

argumentación. 

 B1.1. Realizar a 

análise de fragmentos 

dos textos máis 

salientables da historia 

da filosofía, e ser 

capaz de transferir os 

coñecementos a 

outros/as autores/as ou 

problemas. 

 HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos 

textos máis salientables dos/das autores/as 

estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da 

argumentación e as formulacións que se 

defenden, e é quen de transferir os coñecementos 

a outros/as autores/as ou problemas. 

 CCL 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas 

presentes no texto, en relación coa filosofía 

do/da autor/a e os contidos estudados. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 B1.2. Diálogo 

filosófico e 

argumentación. 

 B1.2. Argumentar con 

claridade e capacidade 

crítica, oralmente e 

por escrito, as súas 

propias opinións sobre 

os problemas 

fundamentais da 

filosofía, dialogando 

de xeito razoado con 

outras posicións 

diferentes. 

 HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións 

con claridade e coherencia, tanto oralmente 

como por escrito. 

 CCL 

 CSIEE 

 

 HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa 

das súas opinións, e valora a diversidade de ideas 

e, á vez, apoiándose nos aspectos comúns. 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 m 

 B1.3. 

Ferramentas de 

aprendizaxe e 

investigación da 

filosofía. 

 B1.3. Aplicar 

adecuadamente as 

ferramentas e os 

procedementos do 

traballo intelectual á 

aprendizaxe da 

filosofía, realizando 

traballos de 

organización e 

investigación dos 

contidos. 

 HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de 

cada autor/a, mediante resumos dos seus 

contidos fundamentais, e clasifícaos nos núcleos 

temáticos que atravesan a historia da filosofía: 

realidade, coñecemento, ser humano, ética e 

política. 

 CAA 

 HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de 

conceptos, comprende o seu significado, 

organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, 

táboas cronolóxicas e outros procedementos 

útiles para a comprensión da filosofía do autor, e 

aplícaos con rigor. 

 CAA 

 CCL 

 HFB1.3.3. Selecciona información de distintas 

fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece as 

fontes fiables. 

 CD 

 HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, 

traballos de investigación e proxectos que 

impliquen un esforzo creativo e unha valoración 

persoal dos problemas filosóficos formulados na 

historia da filosofía. 

 CSIEE 

 d 

 g 

 m 

 B1.4. Aplicación 

das 

competencias de 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación á 

historia da 

 B1.4. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación na 

realización e na 

exposición dos 

traballos de 

 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 traballos. 

 CD 

 HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en 

internet sobre os contidos da investigación, e 

 CD 
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filosofía. investigación 

filosófica. 

decide os conceptos adecuados. 

 HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de 

investigación sobre os contidos estudados 

utilizando as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 CD 

 Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga  

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B2.1. Orixe da 

filosofía grega. 

Os presocráticos: 

resposta á orixe 

do cosmos. 

 B2.2. Dialéctica 

socrática. 

 B2.3. 

Convencionalism

o democrático e 

relativismo dos 

sofistas 

 B2.4. Platón: 

ontoloxía e 

coñecemento; 

concepción 

dualista do ser 

humano; 

dimensión 

antropolóxica e 

política da 

virtude; o autor e 

o seu contexto. 

 B2.1. Coñecer a orixe 

da filosofía en Grecia 

e comprender o 

primeiro gran sistema 

filosófico, o de Platón, 

analizando a relación 

entre realidade e 

coñecemento, a 

concepción dualista do 

ser humano e a 

dimensión 

antropolóxica e 

política da virtude, en 

relación coa filosofía 

presocrática e o xiro 

antropolóxico de 

Sócrates e os Sofistas, 

valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e os cambios 

socioculturais da 

Grecia antiga, e 

apreciando 

criticamente o seu 

discurso. 

 HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como 

idea, mundo sensible, mundo intelixible, ben, 

razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, transmigración, 

mímese, methexe, virtude e xustiza, entre outros, 

e aplícaos con rigor. 

 CCL 

 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. 

 CCL 

 HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente 

presocrática en relación á orixe do Cosmos, os 

conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates 

e o convencionalismo democrático e o 

relativismo moral dos sofistas, identificando os 

problemas da filosofía antiga, e relacionando 

esas respostas coas solucións achegadas por 

Platón. 

 CAA 

 

 HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de 

Platón por contribuír ao desenvolvemento das 

ideas e aos cambios sociais da Grecia antiga, 

valorando positivamente o diálogo como método 

filosófico, o nacemento das utopías sociais, o 

sentido do gobernante-filósofo ou a súa defensa 

da inclusión das mulleres na educación. 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 h 

 B2.5. A física de 

Demócrito. 

 B2.6. Problemas 

da filosofía 

antiga e solución 

de Aristóteles. 

 B2.7. 

Aristóteles: 

metafísica, 

física, 

coñecemento, 

ética 

eudemonista e 

política. 

Comparación 

coa filosofía 

platónica. O 

autor e o seu 

contexto. 

 B2.2. Entender o 

sistema teleolóxico de 

Aristóteles, en 

relación co 

pensamento de Platón 

e a física de 

Demócrito, e 

valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e cos cambios 

socioculturais da 

Grecia antiga. 

 HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco 

do pensamento de Aristóteles, como substancia, 

ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, 

acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, 

indución, dedución, abstracción, alma, monismo, 

felicidade e virtude, entre outros. 

 CCL 

 

 HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais de Aristóteles, examinando a súa 

concepción da metafísica e da física, o 

coñecemento, a ética eudemonística e a política, 

en comparación coas teorías de Platón. 

 CCL 

 HFB2.2.3. Describe as respostas da física de 

Demócrito, identificando os problemas da 

filosofía antiga, e relaciona esas respostas coas 

solucións achagadas por Aristóteles. 

 CAA 

 HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía 

de Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento 

 CMCCT 
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do pensamento occidental, valorando 

positivamente a formulación científica das 

cuestións. 

 

 d 

 e 

 h 

 l 

 B2.8. Doutrinas 

éticas 

helenísticas: 

Epicureísmo, 

Estoicismo e 

Escepticismo. 

 B2.9. Científicos 

helenísticos. 

 B2.10. A 

Biblioteca de 

Alexandría. 

 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 científicos 

helenísticos, 

apreciando a gran 

importancia para 

occidente da 

Biblioteca de 

Alexandría. 

 HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas 

éticas helenísticas, e identifica algúns dos 

grandes logros da ciencia alexandrina. 

 CMCCT 

 

 Bloque 3. A filosofía medieval  

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B3.1. 

Cristianismo e 

filosofía. 

Agostiño de 

Hipona: teoría da 

iluminación, 

filosofía da 

historia, o 

problema da 

certeza e a 

defensa da 

liberdade. 

 

 B3.1. Explicar a orixe 

do pensamento 

cristián e o seu 

encontro coa filosofía 

a través das ideas 

fundamentais de 

Agostiño de Hipona, 

apreciando a súa 

defensa da liberdade, 

da verdade e do 

coñecemento interior 

ou a historia. 

 HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a 

relixión cristiá nas súas orixes, a través das teses 

centrais do pensamento de Agostiño de Hipona. 

 CCEC 

 

 d 

 e 

 h 

 B3.2. Escolástica 

medieval. Tomé 

de Aquino: 

relacións de 

razón e fe. Vías 

para a 

demostración da 

existencia de 

Deus. Lei moral. 

Relación coa 

filosofía antiga e 

coa agostiniana, 

a xudía e o 

nominalismo. O 

autor e o seu 

contexto. 

 B3.2. Coñecer a 

síntese de Tomé de 

Aquino, en relación co 

agostinismo, a 

filosofía árabe e xudía, 

e o nominalismo, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e nos cambios 

socioculturais da 

Idade Media. 

 HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, fe, verdade, deus, esencia, 

existencia, creación, inmortalidade, lei natural, 

lei positiva e precepto, entre outros, e aplícaos 

con rigor. 

 CCL 

 

 HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, 

distinguindo a relación entre fe e razón, as vías 

de demostración da existencia de Deus, e a lei 

moral, en comparación coas teorías da filosofía 

Antiga. 

 CCL 

 HFB3.2.3. Discrimina as respostas do 

agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o 

nominalismo, identificando os problemas da 

filosofía medieval, en relación coas solucións 

achegadas por Tomé de Aquino. 

 CAA 

 HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé  CSC 
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de Aquino por contribuír ao desenvolvemento 

das ideas e os ao cambios sociais da Idade 

Media, xulgando positivamente a universalidade 

da lei moral. 

 d 

 e 

 h 

 B3.4. Crise da 

Escolástica no 

século XIV: 

nominalismo de 

Guillerme de 

Ockham. 

Relacións entre 

razón e fe. Novo 

pulo para a 

ciencia. 

 B3.3. Coñecer algunha 

das teorías centrais do 

pensamento de 

Guillerme de Ockham, 

cuxa reflexión crítica 

supuxo a separación 

entre razón e fe, a 

independencia da 

filosofía e o novo pulo 

para a ciencia. 

 HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do 

nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa 

importancia para a entrada na modernidade. 

 CCEC 

 

 

 Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración  

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 l 

 B4.1. A filosofía 

no Renacemento. 

Humanismo: 

novo concepto 

sobre a natureza 

humana.  

 B4.2. F. Bacon. 

Os prexuízos na 

investigación do 

coñecemento.  

 B4.3. 

Implicacións da 

revolución 

científica. 

 B4.4. Realismo 

político de 

Maquiavelo. 

 B4.1. Comprender a 

importancia do xiro do 

pensamento occidental 

que se deu no 

Renacemento e que 

anticipa a 

modernidade, 

valorando o novo 

humanismo que 

enxalza a "dignitas 

hominis", a 

investigación dos 

prexuízos do 

coñecemento de F. 

Bacon e as 

implicacións da 

Revolución Científica, 

e coñecer as teses 

fundamentais do 

realismo político de N. 

Maquiavelo. 

 HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual 

do xiro do pensamento científico que se deu no 

Renacemento, e describe as respostas da filosofía 

humanista sobre a natureza humana. 

 CMCCT 

 

 

 HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas 

fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos 

sistemas ético-políticos anteriores. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.5. Descartes: 

O método, o 

"cogito" 

(coñecemento e 

realidade) e o 

dualismo 

antropolóxico. 

 B4.6. 

Comparación do 

autor coa 

filosofía antiga e 

medieval, e 

relación coa 

Moderna. O 

autor e o seu 

contexto.  

 B4.2. Entender o 

racionalismo de 

Descartes, 

distinguíndoo e 

relacionándoo coa 

filosofía humanista e o 

monismo panteísta de 

Spinoza, e valorar a 

súa influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e nos cambios 

socioculturais da 

Idade Moderna. 

 HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes 

como razón, certeza, método, dúbida, hipótese, 

"cogito", idea, substancia e subxectivismo, entre 

outros, e aplícaos con rigor. 

 CCL 

 

 HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Descartes, 

analizando o método e a relación entre 

coñecemento e realidade a partir do "cogito" e o 

dualismo no ser humano, en comparación coas 

teorías da filosofía antiga e da medieval. 

 CCL 

 HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía 

moderna e relaciónaos coas solucións aportadas 

por Descartes. 

 CCEC 

 HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía 

de Descartes por contribuír ao desenvolvemento 

das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 

 CSC 
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Moderna, e valora a universalidade da razón 

cartesiana. 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 l 

 B4.7. Hume: o 

coñecemento, 

crítica á 

causalidade e á 

substancia. 

Emotivismo 

moral. 

Comparación 

coa filosofía 

anterior. O autor 

e o seu contexto 

 B4.8. Locke: 

liberalismo 

político. 

 B4.3. Coñecer o 

empirismo de Hume 

en relación co 

liberalismo político de 

Locke, e valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e os cambios 

socioculturais da 

Idade Moderna. 

 HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como 

escepticismo, crítica, experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, impresións, ideas, 

hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, 

mérito, utilidade, felicidade, contrato social, 

liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor. 

 CCL 

 

 HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais de Hume, distinguindo os 

principios e os elementos do coñecemento 

respecto á verdade, a crítica á causalidade e á 

substancia, e o emotivismo moral, en 

comparación coas teorías da filosofía antiga e da 

medieval, e co racionalismo moderno. 

 CMCCT 

 

 HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 

liberalismo político de Locke, identificando os 

problemas da filosofía moderna, e relaciónaas 

coas solucións aportadas por Hume. 

 CSC 

 HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume 

por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 

aos cambios socioculturais da Idade Moderna, 

xulgando positivamente a procura da felicidade 

colectiva. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.9. A 

Ilustración 

francesa. 

Rousseau: a 

crítica social, a 

crítica á 

civilización, o 

estado de 

natureza, a 

defensa do 

contrato social e 

a vontade xeral. 

 

 B4.4. Coñecer os 

principais ideais dos 

ilustrados franceses, 

afondando no 

pensamento de J.J. 

Rousseau, e valorar a 

importancia do seu 

pensamento para o 

xurdimento da 

democracia mediante 

unha orde social 

acorde coa natureza 

humana. 

 HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron 

os ilustrados franceses, e explica o sentido e 

transcendencia do pensamento de Rousseau, a 

súa crítica social, a crítica á civilización, o estado 

de natureza, a defensa do contrato social e a 

vontade xeral. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B4.10. Idealismo 

transcendental. 

Kant: as 

facultades e 

límites do 

coñecemento. 

 B4.11. Lei Moral 

e paz perpetua. 

 B4.12. Relación 

do proxecto 

ilustrado de 

Rousseau coa 

filosofía 

Moderna e Kant.  

 B4.13. 

 B4.5. Comprender o 

idealismo crítico de 

Kant, en relación co 

racionalismo de 

Descartes, o 

empirismo de Hume e 

a filosofía ilustrada de 

Rousseau, e valorar a 

súa influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e os cambios 

socioculturais da 

Idade Moderna. 

 HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como 

sensibilidade, entendemento, razón, crítica, 

transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a 

posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión 

transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, 

vontade, deber, imperativo categórico, 

autonomía, postulado, liberdade, dignidade, 

persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con 

rigor. 

 CAA 

 HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Kant, analizando as 

facultades e os límites do coñecemento, a lei 

moral e a paz perpetua, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

 CCL 



- 187 - 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

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. 

 CCL 

 HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da 

filosofía de Kant por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade Moderna, e valora a 

dignidade e a procura da paz entre as nacións  

 CSC 

 Bloque 5. A filosofía contemporánea  

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.1. Marx: o 

materialismo 

histórico, a 

crítica ao 

idealismo, á 

alienación e á 

ideoloxía, e a súa 

visión humanista 

do individuo. 

 B5.2. Relación 

de Marx cos 

problemas da 

filosofía 

contemporánea. 

O autor e o seu 

contexto. 

 B5.1. Entender o 

materialismo histórico 

de Marx, en relación 

co idealismo de Hegel 

e con Feuerbach, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e nos cambios 

socioculturais da 

Idade Contemporánea. 

 HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como 

dialéctica, materialismo histórico, praxe, 

alienación, infraestrutura, superestrutura, forzas 

produtivas, medios de produción, loita de clases, 

traballo, plusvalor e humanismo, entre outros, e 

utilízaos con rigor. 

 CSC 

 HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Marx, examinando 

o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, 

á alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión 

humanista do individuo. 

 CCL 

 HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía 

contemporánea en relación coas solucións 

achegadas por Marx. 

 CSC 

 HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx 

por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 

aos cambios sociais da Idade Contemporánea, 

xulgando positivamente a defensa da igualdade 

social. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.3. Nietzsche: 

crítica á 

metafísica, á 

moral e á 

ciencia; a 

verdade como 

metáfora. 

 B5.4. O 

superhome, 

como resultado 

da inversión de 

valores e a 

vontade de 

poder, e 

comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval, 

moderna e 

contemporánea. 

O autor e o seu 

contexto. 

 B5.5. A vontade 

 B5.2. Comprender o 

vitalismo de Nietzsche 

en relación co 

vitalismo de 

Schopenhauer, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e os cambios 

socioculturais da 

Idade Contemporánea. 

 HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 

crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, xenealoxía, transvaloración, 

nihilismo, superhome, vontade de poder, e eterno 

retorno, entre outros, e aplícaos con rigor. 

 CCL 

 HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Nietzsche, 

considerando a crítica á metafísica, á moral e á 

ciencia, a verdade como metáfora, e a afirmación 

do superhome, como resultado da inversión de 

valores e a vontade de poder, en comparación 

coas teorías da filosofía antiga, medieval, 

moderna e contemporánea. 

 CCL 

 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. 

 CCEC 

 HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de 

Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das 

 CSC 
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en 

Schopenhauer. 

ideas e aos cambios sociais da Idade 

Contemporánea, e valora a defensa da verdade e 

da liberdade. 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.6. Filosofía 

española. Ortega 

y Gasset: a súa 

relación con 

posturas 

filosóficas como 

o realismo, o 

racionalismo, o 

vitalismo ou o 

existencialismo, 

e outras posturas 

filosóficas. O 

autor e o seu 

contexto. 

 B5.3. Entender o 

raciovitalismo de 

Ortega y Gasset en 

relación con figuras da 

filosofía española, 

como Unamuno, e do 

pensamento europeo, 

e valorar as 

influencias que recibe 

e a repercusión do seu 

pensamento no 

desenvolvemento das 

ideas e a rexeneración 

social, cultural e 

política de España. 

 HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset 

e aplícaos con rigor, como obxectivismo, 

ciencia, europeización, filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón vital, 

raciovitalismo, vida, categoría, liberdade, idea, 

crenza, historia, razón histórica, xeración, home-

masa e home selecto, entre outros. 

 CCL 

 

 HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía e da análise social de 

Ortega y Gasset, en relación con posturas 

filosóficas como o realismo, o racionalismo, o 

vitalismo ou o existencialismo, entre outras. 

 CCL 

 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 compromiso coa defensa da cultura e 

da democracia. 

 CSC 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B5.7. Filosofía 

crítica da escola 

de Frankfurt. A 

crítica a razón 

ilustrada e á idea 

de progreso. 

 B5.8. 

Racionalidade 

dialóxica de 

Habermas: os 

intereses do 

coñecemento e a 

acción 

comunicativa. 

 B5.9. 

Contribución de 

Habermas ao 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios sociais 

da Idade 

Contemporánea. 

 B5.10. 

Pensamento 

posmoderno: 

principais teses 

dos filósofos 

posmodernos, 

como Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillard, e 

reflexión sobre a 

súa vixencia 

 B5.4. Coñecer as teses 

fundamentais da 

crítica da Escola de 

Frankfurt, analizando 

a racionalidade 

dialóxica de 

Habermas, 

relacionándoo coa 

filosofía crítica da 

Escola de Frankfurt, e 

valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento das 

ideas e os cambios 

socioculturais da 

Idade Contemporánea. 

Coñecer as teses máis 

definitorias do 

pensamento 

posmoderno, 

identificando as teses 

fundamentais de 

Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e valorar 

criticamente a súa 

repercusión no 

pensamento filosófico 

a partir de finais do 

século XX. 

 HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, 

como coñecemento, interese, consenso, verdade, 

enunciado, comunicación, desigualdade, ou 

mundo da vida, e conceptos da filosofía 

posmoderna, como deconstrución, diferenza, 

cultura, texto, arte, e comunicación, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

 CSC 

 

 HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na escrita, as teorías da 

filosofía de Habermas, distinguindo os intereses 

do coñecemento e a acción comunicativa, e as 

teorías fundamentais da posmodernidade, 

analizando a deconstrución da modernidade 

desde a multiplicidade da sociedade da 

comunicación. 

 CCL 

 HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía 

crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre 

elas, identificando os problemas da filosofía 

contemporánea. 

 CAA 

 HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de 

Habermas e do pensamento posmoderno por 

contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Contemporánea, e 

valora o seu esforzo na defensa do diálogo 

racional e o respecto á diferenza. 

 CSC 

 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 

 CSC 
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actual. 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 vixencia. 

 CAA 

 CCL 

 

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

 

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

 

 

ESTÁNDAR 

AVAIALBLE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

GRAO 

MÍNIMO DE 

CONSECUCI

ÓN PARA 

SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTO

S 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

HFB2.1.1. 

Utiliza conceptos 

de Platón como 

idea, mundo 

sensible, mundo 

intelixible, ben, 

razón, doxa, 

episteme, 

universal, 

absoluto, 

dualismo, 

reminiscencia, 

transmigración, 

mímese, 

methexe, virtude 

e xustiza, entre 

outros, e aplícaos 

con rigor. 

Realiza 

definicións 

correctas de 

conceptos 

platónicos como 

idea, doxa, 

episteme, virtude, 

xustiza, entre 

outros 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

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. 

Explica  con 

claridad y rigor el 

dualismo presente 

en la filosofía 

platónica así como 

la relación 

existente entre la 

antropoloxía 

política e ética  

Expresa e 

explica con 

claridade e rigor 

as teoría das 

ideas de Platón 

e de igual xeito 

o dualismo e a 

relación  entre a 

ética a política e 

a antropoloxía 

no pensamento 

de Platón 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 
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HFB2.1.3. 

Distingue as 

respostas da 

corrente 

presocrática en 

relación á orixe 

do Cosmos, os 

conceptos 

fundamentais da 

dialéctica de 

Sócrates e o 

convencionalism

o democrático e 

o relativismo 

moral dos 

sofistas, 

identificando os 

problemas da 

filosofía antiga, e 

relacionando esas 

respostas coas 

solucións 

achegadas por 

Platón. 

Expresa con 

claridade as 

características e 

diferencias das 

posturas monistas 

e pluralistas 

Compara e 

relaciona  as teses 

sofistas e 

socráticas  e o 

seus métodos. 

Compara as teses 

presocráticas e as 

platónicas 

Diferencia con 

claridade as 

diferencias entre  

as  concepcións 

da Physis que 

teñen os autores 

monistas e os 

pluralistas. 

Relaciona e 

diferencia  as 

teses sofistas e 

ás socráticas  e 

aexpón a 

metodoloxía 

socrática 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB2.1.4. 

Respecta o 

esforzo da 

filosofía de 

Platón por 

contribuír ao 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios sociais 

da Grecia antiga, 

valorando 

positivamente o 

diálogo como 

método 

filosófico, o 

nacemento das 

utopías sociais, o 

sentido do 

gobernante-

filósofo ou a súa 

defensa da 

inclusión das 

mulleres na 

educación. 

Identifica e 

expresa con 

claridade as 

aportacións de 

Platón ao 

desenvolvemento 

da humanidade 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas e 

introduce 

imaxes. 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas. 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB2.2.1. 

Utiliza con rigor 

conceptos do 

marco do 

pensamento de 

Aristóteles, como 

substancia, 

ciencia, 

metafísica, 

materia, forma, 

potencia, acto, 

causa, efecto, 

teleoloxía, lugar 

natural, indución, 

dedución, 

abstracción, 

alma, monismo, 

Analiza textos e 

identifica e 

explica os 

principais  

conceptos da 

filosofía 

aristotélica. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 
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felicidade e 

virtude, entre 

outros. 

•  Outros. 

HFB2.2.2. 

Comprende e 

explica con 

claridade, tanto 

na linguaxe oral 

coma na escrita, 

as teorías 

fundamentais de 

Aristóteles, 

examinando a 

súa concepción 

da metafísica e 

da física, o 

coñecemento, a 

ética 

eudemonística e 

a política, en 

comparación 

coas teorías de 

Platón. 

Interpreta 

correctamente a 

concepción 

filosófica de 

Aristóteles con 

respecto á física, 

Metafísica,  Ética, 

Coñecemento. 

Expresa  con 

claridade a 

concepción 

filosófica de 

Aristóteles con 

respecto á física, 

Metafísica,  

Ética, 

Coñecemento. 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB2.2.3. 

Describe as 

respostas da 

física de 

Demócrito, 

identificando os 

problemas da 

filosofía antiga, e 

relaciona esas 

respostas coas 

solucións 

achagadas por 

Aristóteles. 

Compara a física 

aristotélica coa 

atomista sinalando 

as diferencias 

entre as mesmas 

Distingue as 

diferencias entre 

o atomismo e o 

aristotelismo  

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

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. 

Identifica as 

principais 

aportacións de 

Aristóteles ao 

desenvolvemento 

do coñecemento 

científico 

Caracteriza 

correctamente a 

estrutura do 

saber científico 

segundo 

Aristóteles 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB2.3.1. 

Describe as 

respostas das 

doutrinas éticas 

helenísticas, e 

identifica algúns 

Compara as 

distintas posturas 

éticas helenísticas 

e sinala as 

principais 

aportacións da 

Caracteriza 

correctamente 

ao epicureísmo,  

e ao estoicismo 

e sinala as 

principais 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente creadas 

para a avaliación 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

Primeira 

avaliación 
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dos grandes 

logros da ciencia 

alexandrina. 

ciencia helenística aportacións da 

ciencia 

helenística 

 

 • Valoración 

cuantitativa do avance 

individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual (anotacións 

e puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

 

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. 

Interpreta 

correctamente a 

relación razón e fe 

no pensamento de 

Agostiño de 

Hipona 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

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. 

Distingue o 

significado en 

Tomé de Aquino 

de conceptos 

como esencia , 

existencia e os 

referidos a ética 

como lei natural, 

lei positiva e 

outros 

Expresa con 

claridad os 

conceptos de 

esencia, 

existencia e lei 

natural e lei 

positiva 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB3.2.2. 

Entende e explica 

con claridade, 

tanto na linguaxe 

oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais da 

filosofía de Tomé 

Expresa con 

claridade as 

influencias 

aristotélicas nas 

teorías tomistas e 

distingue as 

aportacións 

orixinais de Tomé 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

creadas para a 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

Primeira 

avaliación 
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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. 

de Aquino. Tanto 

na demostración 

da existencia de 

Deus como na 

ética. 

2/3 das cuestións 

propostas 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

HFB3.2.3. 

Discrimina as 

respostas do 

agostinismo, a 

filosofía árabe e 

xudía, e o 

nominalismo, 

identificando os 

problemas da 

filosofía medieval, 

en relación coas 

solucións 

achegadas por 

Tomé de Aquino. 

Compara e 

relaciona as tesis 

tomistas coas de 

Agustín de 

Hipona, o 

nominalismo e a 

filosofía árabe e 

xudía. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

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. 

Relaciona as tesis 

éticas de Tomé de 

Aquino coa moral 

occidental 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Primeira 

avaliación 

HFB3.3.1. Coñece 

as teses centrais 

do nominalismo 

de Guillerme de 

Ockham e a súa 

importancia para a 

entrada na 

Describe as tesis 

nominalistas e as 

relaciona co inicio 

da modernidade 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de 

tarefas 

especialmente 

• Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade. • 

Avaliación dos contidos, 

probas corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

Primeira 

avaliación 
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modernidade. adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do 

avance individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

corresponientes á unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e intervencións.  

• Proxectos personais ou 

grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

 

 

HFB4.1.1. 

Comprende a 

importancia 

intelectual do xiro 

do pensamento 

científico que se 

deu no 

Renacemento, e 

describe as 

respostas da 

filosofía 

humanista sobre a 

natureza humana. 

Relaciona a nova 

ciencia  coas tesis 

filosóficas sobre o 

ser humano 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.1.2. Explica 

as ideas ético-

políticas 

fundamentais de 

N. Maquiavelo e 

compáraas cos 

sistemas ético-

políticos 

anteriores. 

Interpreta as 

novedades ético 

políticas que 

representa o 

pensamento de 

Maquiavelo 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.2.1. 

Identifica 

conceptos de 

Descartes como 

razón, certeza, 

método, dúbida, 

Lee, analiza e 

critica textos de 

Descartes nos que 

figuran as súas 

principais tesis. 

Método, cógito, 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

Segunda  

avaliación 
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hipótese, "cogito", 

idea, substancia e 

subxectivismo, 

entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

substancia Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

HFB4.2.2. 

Comprende e 

explica con 

claridade, tanto na 

linguaxe oral 

coma na escrita, 

as teorías 

fundamentais da 

filosofía de 

Descartes, 

analizando o 

método e a 

relación entre 

coñecemento e 

realidade a partir 

do "cogito" e o 

dualismo no ser 

humano, en 

comparación coas 

teorías da filosofía 

antiga e da 

medieval. 

Expresa con 

claridade as teorías 

fundamentais da 

filosofía de 

Descartes: método, 

concepto e tipos de 

substancia, 

coñecemento 

racional. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.2.3. 

Identifica os 

problemas da 

filosofía moderna 

e relaciónaos coas 

solucións 

aportadas por 

Descartes. 

Compara o método 

proposto por 

Descartes cos do 

empirismo e a 

ciencia moderna 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.2.4. Estima 

e razoa o esforzo 

da filosofía de 

Descartes por 

contribuír ao 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

Interpreta 

correctamente a 

importancia de 

Descartes en 

relación ao inicio 

da modernidade en 

relación co 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

Segunda  

avaliación 
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cambios 

socioculturais da 

Idade Moderna, e 

valora a 

universalidade da 

razón cartesiana. 

racionalismo adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Lee ,analiza, critica  

textos de Hume nos 

que interpreta 

correctamente os 

prinicipais 

conceptos da 

filosofía de Hume 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.3.2. 

Entende e explica 

con claridade, 

tanto na linguaxe 

oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais de 

Hume, 

distinguindo os 

principios e os 

elementos do 

coñecemento 

respecto á 

verdade, a crítica 

á causalidade e á 

substancia, e o 

emotivismo 

moral, en 

comparación coas 

teorías da filosofía 

antiga e da 

medieval, e co 

racionalismo 

moderno. 

Expresa con 

claridade as tesis 

do pensamento de 

Hume en canto á 

natureza humana, 

concepción do 

coñecemento e da 

ética, comparándoa 

con outras 

correntes. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.3.3. Coñece 

e explica as ideas 

centrais do 

liberalismo 

político de Locke, 

identificando os 

Interpreta 

correctamente as 

tesis liberais de 

Locke e as 

relaciona coa 

problemática da 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

Segunda  

avaliación 
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problemas da 

filosofía moderna, 

e relaciónaas coas 

solucións 

aportadas por 

Hume. 

filosofía moderna Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Relaciona a 

filosofía de Hume 

coas ideas 

características da 

época moderna, 

sinalando a súa 

contribución 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

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. 

Expresa con 

claridade as tesis de 

Rousseau con 

respecto a estado 

de natureza, 

contrato social, 

vontade social e 

crítica á 

civilización 

occidental 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.5.1. Aplica 

conceptos de Kant 

como 

sensibilidade, 

entendemento, 

razón, crítica, 

transcendental, 

ciencia, innato, 

Lee, analiza e 

interpreta 

correctamente 

textos de Kant nos 

que figuran 

conceptos 

kantianos no 

ámbito do 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

Segunda  

avaliación 
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xuízo, a priori, a 

posteriori, 

facultade, 

intuición, 

categoría, ilusión 

transcendental, 

idea, lei, 

fenómeno, 

nóumeno, 

vontade, deber, 

imperativo 

categórico, 

autonomía, 

postulado, 

liberdade, 

dignidade, persoa, 

paz e pacto, entre 

outros, e utilízaos 

con rigor. 

coñecemento, a 

ética e a política 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

HFB4.5.2. 

Entende e explica 

con claridade, 

tanto na linguaxe 

oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais da 

filosofía de Kant, 

analizando as 

facultades e os 

límites do 

coñecemento, a lei 

moral e a paz 

perpetua, 

comparándoas 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval e 

moderna. 

Expresa con 

claridade as tesis 

fundamentais da 

filosofía de Kant en 

canto ao 

coñecemento e a 

ética e a política 

comparándoas coas 

doutras correntes 

filosóficas. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.5.3. 

Describe a teoría 

política de 

Rousseau, 

identificando os 

problemas da 

filosofía moderna 

e relacionándoa 

coas solucións 

achegadas por 

Kant. 

Compara as tesis 

políticas de 

Rousseau e Kant en 

canto ao estado de 

natureza e as 

propostas políticas 

feitas. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Segunda  

avaliación 

HFB4.5.4. 

Respecta e razoa o 

esforzo da 

filosofía de Kant 

Relaciona as 

propostas de Kant 

en canto á paz entre 

as nacións e o 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

• Observación 

directa do traballo 

diario.  

• Análises  e 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. • Avaliación 

dos contidos, probas 

Segunda  

avaliación 
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por contribuír ao 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios 

socioculturais da 

Idade Moderna, e 

valora a dignidade 

e a procura da paz 

entre as nacións  

desenvolvemento 

desta na cultura 

occidental. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- 

damente 2/3 das 

cuestións 

propostas 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

 

 

HFB5.1.1. 

Identifica 

conceptos de 

Marx como 

dialéctica, 

materialismo 

histórico, praxe, 

alienación, 

infraestrutura, 

superestrutura, 

forzas produtivas, 

medios de 

produción, loita de 

clases, traballo, 

plusvalor e 

humanismo, entre 

outros, e utilízaos 

con rigor. 

Expresa con 

claridade 

conceptos de 

Marx como 

dialéctica, 

materialismo 

histórico, praxe, 

alienación, 

infraestrutura, 

superestrutura, 

forzas produtivas, 

medios de 

produción, loita de 

clases, traballo, 

plusvalor e 

humanismo, entre 

outros 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

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. 

Aplica e explica 

con claridade na 

linguaxe 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. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.1.3. 

Identifica os 

problemas da 

filosofía 

contemporánea en 

relación coas 

Relaciona os 

problemas da 

filosofía 

contemporánea en 

relación coas 

solucións 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

Terceira  

avaliación 
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solucións 

achegadas por 

Marx. 

achegadas por 

Marx. 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Interpreta 

correctamente 

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. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.2.1. Define 

conceptos de 

Nietzsche como 

crítica, traxedia, 

intuición, 

metáfora, 

convención, 

perspectiva, 

xenealoxía, 

transvaloración, 

nihilismo, 

superhome, 

vontade de poder, 

e eterno retorno, 

entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

Expresa con 

claridade 

conceptos de 

Nietzsche como 

crítica, traxedia, 

intuición, 

metáfora, 

convención, 

perspectiva, 

xenealoxía, 

transvaloración, 

nihilismo, 

superhome, 

vontade de poder, 

e eterno retorno, 

entre outros, 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

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 

Aplica e explica 

con claridade na 

linguaxe escrita 

as teorías 

fundamentais da 

filosofía de 

Nietzsche, 

considerando a 

crítica á 

metafísica, á 

moral e á ciencia, 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

Terceira  

avaliación 
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metafísica, á 

moral e á ciencia, 

a verdade como 

metáfora, e a 

afirmación do 

superhome, como 

resultado da 

inversión de 

valores e a 

vontade de poder, 

en comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval, 

moderna e 

contemporánea. 

a verdade como 

metáfora, e a 

afirmación do 

superhome, como 

resultado da 

inversión de 

valores e a 

vontade de poder, 

en comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval, 

moderna e 

contemporánea 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Compara a 

filosofia de 

Schopenhauer e a 

súa afirmacion da 

vontade cos 

problemas da 

filosofía 

contemporánea, 

en relación coas 

solucións 

achegadas por 

Nietzsche. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

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. 

Relaciona a 

filosofía de 

Nietzsche 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios sociais da 

Idade 

Contemporánea, e 

valora a defensa 

da verdade e da 

liberdade 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.3.1. Utiliza 

conceptos de 

Ortega y Gasset e 

aplícaos con rigor, 

como 

obxectivismo, 

ciencia, 

europeización, 

filosofía, mundo, 

Expresa con 

claridade 

conceptos de 

Ortega e Gasset 

como 

obxectivismo, 

ciencia, 

europeización, 

filosofía, mundo, 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

Terceira  

avaliación 
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circunstancia, 

perspectiva, razón 

vital, 

raciovitalismo, 

vida, categoría, 

liberdade, idea, 

crenza, historia, 

razón histórica, 

xeración, home-

masa e home 

selecto, entre 

outros. 

circunstancia, 

perspectiva, razón 

vital, 

raciovitalismo, 

vida, categoría, 

liberdade, idea, 

crenza, historia, 

razón histórica, 

xeración, home-

masa e home 

selecto, entre 

outros. 

propostas avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • 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 

posturas 

filosóficas como o 

realismo, o 

racionalismo, o 

vitalismo ou o 

existencialismo, 

entre outras. 

Aplica e explica 

con claridade na 

linguaxe escrita 

as teorías 

fundamentais da 

filosofía de 

Ortega y Gasset, 

en relación con 

posturas 

filosóficas como o 

realismo, o 

racionalismo, o 

vitalismo ou o 

existencialismo, 

entre outras 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

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 

compromiso coa 

defensa da cultura 

e da democracia. 

Busca 

información e 

redacta informes 

sobre a 

filosofía de Ortega 

y Gasset por 

contribuír ao 

desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios sociais e 

culturais da Idade 

Contemporánea 

española, e 

valorao seu 

compromiso coa 

defensa da cultura 

e da democracia. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.4.1. 

Identifica 

conceptos de 

Habermas, como 

coñecemento, 

interese, consenso, 

verdade, 

enunciado, 

comunicación, 

desigualdade, ou 

mundo da vida, e 

conceptos da 

filosofía 

Aplica 

coñecementos de 

conceptos de 

Habermas, como 

coñecemento, 

interese, consenso, 

verdade, 

enunciado, 

comunicación, 

desigualdade, ou 

mundo da vida, e 

conceptos da 

filosofía 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

Terceira  

avaliación 
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posmoderna, 

como 

deconstrución, 

diferenza, cultura, 

texto, arte, e 

comunicación, 

entre outros, 

aplicándoos con 

rigor. 

posmoderna, 

como 

deconstrución, 

diferenza, cultura, 

texto, arte, e 

comunicación, 

entre outros, 

aplicándoos con 

rigor. 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Aplica e explica 

con claridade na 

linguaxe escrita 

as teorías 

fundamentais 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 

 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.4.3. 

Identifica as 

respostas da 

filosofía crítica da 

escola de 

Frankfurt e 

reflexiona sobre 

elas, identificando 

os problemas da 

filosofía 

contemporánea. 

Expresa con 

claridade as 

respostas da 

filosofía crítica da 

escola de 

Frankfurt e 

reflexiona sobre 

elas, identificando 

os problemas da 

filosofía 

contemporánea 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

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 

Relaciona a 

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 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

Terceira  

avaliación 
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esforzo na defensa 

do diálogo 

racional e o 

respecto á 

diferenza. 

do diálogo 

racional e o 

respecto á 

diferenza. 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

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. 

Expresa con 

claridade 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. 

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

HFB5.4.6. Explica 

e argumenta sobre 

as principais teses 

dos filósofos 

posmodernos, 

como Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillard, e 

reflexiona sobre a 

súa vixencia. 

Expresa con 

claridade as teses 

e argumentacións 

sobre as principais 

teses dos filósofos 

posmodernos, 

como Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillard, e 

reflexiona sobre a 

súa vixencia.  

Completo, ben 

organizado, de 

autoría propia, 

con fontes. 

Realiza 

esquemas . 

Responde 

adecua- damente 

2/3 das cuestións 

propostas 

• Observación directa 

do traballo diario.  

• Análises  e 

valoración de tarefas 

especialmente 

creadas para a 

avaliación 

 • Valoración 

cuantitativa do 

avance individual 

(calificacións). 

 • Valoración 

cualitativa do avance 

individual 

(anotacións e 

puntualizacións).  

• Valoración 

cuantitativa do  

avance colectivo.  

•  Outros. 

• Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 

da unidade. • 

Avaliación dos 

contidos, probas 

corresponientes á 

unidade. 

 • Avaliación por 

competencias, probas 

corresponientes á 

unidade. 

• Outros documentos 

gráficos ou textuais.  

• Debates e 

intervencións.  

• Proxectos personais 

ou grupais 

. • Elaboraciones 

multimedia. 

 • Outros 

Terceira  

avaliación 

 

 

1º. TEMPORALIZACIÓN.  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

3º. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Temporalización 

-    Etapa antiga e medieval (1ª Avaliación) 

-    Etapa medieval e moderna (2ª Avaliación) 

-    Etapa moderna e contemporánea (3º Avaliación) 

 

Contidos mínimos 

Os contidos mínimos require o coñecemento para que o alumno-a poda: 

- Saber comentar un texto dos principais filósofos. 

-  Ter coñecemento dos problemas filosóficos máis importantes propostos ao longo da historia 

-  Saber situar aos filósofos máis importantes no seu contexto cultural. 

-  Saber definir as correntes filosóficas máis representativas. 

- Saber comparar visións diferentes sobre temas filosóficos propostos ao longo da historia. 
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-  Saber definir, propor e explicar os aspectos doutrinais máis relevantes das doutrinas filosóficas dos autores obxecto de 

estudo. 

Instrumentos de avaliación 

1. Un exame por trimestre. 

2. Tarefas ou cuestionarios de escolla múltiple  

cada unha das cuestións erradas no cuestionario de opción múltiple. 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  

As orientacións metodolóxicas propostas apuntan á potenciación e consolidación de certas competencias promovidas xa en 

etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as metodoloxías concretas empregadas polos profesores nesta materia 

deberán orientarse a: 

-Espertar a curiosidade e interese do alumnado polos problemas suscitados noutras etapas históricas mediante a planificación 

de contextos e estratexias de aprendizaxe que o acheguen ao seu contexto vivencial, establecendo similitudes con problemas 

actuais. 

-Propiciar a autonomía na busca e procesamento da información pertinente para os temas tratados. 

-Promover a lectura e análise de textos filosóficos e a elaboración de composicións a partir deles que inclúan reflexións críticas 

argumentadas. 

-Propoñer a planificación e elaboración, por parte das alumnas e dos alumnos, de composicións escritas e de exposicións orais 

en relación cos temas tratados 

onde integren información procedente de distintas fontes. 

-Propiciar o traballo en grupo para desenvolver investigacións, debates e outras tarefas en colaboración. 

-Formular as diversas actividades con diferente grao de complexidade en función dos recursos cognitivos necesarios para 

realizalas, coa dobre finalidade 

de atender á diversidade dentro da aula e permitir unha autoavaliación axeitada e unha motivación progresiva cara a niveis de 

maior complexidade 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.  

 

- Apuntamentos e textos expostos na, aula virtual do centro, polo profesor. 

-O alumnado  conta con material didáctico á súa disposición na Biblioteca e no departamento. 

- Recursos en Internet: 

-www.cibernous. com 

Web moi didáctica que inclúe moita información teórica sobre os autores,  exercicios tipo test para autoavaliación, 

xogos, curiosidades, exames corrixidos... 

-http://personales.ya.com/enxergo/didactica.htm 

Sobre filosofía e traballo en redes informáticas, permite a elaboración de Webquest e MIniquest. 

 

 

G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

Teranse en conta os seguintes criterios: 

1 Ordenar e situar cronoloxicamente os períodos, problemas, autoras e autores que se estudan, identificando as súas 

características distintivas e establecendo as relacións correspondentes. 

Con este criterio pretende avaliarse a capacidade do alumnado para situar historicamente os temas estudados, diferenciando de 

modo significativo cada período e constatando a influencia duns noutros para ter unha visión completa e unitaria da historia da 

filosofía e poder desenvolverse axilmente nas problemáticas que a percorren. 

2. Relacionar os problemas filosóficos estudados coas principais condicións socioculturais en que aparecen e a que pretenderon 

dar resposta. 

Este criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para situar as cuestións filosóficas estudadas no seu marco 

histórico distinguindo o saber filosófico doutras manifestacións culturais que aparecen no mesmo contexto e analizando a 

relación existente entre as formulacións filosóficas e os problemas e necesidades da sociedade do seu tempo. 

3. Expoñer por escrito os aspectos dunha teoría filosófica individual, dunha escola ou período de forma completa, clara e 

coherente. 

Este criterio pretende comprobar o grao de comprensión, de modo significativo, do pensamento dun autor ou período da 

historia da filosofía, e a capacidade de articular os seus conceptos de forma argumentada, unitaria e non fragmentaria. 

4. Analizar textos filosóficos identificando a súa estrutura, teses e argumentos e mais explicando os seus conceptos no marco 

do pensamento correspondente. 

Este criterio trata de avaliar a capacidade de comprensión dos textos filosóficos mediante a identificación do problema que 

abordan, a explicitación das súas ideas, a explicación dos conceptos e termos específicos utilizados e os argumentos que se 

empregan para demostrar e xustificar as súas teses. 

5. Comentar criticamente textos filosóficos, identificando os seus supostos implícitos, a consistencia dos seus argumentos e a 

vixencia das súas achegas na actualidade. Máis alá da comprensión precisa dun texto, este criterio trata de valorar o 

desenvolvemento do espírito crítico do alumnado, amosado na capacidade de desvelar os supostos e intereses subxacentes aos 

textos, comparalos con outros argumentos posibles —nomeadamente con outros  de diferente autoría— e manifestar de forma 

razoada o seu acordo ou desacordo coas opinións do autor, especialmente no referido a aquelas conceptualizacións de carácter 

excluínte e discriminatorio, en especial ao androcentrismo. 
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6. Elaborar pequenos traballos (buscas de información, recensións de lecturas, exposicións orais ou composicións escritas) 

sobre algún autor ou autora ou algún aspecto transversal a varios autores ou autoras con pautas metodolóxicas establecidas. 

Trátase con este criterio de avaliar a capacidade de esforzo do alumnado, así como o seu progreso na autoorganización da 

aprendizaxe, formulando pequenas metas de investigación e percorrendo o camiño para acadalas seguindo pautas establecidas 

de antemán. Tamén se avalía con este criterio a capacidade de integrar información diversa nunha síntese reflexiva. 

7. Participar en debates sobre algún tema filosófico de actualidade relacionado con contidos da materia, realizando escoita 

activa e exposición razoada e respectuosa. 

Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado para asimilar os contidos da materia e relacionalos con problemas 

de actualidade, de expoñer a súa opinión razoadamente e respectar outras opinións facendo as eventuais críticas a estas de 

modo fundamentado. 

8. Utilizar comprensivamente un vocabulario técnico específico en todas as actividades realizadas. 

Con este criterio búscase avaliar o grao de incorporación significativa do vocabulario filosófico introducido en cada período, 

autoras e autores, e comprobar o nivel de pertinencia, exactitude e rigor no seu uso, tanto oral coma escrito. 

Criterios de avaliación de la proba o exame, tanto para la avaliación Ordinaria como para a Extraordinaria: 

- Capacidade de análise e composición a partir dun texto filosófico, mediante a proba (o probas) escrita en cada avaliación, 

para avaliar a capacidade de comprensión dos autores e as súas teorías filosóficas.  

- As probas  parciais e tipo test así como as respostas dadas polos alumnos-as as preguntas, nos exercicios de clase, sobre 

diferentes aspectos das teorías filosóficas dos autores e o traballo persoal do alumno  

- Os comentarios corrixidos do texto realizados polos alumnos-as e sobre todo por aqueles alumnos que amosan dificultades 

específicas de aprendizaxe o de composición escrita. 

Criterios de avaliación  ponderados  para cada unha das partes da proba:  

1º) Nas respostas á primeira cuestión, comprobarase a capacidade do alumno para  

Saber  relacionar o contexto histórico e sociocultural, xunto có filosófico, coa problemática proposto no texto . (ate 2,5 puntos) 

2º) Nas respostas á segunda cuestión, comprobarase as seguintes capacidades do alumno (até 6 puntos): 

explicar o problema proposto no texto da proba en relación coa doutrina do autor  

desenrolo das liñas principais do autor de xeito claro e sistemático. 

expoñer con rigor e claridade conceptual a doutrina do autor, expoñéndoa con coherencia no contexto global da composición*. 

3º) Nas respostas a terceira cuestión  comprobarase a capacidade do alumno para  relacionar o autor con outros autores (  1.5 

puntos): Esta poderá ser substituida por probas parciais, test, cuestións a realizar u outras actividades. 

Os defectos en todos estes aspectos poden ser penalizados con ata 3 puntos: 

Defectos na composición:perda de ata 1 punto. 

Incorrección ortográfica e/ou gramatical:perda de ata 1 punto. 

Pobreza léxica e insuficiencia no manexo dos conceptos perda de ata 1 punto 

 

Os alumnos que no obteñan apto por o procedemento anterior poden presentarse a unha proba final na que se avaliará toda a 

materia do curso mediante varios comentarios de texto, dependendo das partes suspensas da materia. 

Procedementos da avaliación Extraordinaria de Setembro:  

O alumno fará un exame que consistirá nun comentario de un autor conforme ao modelo da avaliación ordinaria. 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

  1.  Programa a materia tendo en conta os 

estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 

tempo dispoñible para o  seu 

desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma 

progresiva os contidos da programación 

de aula tendo en conta as particularidades 

de cada un dos grupos de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 

función dos estándares de aprendizaxe. 
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  5.  Planifica as clases de modo flexible, 

preparando actividades e recursos 

axustados á programación de aula, ás 

necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e 

autoavaliación que permiten facer o 

seguimento do progreso de aprendizaxe 

dos alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros 

departamentos que poidan ter contidos 

afíns a súa materia. 

  

 

 

 

Proceso de 

ensinanza 

Indicadores de logro e a súa gradación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Probas orais 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Exercicios 

individuais 

1-4 Débil execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 notable 

execución 

9-10 excelente execución 

Caderno de 

traballo 

1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Traballos 

individuaisou en 

grupos 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente eficiencia 

e participación 

Actividades 

complementarias 

1-4 baixa eficiencia e 

participación 

5-6 mínima 

eficiencia e 

participación 

7-8 media eficiencia 

e participación 

9-10 excelente eficiencia 

e participación 

Práctica docente Indicadores de logro Gradación 

Atención a 

diversidade 

Adaptación da programación as características e necesidades do grupo 1, 2,3 

Organización Organización e secuaciación adecuadas dos contidos e das actividades 

de ensinanza e aprendizaxe 

1, 2,3 

Actividades da 

aula 

Diversidad, duración adecuada e funcionalidade das actividades da 

aula 

1, 2,3 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.  

 

K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

Consistirá nun cuestionario inicial, imaxe, audiovisual ou texto no que a partir de un conxunto de 

preguntas se pretende ir introducindo o alumnado no tema a tratar. O que buscamos e maila implicación 

do alumnado que a avaliación de contidos. Tratarase, na maior parte dos casos, de interrogantes que 

pretenden facelos reflexionar acerca das súas propias ideas, actitudes e comportamentos, de forma que nos 

permita coñecer de onde partimos e iniciar unha más ampla reflexión filosófica. 

 

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A asignatura de Filosofía é en sí mesma uhna medida de atención a la diversidad, dado que no pretende ensinar contidos 

concretos presentados como coñecementos seguros e válidos, senon que  lograr un millor coñeocemento por parte do alumno 

das suas propias opinioóns e valores. Desde este punto de vista, os contidos da asignatura (con excepción das regras de debate 

racional, que son universais e que deben ser compartidas por todos los alumnos)  presentaranse como problemas respecto aos 

cuales caben moitas opcións racionalmente xustificables, opcións entre as que o alumno tenrá que elexir de maneira razoada. 

Ademáis deeste carácter xeral de atención a la diversidad e que presenta a asignatura, poñeranse en marcha as seguintes 

medidas:  

 O currículo e as probas de avaliación adaptaranse nos dasos de alumnado con especiais necesidades educativas ou de alta 

capacidade, todo elo coa intervención do Departamento de orientación nos e co procedemento establecido. 
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Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en cada unidad didáctica se 

procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en función de dichas necesidades. La atención a la 

diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes a cada unidad simplificando, modificando, 

suprimiendo o añadiendo información y creando materiales originales en función de los recursos disponibles. También 

requerirá adecuar el tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda desarrollar en el alumno las competencias 

básicas y los objetivos de la unidad. Por último, será necesario adaptar los contenidos a las necesidades concretas del alumno, a 

sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y recursos del Centro y del aula…  A) ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: Para los alumnos con disminución psíquica seguiremos la misma 

programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las competencias curriculares del ciclo anterior. 

La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y actividades que contribuyan al desarrollo cognitivo del 

lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras, habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos 

tienen limitados. Para los alumnos con discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en 49 función de lo previsto 

por el currículo del centro para estos alumnos, seleccionando el material y los recursos a sus necesidades (entrega de materiales 

por adelantado, atención personalizada con el orientador…).  B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO: Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos así como a la modificación de la 

temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán actividades tendentes a facilitar la 

integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en la medida de nuestras posibilidades.. C) ALUMNOS CON 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Se procederá a la modificación de la temporalización, a la inclusión de nuevos 

contenidos y al planteamiento de actividades de ampliación. . D) ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA: 

Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando constantemente refuerzo de orden moral; para 

ello se emplearán hojas de seguimiento individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su 

progreso. 

. . 

 

M) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA.  

Se tratarán en todos os cursos dada a transversalidade da propia materia 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

 a comunicación audiovisual,  

as tecnoloxías da información e da comunicación,  

o emprendemento, 

 e a educación cívica e constitucional  

espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia que poden ter neles as achegas das ramas da 

filosofía. 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 

forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

e a seguridade viaria,  

-16 de octubre: Día contra la pobreza. -25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. -6-10 de 

Diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos. -30 de Enero: Día de la paz y la no violencia. -8 de Marzo: 

Día de la mujer 

 

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

Las actividades complementarias son aquellas que se desarrollan durante el horario lectivo, tanto dentro como fuera del centro 

escolar. Estas son las actividades complementarias que se han programado para este año académico  Proyección de películas 

y posterior cine-fórum centrado en los valores expresados en las misma 

Organizar y/o asistir a algunas charlas, obras teatraies y/o conferencias sobre temas relacionados coa problemática do colect ivo 

xuvenil e sobre outros temas de interés social como os dereios humanos, o traballo das  ONGs , educación sexual, etc. 

Igualmente calquer outra charla relacionada cos contidos curriculares das asignaturas deste departamento. As daas concretas 

destas actividades  intentarase detallar ao principio de cada trimestre ou coa máxima antelación posible pois ao necesitar da 

colaboración externa dependemos da disponibilidade dos diferentes poñentes ou propostas institucionais 

 

Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

. 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de 

programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao 

docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese 

realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a 

continuación: 

 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... PROPOSTAS DE 
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MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das unidades 

didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

 

 


