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Logo de que a miña antiga compañeira, Ánxela Doval Méndez,se xubilara en xuño
do pasado curso; no presente curso 2019-20 o departamento está composto por: 

Víctor Maceira Picallo; profesor substituto de Noelia Martínez Taje, que estará de
baixa por maternidade ata finais de Decembro. Ambos con materia afín de Galego (8
horas lectivas)

Isidoro Teira Fernández, Xefe  de Departamento.

B) MATERIAS QUE IMPARTE O DEPARTAMENTO

- Oratoria 1º de ESO

- Valores éticos 1º de ESO 

- Valores éticos 2º de ESO

- Valores éticos 3ª de ESO 

- Valores éticos 4ª de ESO

- Filosofía, optativa de 4ª de ESO

- Filosofía 1º de Bacharelato

- Alemán, optativa de 1º Bacharelato

- Psicoloxía, optativa de 2º de Bacharelato

 - Historia da Filosofía, optativa de 2º de Bacharelato

- Alemán, optativa de 2º Bacharelato

C) CURSOS E GRUPOS QUE DEPENDEN DO DEPARTAMENTO

Os cursos e grupos que dependen do Departamento de Filosofía son os seguintes:
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- Tres grupos de Oratoria en 1º ESO (A, B e C+D) Isidoro Teira encárgase dos tres 
grupos.

- Dous grupos de Valores Éticos en 1º de ESO (A+B e C+D) asumidos por Isidoro 
Teira.

- Dous grupos de Valores éticos en 2º de ESO (B e C+Pmar), asumidos por Isidoro 
Teira.

- Dous grupos de Valores Éticos de 3º ESO (A e B+C), asumidos o primeiro polo
profesor substituto e o segundo por Isidoro Teira.

- Un grupo de Valores éticos de 4º de ESO (B+C) que asume o profesor substituto.

- Un grupo de Filosofía de 4º de ESO (A+B+C), asumido polo profesor substituto.

- Dous grupos de Filosofía de  1º Bacharelato, asumidos polo profesor substitututo.

- Un grupo de Alemán de 1º Bacharelato (A+B), que imparte Isidoro Teira.

- Un grupo de Psicoloxía de 2º Bacharelato (A+B), a cargo de Isidoro Teira.

- Un grupo de Historia da Filosofía de 2º de Bacharelato B, que imparte Isidoro Teira.

- Un grupo de Alemán en 2º de Bacharelato (A+B), a cargo de Isidoro Teira.
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2.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Datos do centro

Entidade

■ Nome: IES de Porto do Son - Código: 15027691

■ Enderezo Postal: As Laxes, 18, Porto do Son 15970, A Coruña

■ Tf: 881866707 Fax: 881866709

■ E-mail: ies.porto.son@edu.xunta.es

■ Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/

Alumnado 2018:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH C. F. TOTAL

79 78 61 74 46 45 33 416

Profesorado 2018:

(49: cupo 2017) (

1:de Relixión católica

1 orientadora
2 PT
1 AL

1 mestra adscrita 1  técnico  CF
(interino)

42: PES
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Espazos interiores:

1 biblioteca.

1 salón de actos, (90 prazas).

1 sala actuacións A Perseveira (20 prazas).

2 talleres de Tecnoloxía (capacidade 20 alumnos).

3 laboratorios, Física, Química e Bioloxía (capacidade

20 alumnos).

1 aula de Debuxo.

1 aula de Música.

1 aula de Ciclo Medio de F.P.

1 aula Específica.

1 aula Reforzos de Pedagoxía Terapéutica.

4 aulas de Bacharelato.

13 aulas de ESO.

8 aulas (4 normais, 4 pequenas) para Desdobres.

2 aulas de Informática.

1 aula de convivencia.

1 despacho de Orientación.

2 aulas pequenas para espazos de reunión

1 sala de visita de pais

5 despachos de administración.

2 aulas de almacén.

Vestiarios, ximnasio, e almacéns do ciclo.

2 servicios adaptados.

1 sala de profesores.

Conserxería.

Cafetería.

4 espazos para caldeira; grupo electróxeno; depósito

de gasoil; depósito de auga.

Espazos exteriores:

Explanada aparcamento. Cancha deportiva aberta. Patio de recreo, en terra.
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Patio de acceso, en cemento. Vestiarios e Polideportivo.

O IES de Porto do Son

No lugar das Laxes, ou Fraga de Novio, arredado uns dous mil metros da capital do
concello,  preto  da  praia  de  Caveiro,  érguese  sobre  un  terreo  costento  e  penedoso,
exposto ao solpor atlántico e ao nordés, o IES de Porto do Son.

Botou a andar no curso 1995/1996 e, nuns catro anos, uns 600 alumnos e alumnas
ocuparon todos os seus espazos. Aínda que a diversidade curricular era menor, o IES
perdeu daquela os despachos previstos para Departamentos e transformounos en aulas;
co tempo, a comunidade escolar afíxose a esa carencia; que se perpetúa a día de hoxe.

Desde o curso 2010, o instituto cifra a súa matrícula en 400 alumnos/as, arriba ou
abaixo; e nesta situación seguirá, segundo as previsións, durante 4 anos á espera dos
efectos da crise económica na natalidade. Advertir que, se ben o alumnado é estable, de
6 anos para aquí o profesorado minguou nun 20%.  . É un centro cunha conflitividade
baixa, cultural e lingüísticamente máis uniforme que diverso. 

O ambiente de traballo é bo, a comunicación entre alumnado e profesorado é fluída,
e os resultados académicos mellorables. Ten destacado, tanto por iniciativas individuais
como por proxectos de centro, na innovación educativa, polo que lle foron concedidos
diversos premios. Actualmente tenta desenvolver a aprendizaxe baseada en proxectos
ABP  no  1º  ciclo  da  ESO,  nalgúns  ámbitos  do  currículo,  e  participa  nas  diversas
convocatorias da Consellería: Plan Proxecta; Contratos Programa; PLANBE, etc.

Características  do contorno social,  cultural  e  económico no que
está situado o centro. (Artº 121 LOE)

Non alegra a vida analizar o perfil socio-laboral do Concello de Porto do Son (9386
habitantes, idade media de 47 anos).

O concello perde poboación cada ano: saldo vexetativo e migratorio negativos. A
taxa de paro é, no verán,  dun 19%, e no emprego predomina o sector servizos, que
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triplica calquera dos demais sectores (primario  ou secundario).  Só dúas empresas no
concello ocupan de 50 e 100 operarios; o IES viría ser unha das tres maiores. Apenas hai
poboación estranxeira  (1,3%),  de aí  que factores moi  relevantes noutros IES como a
interculturalidade sexan case irrelevantes.

Na comarca, a temporalidade, precariedade e baixa cualificación debuxan o perfil
laboral. Os meses de verán duplican a contratación dos meses de inverno; a contratación
indefinida é, para as mulleres do 10,7%; e para os homes de 18,6%. Dito doutra maneira,
a  contratación  a  tempo  parcial  ou  temporal  é  aproximadamente  dun  80%.  A maior
demanda laboral é a de persoal de limpeza, dependentes, fábricas de conserva, peóns…
Apenas  ningunha  demanda laboral  supón  unha  formación  máis  alá  do  certificado  de
escolaridade,  ou ESO.  O perfil  máis demandado é:  varón,  entre 26-34;  certificado de
escolaridade;  traballo  temporal;  camareiro  asalariado.  O  perfil  demandante  máis
numeroso é: muller; de 36 a 45; certificado de escolaridade; demandante máis de dous
anos; procedente da industria da conserva; busca traballo de limpadora.

As nais e pais do noso alumnado sitúanse maioritariamente entre os 40-50 anos de
idade. Apenas un 2% exerce profesións liberais. Un 16% recoñece ter usado o castelán
como lingua de instalación familiar, fronte a un 57% o galego. Curiosamente, un 57% vive
en pequenos núcleos rurais. O 65% ten estudos básicos ou ningún; o 12 % universitarios.
O uso exclusivo do galego sitúase no 50% fronte a un uso exclusivo do castelán do 10%.
A actitude ante  o  idioma galego é  positiva  en todos os  parámetros.  Se tomamos os
índices  de  lectura  como un  marcador  cultural  a  situación  é  preocupante:  só  un 10%
recoñece facer  uso da biblioteca pública.  Un 70% afirma que nunca vai  á  biblioteca.
Apenas se adquiren libros. E a intervención en actos culturais é esporádica e azarosa;
non responde a un patrón de atención cultural. A lectura ten unha función instrumental:
traballo ou comunicación social; e raramente formativa ou estética. Un 7% non ten acceso
a web, e o uso da web é maioritariamente distractivo, vía smartphones; a conectividade,
ancho de banda, é baixa.

Para rematar, hai que lembrar a escasísima participación dos pais e das nais na vida
do IES, evidente na pobre asistencia a votacións do Consello Escolar.  Relacións con
institucións, organismos ou entidades para a consecución dos obxectivos do centro. 

Institucións, organismos ou entidades
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O IES mantén unha boa relación co Concello e as institucións dependentes da Xunta
de Galicia ou do Estado, e polas dúas partes téntase manter uns contactos fluídos e
produtivos.

A relación con sociedades culturais é escasa. O mesmo se pode dicir das entidades
económicas ou institucionais. Se ben, sobre isto hai que matizar que o tecido social do
Concello do Son é escaso e segue as súas propias inercias. O IES non se percibe como
un  factor  a  ter  en  conta  nas  súas  planificacións.  Son  esporádicas  as  iniciativas  das
asociacións ou institucións que contan co IES.  No sentido  inverso,  hai  resistencias a
pensar  nunha  posible  colaboración,  máis  froito  da  inercia  das  cousas  que  dunha
predisposición negativa.

Por outra parte, hai entidades necesarias que simplemente non existen: p.e. unha
asociación de antigos alumnos; o que contrasta coa boa predisposición destes a colaborar
individualmente cando son requiridos.

En resumo, a falla de tecido social e asociacionismo repercute no propio IES coa
escasa participación das nais e pais;  tendencia á inacción que se proxecta no propio
alumnado renuente a tomar a iniciativa na proposta de actividades, na participación nos
órganos de goberno ou na sindicación do estudantado.

Centros adscritos

Á situación antes descrita non son alleos os centros educativos adscritos ao IES. É
necesario  estruturar  unha  mellor  comunicación,  e  é  importante  que  consolidemos  as
colaboracións  xa  existentes  (propostas  de  lectura,  festas  da  lectura,  contadas)  e
traballemos en proxectos conxuntos, e permanentes no tempo.

■ 15013928 CEIP de Sobrado-Nebra 981767148

■ 15013898 CEIP de Campanario-Baroña 881866297

■ 15025542 CEIP Xuño 881866301

■ 15025062 CEIP de Portosín 881866313

■ 15013977 CEIP Santa Irene 881866854
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Características e necesidades específicas do alumnado do centro

Aínda que non se recoñecen necesitados, algúns dos nosos alumnos viven apenas
co necesario. Certa porcentaxe, entre o 3% e 7 %, non dispón de ordenador ou conexión
web, e está ben lonxe dos estándares urbanos en banda ancha. Polo contrario, certa
cultura  tradicional  ligada  ás  comunidades  rurais  e  mariñeiras  perdura  neles;  esa
autenticidade é un dos seus grandes valores colectivos; e o seu núcleo de resistencia
económica. Non por iso son alleos á cultura xuvenil urbana que lles chega filtrada polas
canles e redes sociais á moda: instagram, youtubers, facebook, whatsaap, que veñen
sendo os seus verdadeiros educadores xeracionais:  aqueles aos que “seguen”  (verbo
nada inocente, neste contexto).

Somos o único IES do Concello;  os rapaces do Son (e unha pequena parte  da
parroquia de Camboño, pertencente a Lousame),  teñen que asistir  ás nosas aulas. A
dispersión da poboación ao longo da liña de costa (57% viven en pequenos núcleos
rurais), impide a formación de comunidades amplas. Porén, pola mesma razón, posibilita
unha identificación moi intensa dos alumnos coas súas pequenas comunidades rurais e
vilegas. Ese sentido de pertenza perdura no propio IES, e debe ser posto en valor.

No ámbito sociolingüístico reprodúcense os esquemas familiares: uso maioritario do
galego e boa predisposición ao seu uso escolar. No ámbito cultural hai unha dificultade
evidente no acceso a bens culturais, e certa falta de hábito no uso dos existentes. Sería
acertado dicir que a unha sociedade con usos culturais moi ligados á tradición do lugar se
superpón  a  omnipresenza  da  web,  vía  móbil  especialmente,  e  das  súas  modas
globalizadas, que veñen ser o seu verdadeiro formador xeracional; e fonte ou potenciador
habitual  de  conflitos.  Entre  os  dous  estremos  sobreviven  as  agrupacións  musicais,
culturais e deportivas e as estruturas do estado.

Habería que sinalar a relación entre o alumnado que entra ao IES e o que remata
BACH. O dato é relevante se pensamos que a posibilidade de formación profesional debe
producirse  necesariamente  fóra  do  Concello.  A  escasa  preparación  solicitada  nos
empregos xerados no lugar non son precisamente un incentivo para o estudo. Co cal
volvemos  á  mesma  dualidade:  o  IES  debe  facilitar  unha  titulación  básica  en  ESO
destinada  a  empregos  de  baixa  cualificación  (os  realmente  existentes  no  lugar),  ao
mesmo tempo que forma alumnado capaz de competir con éxito no ámbito universitario
ou nas FPs de grado medio e superior. Nese sentido, observamos como o bacharelato
científico tecnolóxico competencias STEM) é maioritario ata o extremo de pór en perigo os
bacharelatos  orientados  ás  ciencias  sociais  ou  as  humanidades;  o  que  non  sería  un
problema  maior  nunha  cidade,  convértese  nun  difícil  dilema  no  noso  contexto.  Esta
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preferencia vén ligada inevitablemente ás perspectivas laborais que os medios debuxan. A
palabra saír é esencial no vocabulario educativo de Porto do Son, e o noso IES é a única
porta.

As necesidades formativas do noso alumnado teñen que ver coa falta de tradición
académica no concello. Poucos, e dende hai pouco tempo, en termos xeracionais, foron
os alumnos e  as  alumnas que  remataron os  estudos  universitarios;  e  deses poucos,
apenas ningún volveu para residir no concello. É evidente que isto afecta ao saber facer, o
como se fai para estudar. Moitas nais e pais delegan esta función de acompañamento en
academias, e iso no mellor dos casos. A falta de rutinas de estudo, a non valoración
exemplar do saber,  da cultura, da lectura, explican, en moitos casos, as carencias do
alumnado. Non hai unha educación no exemplo, aínda que si a haxa nas boas intencións. 

Por outra banda, percíbese certo fatalismo ou pasividade difusa; a miúdo o estudo
no IES vese como un trámite intermedio, entre a infancia e o mundo laboral: “hai que
sacar  a  ESO”;  como se  o  propio  estudo,  o  enriquecemento  cultural,  a  formación  do
carácter e a vontade durante a ESO, non fosen un fin en si  mesmos. Esta etapa de
transitoriedade fai que certa pasividade sexa unha característica do alumnado, que sofre
o trámite do IES sen vivilo en presente. Que o IES sexa visto de xeito institucionalizado,
alí onde obtés o título para seguir os estudos, fortalece o distanciamento adolescente; non
vai  con  eles,  podería  dicirse  en  feliz  e  triste  expresión.  De  aí  á  desvalorización  dos
contidos que se imparten, a desautorización dos docentes, a desconfianza do IES, hai un
paso. Nesa desconfianza nacen todos os conflitos. Por outra parte, hai que dicir que esa
desconfianza ou desleixo non é o habitual.

En xeral o IES é ben valorado, e sobre esa percepción debe asentarse calquera
proxecto  de  futuro.  De  todo  o  cal  derívase  un  corolario:  a  necesidade  dun  forte
compromiso – implicación, acompañamento, etc. -  social do IES. Unha triste realidade
faise evidente: instruímos para a emigración, os nosos alumnos de “éxito” deveñen, si ou
si, emigrantes.

De aí que o IES se sinta dun xeito ambivalente e moi emocional: por unha parte é
unha esperanza: unha “saída”; por outra, é unha institución desconectada da realidade
laboral e social do Concello, e de aí nace certo desinterese, certo afastamento.
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3.- VALORES ÉTICOS 

3.1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A  materia  de  Valores  Éticos  ten  como  obxectivo  básico  orientar  o  alumnado
adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos
permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.
Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a co-
herencia, a honradez intelectual ou o apego a realidade. Pola dimensión práctica desa
racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un
código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa
conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a
súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas
polo recoñecemento das outras persoas,  o respecto cara a elas,  e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel mais próximo a persoa como
no nivel global.

O valor da reflexion ética que ofrece a materia “Valores Éticos” debe centrarse en
dotar ao alumnado dos instrumentos de racionalidade e obxectividade necesarios para
que os seus xuízos valorativos teñan o rigor, a coherencia e a fundamentación racional
que requiren, co fin de que as súas eleccións sexan dignas de guiar a súa conduta, a súa
vida persoal e as súas relacións sociais.

Esta materia desenvólvese ao longo de 4 cursos, dende 1º de ESO ata 4º cunha
carga horaria dunha hora semanal.

Os contidos organízanse en 6 bloques:

1. A dignidade da persoa

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

3. A reflexión ética

4. A xustiza e a política

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

6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía.
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Non se distribúen liñalmente ao longo dos cursos senón que algúns destes bloques
trátanse en varios cursos, se ben con diferente nivel de profundidade e desenvolvemento.
As ideas e conceptos adquiridas nesta materia enlazarán coa materia de Filosofia en 4º
de ESO e, os que sigan estudos de Bacharelato, continuarán ampliando estas aprendiza-
xes nas materias de Filosofía. En todo caso, cómpre adoptar estratexias didácticas que
aproveiten as aprendizaxes e lle dean continuidade nos cursos seguintes.

3.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta evidente
que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da
competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición
das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e
aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a
aprender como a de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na
necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos
como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non estancamento. Para a re -
flexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas
teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e
pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
(DUDH). É desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico,
polo que tamén se traballa a competencia matemática e as competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da
actividade científico-tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores éticos
universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados que dela se poidan obter.
Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en tra-
ballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos
cunha innegable capacidade para a comunicación.
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3.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

1 ESO

3.4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS

A  materia  de  Valores  Éticos  ten  como  obxectivo  básico  orientar  o  alumnado
adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos
permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.
Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a co-
herencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa
racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un
código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa
conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a
súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas
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polo recoñecemento das outras persoas,  o respecto cara a elas,  e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como
no nivel global.

Os obxectivos concretos da materia vanse desenvovendo ao longo dos catro cursos
e para delimitalos faremos unha selección de entre os que se sinalan no decreto como
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan  discriminación  entre  homes e  mulleres,  así  como calquera  manifestación  de
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

22



h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

3.5 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE:

- Temporalización, 
- Grao mínimo de consecución para superar a materia, 
- Procedementos e instrumentos de avaliación

Estándar Temporalización Procedementos e instrumentos 
de avaliación

Criterios de 
cualificación

Grao mínimo

VEB1.1.1. 

VEB1.1.2. 1 sesións Buscar o significado etimolóxico 
de persoa.

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no 
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Describir a persoa como ser libre 
independente e responsable.

caderno aínda que non 
participe na posta en 
común.

VEB1.1.3. 

3 sesións Dramatización por grupos dos 
conceptos de dignidade da 
persoa como ser autónomo e 
moral.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB1.2.1. 

1 sesión Por grupos buscar información en
internet sobre   grupos de 
adolescentes e a sua influencia 
nos membros.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB1.2.2. 

3 sesións Dramatizar a importancia da 
autonomía persoal e o control da 
conducta.

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no 
caderno aínda que non 
participe na posta en 
común.

VEB1.3.1. 

VEB1.4.1. 1 sesións Buscar por grupos os factores 
que influen na personalidade.

Discutir a Iimportancia da razón e
a liberdade na configuración da 
personalidade.

Posta en común.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB1.4.2. 

1 sesións Por grupos facer un listado 
de valores éticos desexables 
explicando a razón. Expoñer en 
clase.

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB1.5.3. 

1 sesión Buscar a definición de 
intelixencia emocional e valorar a 
importancia do control das 
emocións.

Ver video sobre o control das 

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.
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emocións.

Debate con preguntas dirixidas.

VEB1.6.1. 

1 sesións Buscar en internet as 
habilidades emocionais segundo 
Goleman.

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB1.6.2. 

VEB1.6.3. 

VEB1.7.1. 

VEB1.7.2. 

3 sesións Preparar dramatizacións 
que escenifiquen as habilidades 
emocionais e as virtudes éticas.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.1.1. 

VEB2.1.2.

VEB2.1.3.

2 sesións Ver video sobre nenos 
perdidos na selva. Discutir por 
grupos a definición de Aristóteles 
do ser humano como ser social 
por natureza.

Elaborar por grupos un 
esquema no ordenador sobre a 
importancia dos valores éticos 
para construír unha sociedade. 

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.2.1. 

VEB2.2.2. 3 sesións Dramatizar o tema da 
socialización a través dos valores
morais inculcados polos axentes 
sociais.

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB2.2.3. 

3 sesións Investigar en internet os 
artigos mais importantes da 
DUDH.

Dramatizar a vulneración 
destes dereitos

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.3.1. 

1 sesións Debate sobre os límites da Ver rúbricas Imprescindible 
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liberdade nos ámbitos público e 
privado.

realizar a 1º parte da 
actividade.

VEB2.4.1. 

1 sesións Buscar información sobre o
recoñecemento de emocións 
alleas segundo Goleman.

Posta en común e resumo

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.5.1. 

VEB2.5.2. 

VEB2.5.3. 

VEB2.5.4. 

3 sesións Dramatizar a conducta 
asertiva e o respeto ás decisións 
dos demais sen menosprezar nin 
discriminar utilizando técnicas de 
diálogo defendendo 
razoadamente a propia postura 
respectuosamente.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.6.1. 

1 sesións Debatir a importancia dos 
valores éticos (prudencia, 
lealdade, sinceridade, 
xenerosidade) para establecer 
relacións interpersoais 
satisfactorias.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.6.2. 

1 sesión Escribir unha redacción 
sobre os valores éticos que 
deben estar presentes entre o 
individuo e a sociedade.

Buscar en internet algún 
caso paradigmático ou aportar o 
exemplo de algunha persoa 
coñecida.

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB2.6.3. 

3 sesións Dramatizar o tema do 
deber de prestar primeiros 
auxilios.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade.

VEB3.1.1. 

VEB3.1.2. 1 sesión Definir por escrito a 
diferenza entre ética e moral e a 

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 

26



importancia da reflexión ética. no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB3.2.1. 

VEB3.3.1. 

VEB3.3.2. 

VEB3.3.3. 

2 sesións Por grupos razoar as 
diferenzas máis importantes entre
ocomportamento instintivo dos 
animais e o comportamento 
racional e libre do ser humano.

Posta en común das 
diferenzas. 

Investigar en internet os 
factores biolóxicos, sociais e 
culturais que inflúen no 
desenvolvemento da intelixencia.

Por grupos presentar os 
puntos máis importantes en 
power point.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade

Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

50% de 
participación e interese 
na actividade

VEB3.4.1.

VEB3.4.2. 

VEB3.4.3. 

VEB3.5.1. 

Por grupos establecer unha
clasificación dos valores en 
relixiosos, afectivos, intelectuais, 
vitais.

Facer un esquema en 
power point desta clasificación 
explicando as razóns da 
clasificación e a importancia dos 
valores éticos respecto dos 
demáis.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade
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VEB3.6.1..

3 sesións Dramatización sobre as 
consecuencias da falta de valores
éticos a nivel individual e social.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade

VEB3.6.2. 

2 sesiós Concurso de carteis 
publicitarios que promovan o 
recoñecemento de valores éticos

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade

VEB5.1.1. 

VEB5.2.1. Resumir a historia e os 
dereitos da persoa declarados na 
DUDH

Investigar en internet as 
circunstancias dos refuxiados 
analizando a vulneración de 
algúns dos dereitos declarados 
na DUDH, especialmente os da 
muller.

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB5.2.2. 

1 sesións Buscar noticias en internet 
sosobre a violación dos dereitos 
dos nenos e dos abusos sexuais, 
no traballo, ou no exército.

Ver rúbricas

VEB5.2.3. 

Por grupos dramatizar a 
discriminación da muller, violencia
de xénero

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade

VEB5.3.1. 

VEB5.3.2. 

VEB5.3.3. 

Buscar en internet 
información sobre as ONG e 
expoñer o obxectivo de cada 
unha.

Facer unha presentación 
power point sobre algunha ONG

Ver rúbricas

VEB5.4.1. 

VEB5.4.2. 

VEB5.4.3. 

Elaborar unha disertación 
por grupos apoiándose nos 
valores da constitución española 
sobre a seguridade e a paz para 
o exercicio dunha vida libre e 

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade
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plena.

Posta en común por 
medios audioviuais das ameazas 
que comprometen a paz e a 
seguridade no mundo actual.

VEB5.5.1. 

VEB5.5.2. 

VEB5.5.3. 

2 sesións Investigar e expoñer por 
grupos en que conflictos está 
presente o exército español e que
que acordos firmou España en 
defensa da paz e dos dereitos 
humanos como membro de 
organismos internacionais (ONU, 
OTAN,UE)

Ver rúbricas Imprescindible 
realizar as actividades 
no caderno aínda que 
non participe na posta 
en común.

VEB6.1.1. 

VEB6.2.1. Dramatizar as 
consecuencias dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos a nivel 
social, ambiemtal, económico e a 
necesidade de un códico 
deontolóxico nas empresas.

Ver rúbricas 50% de 
participación e interese 
na actividade

3.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación contínua:

-  Observación diaria da vida da aula: participación en debates, colaboración nos
traballos en grupo, atención, interese (30%) 

Actividades no caderno de clase: (30%) 

-Elaboración  de  esquemas,  composicións  e  presentacións  coa  información
relevante, traballo con textos (Na expresión escrita avaliarase a calidade argumentativa e
profundidade nas reflexións nun 80% e a calidade na expresión escrita nun 20%)
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- Elaboración de dramatizacións sobre os temas traballados (40%) Os detalles sobre
os criterios de avaliación están especificados nas rúbricas e cada nivel se corresponde
coa puntuación de 3, 6 e 9 respectivamente. Á hora de cualificar terase en conta tódalas
cualificacións  recollidas  no  caderno  de  notas  do  profesor  para  realizar  unha  media
ponderada das mesmas.

Actividades  de  recuperación:  O  alumnado  que  non  acade  o  grao  mínimo  de
consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos:

Actividades no caderno de clase:  Terá  que repetir  actividades ou realizar  outras
específicas asignadas polo profesorado.

Se non é o caso, terá que facer un exame de recuperación.

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e  a  consecución  dos  criterios  de  avaliación.  O alumno deberá  presentar  os  traballos
esixidos polo profesor durante o curso no caso de que non os entregara en tempo ou
forma. Además terá que realizar unha proba escrita mais que nada para comprobar que é
capaz de expresar cun mínimo de corrección ideas e sobre os temas formulados.

Na proba escrita valorarase:

- Dominio de conceptos

- Orde na exposición dos contidos

- Coherencia na argumentación lóxica dos contidos

- Capacidade de relacionar os contidos

- Capacidade de contextualización, e habilidade para ilustrar os contidos con
exemplos acaídos

- Habilidade para sintetizar ou analizar contidos, segundo se requira en cada
caso.

-  O  alumnado con  absentismo  escolar  fará  as  mesmas  probas  cós  restantes
alumnos.

Rúbricas 
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Progresos no desenvolvemento persoal:

- autoestima     

- autocoñecemento 

- deshinibición

- control do corpo

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado 
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Integración na dinámica grupal e 
capacidade de regulación de conflitos

- asertividade

- integración

- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Ten problemas de 
integración e de relación co
grupo

Relaciónase con 
normalidade cos seus 
copmpañeiros

É asertivo/a e aporta moito 
ao grupo

Desenvolvemento dun sistema de 
valores persoais

     - responsabilidade

     - xenerosidade

     - esforzo persoal

     -solidariedade e respecto

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra interese e
fai moitas aportacións

- Participacion en debates

- Calidade argumentativa

- Profundidade nas reflexións

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra interese e 
fai moitas aportacións

N. Baixo N. medio N. avanzado

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado
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- Actividades no caderno de clase

- Calidade argumentativa

- Profundidade nas reflexións

Progreso no ámbito artístico, nas 
dramatizacións

      - creatividade

      -dicción e articulación da voz

- expresividade

-control do xesto corporal

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra interese e 
fai moitas aportacións

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

3.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
A tenor do establecido na normativa propóñense as seguintes liñas metodolóxicas. O 

proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores Éticos non se limita ao ámbito dos 
coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias 
para un traballo autónomo e, ao mesmo tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de 
convivencia democrática que fagan posible a actitude critica do alumnado e que faciliten a súa 
inserción na sociedade na que viven.
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O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos
previos do alumnado para proceder a partir de aí, cun espírito sempre construtivo, a análise crítica
dos mesmos.

Conforme a este principio, propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas:
● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as 

ideas se impoñen externamente e vanse engadindo unhas a outras. O profesorado debe evitar as 
explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que sexan os alumnos, nun
proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como 
alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os 
obxectivos.

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de 
modo crítico e autónomo, tal e como ven recollido nos obxectivos da area.

Son seis os bloques nos que se organiza o currículo, todos eles coa mesma estrutura. 
Comézase cunhas cuestións iniciais que o profesorado exporá ao alumnado na primeira sesión e 
que lle permitirá obter a información necesaria (detectar os seus coñecementos e experiencias 
previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos mais 
importantes que se irán abordando no resto da unidade. Durante as seguintes sesións o 
alumnado realizará as actividades (individuais e de grupo) seleccionadas polo profesorado.

3.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Non cremos conveniente  que  nunha  materia  con  tan  pouca  carga  lectiva  se  lle
recomende ao alumnado mercar un libro de texto, polo tanto traballaremos principalmente
con materiais elaborados polos profesores así como recursos na rede, youtube, e material
bibliográfico como artigos e cómics fundamentalmente. Ademáis, ao utilizar o teatro como
unha ferramenta didáctica máis, algunhas sesións desenvolverémolas no salón de actos
con atrezo e vestiario que fomos acumulando ao longo de varios anos. As dramatizacións
que elaboren os rapaces gravarémolas en vídeo para que teñan ocasión de realizar unha
autoavaliación e poder desenvolver as capacidades comunicativas.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:
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Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de 
mellora

Temporalización axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de avaliación 
efectivos

Abarcáronse todos os 
estándares

Atendeuse á diversidade do 
alumando

Incorporáronse as TIC

3.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

3.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Consistirá na observación na aula das habilidades á hora da lectura comprensiva de
textos, vocabulario que domina o alumnado e os apuntamentos do seu caderno.
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Criterios de avaliación: competencia comunicativa, iniciativa persoal e competencia
social e cívica.

3.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
faranse  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.

3.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar  e  colaborarase  co  tema  que  este  ano  propón  o  equipo  da  biblioteca:
emerxencia climática e migracións .Polo demáis a materia Valores Éticos, no tocante aos
estándares de aprendizaxe e ás compentencias clave, abarca de por si moitos elementos
transversais no sentido de potenciar o estudo e a práctica de valores interdisciplinares.

Estes dous puntos serán xenéricos para o departamento.

3.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.
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3.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnado. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

3.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

2º ESO

NOTA: Os puntos 3.1. e 3.2. son comúns aos Valores Éticos de 1º, 2º, 3º e 4º de
ESO. Evito pois repetilos e remítome aquí ao escrito para 1º ESO.  

3.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS
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Valores éticos. 2º de ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

Bloque 1. A dignidade da persoa
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Valores éticos. 2º de ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 a

 d

 h

 l

 B1.1. Conceptos de per-
soa achegados pola filosofía.

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

 VEB1.1.1.  Sinala  as  di-
ficultades para definir o concepto
de  persoa,  analizando  algunhas
definicións achegadas por filóso-
fos/as.

 CCL

 a

 c

 d

 h

 l

 B1.2. Visión kantiana: a
persoa como suxeito autónomo e
como un fin en si mesma.

 B1.2.  Identificar  os
conceptos de heteronomía e au-
tonomía,  mediante a concepción
kantiana  da  persoa,  coa  finali-
dade  de  valorar  a  súa
importancia  e  aplicala  na  rea-
lización da vida moral.

 VEB1.2.1.  Explica  a
concepción kantiana do concepto
de persoa, como suxeito autóno-
mo capaz  de ditar  as súas pro-
pias 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

 a

 b

 d

 h

 l

 B1.3. Noción aristotélica
da virtude: relación cos actos, os
hábitos  e  o  carácter.  Virtudes
éticas.

 B1.3.  Entender  a  re-
lación 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 virtu-
des éticas, pola importancia que
teñen  no  desenvolvemento  da
personalidade.

 VEB1.3.1. Sinala en que
consiste a virtude e as súas ca-
racterísticas  en  Aristóteles,
indicando a súa relación cos ac-
tos, 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 ordé-
naas segundo un criterio racional.

 CAA

 CCL

 CSC

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

 a

 b

 e

 g

 h

 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 per-
soa, os ámbitos da vida privada e
da vida pública, a primeira regu-
lada pola ética e a segunda polo
dereito, coa finalidade de identifi-
car  os  límites  da  liberdade  per-
soal e social.

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

 CCL

 CD

 VEB2.1.2.  Reflexiona
arredor  do problema da relación
entre estes dous campos,  o  pri-
vado e o público, e a posibilidade
de que exista un conflito de valo-

 CCL

 CSC

 CSIEE
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Valores éticos. 2º de ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

res éticos entre ambos, así como
a forma de atopar unha solución
baseada  nos  valores  éticos,
exemplificando  de  maneira  con-
creta  tales  casos,  e  expón  as
súas  posibles  solucións  fun-
damentadas eticamente.

Bloque 3. A reflexión ética

 a

 d

 h

 B3.1.  Diferenza  entre
ética e moral.

 B3.2.  Reflexión  ética
como guía racional de conduta.

 B3.1.  Distinguir  entre
ética e moral, sinalando as seme-
llanzas  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 mo-
ral, 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

 a

 b

 d

 g

 h

 B3.3. Estrutura moral da
persoa.

 B3.4.  Etapas  do  des-
envolvemento moral  en Piaget e
Köhlberg. Paso da heteronomía á
autonomía moral.

 B3.2.  Destacar  o  signi-
ficado e a importancia da nature-
za  moral  do  ser  humano,  ana-
lizando  as  súas  etapas  de  des-
envolvemento  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 per-
soa  como  ser  racional  e  libre,
razón pola que esta é responsab-
le  da  súa  conduta  e  das  con-
secuencias desta.

 CSC

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

 CCL

 CSC

 a

 g

 h

 B3.5.  A liberdade como
raíz  da  estrutura  moral  da  per-

 B3.3.  Recoñecer  que  a
liberdade constitúe a raíz da es-
trutura  moral  na  persoa,  e
apreciar o papel da intelixencia e
da vontade como factores que in-
crementan a capacidade de auto-
determinación.

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

 CCL

 a  B3.6.  Características  B3.4.  Resaltar  a  VEB3.4.1.  Describe  as  CCL
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Valores éticos. 2º de ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 b

 c

 d

 e

 g

 h

distintivas dos valores éticos.

 B3.7.  Valores  éticos  e
dignidade humana.

importancia dos valores éticos, as
súas especificacións e a súa inf-
luencia  na vida persoal  e  social
do  ser  humano,  destacando  a
necesidade de ser recoñecidos e
respectados por todos.

características  distintivas  dos
valores  éticos,  utilizando
exemplos  concretos  deles  e
apreciando  a  súa  relación  es-
encial coa dignidade humana e a
conformación  dunha  personali-
dade xusta e satisfactoria.

 VEB3.4.2.  Emprega  o
espírito  emprendedor  para  rea-
lizar,  en  grupo,  unha  campaña
destinada a difundir a importancia
de  respectar  os  valores  éticos,
tanto na vida persoal como na so-

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 h

 l

 B3.8.  Normas.  Especi-
ficidade das normas éticas.

 B3.9.  Relativismo moral
dos sofistas.

 B3.10.  Intelectualismo
moral en Sócrates e Platón.

 B3.11.  Relativismo  mo-
ral fronte a obxectivismo moral.

 B3.5.  Establecer  o
concepto  de  normas  éticas  e
apreciar a súa importancia, iden-
tificando as súas características e
a natureza da súa orixe e validez,
mediante o coñecemento do de-
bate  ético  que existiu  entre  Só-
crates 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 fei-
tos e das razóns en que se fun-
damentaba a súa teoría relativista
da  moral,  destacando  as  con-
secuencias 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 mo-
ral  apreciando a vixencia destas
teorías  éticas  na  actualidade,  e
expresa opinións de forma argu-
mentada. 

 CCL

 CSC

 b

 e

 g

 h

 l

 B3.12. Clasificación das
teorías  éticas:  éticas  de  fins  e
éticas procedementais.

 B3.13. A ética de Epicu-
ro como ética de fins.

 B3.6. Explicar as carac-
terísticas e os obxectivos das teo-
rías éticas, así como a súa clasi-
ficación en éticas de fins e pro-
cedementais, sinalando os princi-

 VEB3.6.1.  Enuncia  os
elementos distintivos das "teorías
éticas" e argumenta a súa clasi-
ficación en éticas de fins e éticas
procedementais,  e elabora  un
esquema  coas  súas  caracterís-

 CAA

 CCL

41



Valores éticos. 2º de ESO 
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clave

pios  máis  destacados  do  hedo-
nismo de Epicuro.

ticas 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  iden-
tifican como unha ética de fins.

 CCEC

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

 CAA

 CCL

 b

 h

 l

 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  eudemo-
nismo  aristotélico,  identificándoo
como unha ética de fins e valo-
rando  a  súa  importancia  e  a
vixencia actuais.

 VEB3.7.1. Explica o sig-
nificado 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 Aristóte-
les,  e  a  súa  relación  co  que  el
considera como ben supremo da
persoa.

 CCEC

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

 CCL

 b

 g

 h

 l

 B3.16.  O  utilitarismo
como ética  de  fins:  principio  de
utilidade;  concepto  de  pracer;
compatibilidade do egoísmo indi-
vidual  co altruísmo universal;  lo-
calización  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, clasifi-
cándoa 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  fundamen-
tais da ética utilitarista: o principio
de  utilidade,  o  concepto  de
pracer, a compatibilidade do ego-
ísmo individual  co altruísmo uni-
versal  e  a  localización  do  valor
moral nas consecuencias da ac-
ción, entre outras.

 CCL

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

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

 CCL

 CSIEE

Bloque 4. A xustiza e a política

 a

 b

 e

 h

 l

 B4.1.  Relación  entre
ética,  política  e  xustiza  no  pen-
samento aristotélico.

 B4.2.  Semellanzas,  di-
ferenzas e relacións entre valores
éticos e valores cívicos.

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

 VEB4.1.1.  Explica  e
aprecia as razóns que dá Aristó-
teles  para  establecer  un  vínculo
necesario  entre  ética,  política  e
xustiza.

 CCEC

 VEB4.1.2.  Utiliza  e  se-
lecciona  información  sobre  os
valores  éticos  e  cívicos,  iden-
tificando e apreciando as seme-
llanzas,  as  diferenzas  e  as  re-
lacións entre eles.

 CAA

 b

 e

 g

 h

 l

 B4.3. A política de Aris-
tóteles.

 B4.4. Concepto aristoté-
lico 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 perspec-
tiva deste filósofo.

 VEB4.2.1.  Elabora,
recorrendo  á  súa  iniciativa  per-
soal,  unha  presentación  con
soporte informático, sobre a polí-
tica 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 Aristó-
teles lle dá á xustiza como valor
ético no que se fundamenta a le-
xitimidade do Estado e a súa re-
lación coa felicidade e o ben co-
mún,  e  expón  as  súas  conclu-
sións persoais debidamente fun-
damentadas. 

 CAA

 CCL

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

 b

 e

 h

 B5.1.  Relacións  entre
ética e dereito.

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

 VEB5.1.1. Procura e se-
lecciona  información  en  páxinas
web,  para  identificar  as  di-
ferenzas,  as  semellanzas  e  os
vínculos entre a ética e o dereito. 

 CCL

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

 a

 b

 d

 e

 f

 g

 h

 m

 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 fi-
nalidade de orientar a súa activi-
dade  consonte  os  valores  de-
fendidos pola DUDH.

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

 CAA

 CMCCT

 CSC

 VEB6.1.2. Achega argu-
mentos que fundamenten a nece-
sidade de pór límites éticos e xu-
rídicos  á  investigación  práctica,
tanto científica como tecnolóxica,
tomando  a  dignidade humana e
os valores éticos recoñecidos na
DUDH como criterio normativo.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 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

 a

 d

 g

 m

 B6.3. Problemas da tec-
nodependencia.

 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  repre-
senta para o ser humano a tecno-
dependencia,  sinalando  os  seus
síntomas e as súas causas, e es-
timando  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

 a

 b

 d

 e

 f

 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 solucio-
nar  os  dilemas  morais  que  ás

 VEB6.3.1.  Analiza
información  seleccionada  de  di-
versas  fontes,  coa  finalidade  de
coñecer en que consisten algúns
dos avances en medicina e bio-
tecnoloxía, que formulan dilemas

 CCL

 CMCCT

 CSC
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 g

 h

 m

veces  se  presentan,  no-
meadamente no terreo da medici-
na e a biotecnoloxía.

morais (utilización de células nai,
clonación,  euxénese,  etc.),  sina-
lando  algúns  perigos  que  estes
encerran de prescindir do respec-
to á dignidade humana e os seus
valores fundamentais. 

 VEB6.3.2.  Presenta
unha  actitude  de  tolerancia  e
respecto ante as opinións que se
expresan  na  confrontación  de
ideas,  coa finalidade de solucio-
nar  os  dilemas  éticos,  sen
esquecer a necesidade de emp-
regar  o rigor na fundamentación
racional e ética de todas as alter-
nativas de solución formuladas.

 CSC

 CSIEE

3.4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO

A  materia  de  Valores  Éticos  ten  como  obxectivo  básico  orientar  o  alumnado
adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos
permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.
Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a co-
herencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa
racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un
código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa
conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a
súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas
polo recoñecemento das outras persoas,  o respecto cara a elas,  e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como
no nivel global.

Os obxectivos concretos da materia vanse desenvovendo ao longo dos catro cursos
e para delimitalos faremos unha selección de entre os que se sinalan no decreto como
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria:
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a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan  discriminación  entre  homes e  mulleres,  así  como calquera  manifestación  de
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

3.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

-temporalización, 

- grao mínimo de consecución para superar a materia

- procedementos e instrumentos de avaliación

Estándar TemporalizaciónProcedementos e instrumentos de
avaliación

Criterios de 
cualificación

Grao mínimo

VEB1.1.1. 

1 sesiónsBuscar o significado etimolóxico 
de persoa.

Describir a persoa como ser libre 
independente, , responsable e 
autónomo.

Ver rúbricasImprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda 
que non participe na posta en 
común.

VEB1.2.1. 

VEB1.2.2. 3 sesiónsDramatización por grupos dos 
conceptos de dignidade da 
persoa como ser autónomo e 
moral.

Ver rúbricas50% de participación e 
interese na actividade.
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VEB1.3.1. 

VEB1.3.2. 3 sesiónsTomar nota da explicación por 
parte do profesor da virtude 
segundo Aristóteles.

Debater sobre os beneficios das 
virtudes éticas e establecer unha 
xerarquía

Ver rúbricasImprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda 
que non participe na posta en 
común.

VEB2.1.1. 

VEB2.1.2. 2 sesións Discutir por grupos a 
diferencia entre ética e dereito e a
posible contradicción entre o 
ámbito privado e o público. Poñer 
algún exemplo.

Expoñer por medios 
informáticos os resultados do 
traballo.

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

VEB3.1.1. 

1 sesións Buscar en internet as 
definicións etimolóxicas de ética e
moral.

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

VEB3.1.2. 

VEB3.2.1. 3 sesións Preparar dramatización que
escenifiquen á importancia da 
reflexión ética como guía da 
propia conducta razoando o 
porqué.

Por exemplo o caso de 
Diana Quer.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB3.2.2. 

2 sesións Coa axuda do profesor 
Investigar en internet as tres 
etapas do desenvolvemento 
moral segundo Piaget ou Kölberg 
e resumir como se pasa da 
heteronomía á autonomía moral

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

VEB3.3.1. 

VEB3.4.1. 3 sesións Buscar información sobre o
concepto de liberdade e 

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
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estructura moral fundamentada 
en valores éticos.

Dramatizar o 
desenvolvemento libre dun 
adolescente que vai pasando da 
heteronomía á autonomía moral.

aínda que non participe na 
posta en común.

50% de participación e 
interese na actividade.

VEB3.4.2. 

VEB3.5.1. 2 sesións Buscar información sobre 
casos que non respectan os 
valores éticos e expoñer como 
conclusión a importancia de 
respectalos tanto na vida persoal 
como na social.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB3.5.2. 

VEB3.5.3. 

VEB3.5.4. 

4 sesións Tomar notas da explicación 
do profesor sobre o relativismo 
moral dos sofistas e o 
intelectualismo moral de Sócrates
e Platón sacando conclusións 
para a vida das persoas.

Dramatizar o xuizo de 
Sócrates.

Ver rúbricas Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

50% de participación e 
interese na actividade.

VEB3.6.1. 

VEB3.6.2. 1 sesión Tomar notas da explicación 
do profesor e facer un esquema 
das éticas teleolóxicas coma a de 
Epicuro e as procedementais 
coma a de Kant.

Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.
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VEB3.6.3. 

1 sesións Debater por grupos 
buscando argumentos a favor e 
en contra do epicureismo.

50% de participación e 
interese na actividade.

VEB3.7.1. 

VEB3.7.2. 

VEB3.7.3. 

2 sesións Anotar a eplicación do 
profesor sobre o eudemonismo e 
a felicidade segundo Aristóteles 
así como os tres tipos de 
tendencias segundo este autor.

Redactar no caderno 
razóns que xustifiquen a ética de 
Aristóteles como unha ética de 

Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

VEB3.8.1.  VEB3.8.2.
VEB3.8.3. VEB4.1.1. 

VEB4.1.2. 

3 sesións Ver video sobre a ética 
utilitarista e epicureista e 
aristotélica e facer unha recensión
das características de ambas 
como éticas de fins e unha 
conclusión razoada da  sua 
opinión sobre cada unha.

Imprescindible realizar 
as actividades no caderno 
aínda que non participe na 
posta en común.

VEB4.2.1. 

VEB4.2.2. 

VEB5.1.1. 

2 sesións Por grupos facer unha 
presentación power point sobre a 
política aristotélica organicista e a
importancia da educación por 
parte do Estado.

50% de participación e 
interese na actividade.

VEB6.1.1. VEB6.1.2. 

VEB6.1.3. 

VEB6.2.1. 

VEB6.3.1. 

VEB6.3.2.

4 sesións Coa axuda do profesor 
buscar información sobre os 
problemas éticos dos avances 
tecnolóxicos (dependencia da 
tecnoxía, problemas relativos á 
intemidade das persoas etc

Dramatizar o tema da 
dempendencia tecnolóxica

50% de participación e 
interese na actividade.
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3.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN e CUALIFICACIÓN

Avaliación contínua:

-  Observación diaria da vida da aula: participación en debates, colaboración nos
traballos en grupo, atención, interese (30%) 

Actividades no caderno de clase: (30%) 

-Elaboración  de  esquemas,  composicións  e  presentacións  coa  información
relevante, traballo con textos (Na expresión escrita avaliarase a calidade argumentativa e
profundidade nas reflexions nun 80% e a calidade na expresión escrita nun 20%)

- Elaboración de dramatizacións sobre os temas traballados (40%) Os detalles sobre
os criterios de avaliación están especificados nas rúbricas, e cada nivel se corresponde
con coa puntuación de 3, 6 e 9 respectivamente. Á hora de cualificar terase en conta
tódalas cualificacións recollidas no caderno de notas do profesor para realizar unha media
ponderada das mesmas.

Actividades  de  recuperación:  O  alumnado  que  non  acade  o  grao  mínimo  de
consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos:

Actividades no caderno de clase:  Terá  que repetir  actividades ou realizar  outras
específicas asignadas polo profesorado.

Se non é o caso, terá que facer un exame de recuperación. 

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e  a  consecución  dos  criterios  de  avaliación.  O alumno deberá  presentar  os  traballos
esixidos polo profesor durante o curso no caso de que non os entregara en tempo ou
forma. Además terá que realizar unha proba escrita máis que nada para comprobar que é
capaz de expresar cun mínimo de corrección ideas e sobre os temas formulados.

Na proba escrita valorarase:

- Dominio de conceptos
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- Orde na exposición dos contidos

- Coherencia na argumentación lóxica dos contidos

- Capacidade de relacionar os contidos

- Capacidade de contextualización, e habilidade para ilustrar os contidos con
exemplos acaídos

- Habilidade para sintetizar ou analizar contidos, segundo se requira en cada
caso.

-  O  alumnado con  absentismo  escolar  fará  as  mesmas  probas  cós  restantes
alumnos.

Rúbricas 

Progresos no desenvolvemento 
persoal:

- autoestima     

- autocoñecemento 

- deshinibición

- control do corpo

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado 

Integración na dinámica grupal e 
capacidade de regulación de conflitos

- asertividade

- integración

Ten problemas de 
integración e de relación co 
grupo

Relaciónase con 
normalidade cos seus 
copmpañeiros

É asertivo/a e aporta moito 
ao grupo
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- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Desenvolvemento dun sistema de
valores persoais

     - responsabilidade

     - xenerosidade

     - esforzo persoal

     -solidariedade e respecto

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

 Participa, mostra interese e
fai moitas aportacións

- Participacion en debates

- Calidade argumentativa

- Profundidade nas reflexións

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra interese e 
fai moitas aportacións

N. Baixo N. medio N. avanzado

- Actividades no caderno de clase

- Calidade argumentativa

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado

- Profundidade nas reflexións
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Progreso no ámbito artístico, nas 
dramatizacións

      - creatividade

      -dicción e articulación da voz

- expresividade

-control do xesto corporal

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra interese e 
fai moitas aportacións

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

3.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
A tenor do establecido na normativa propóñense as seguintes liñas metodolóxicas. O 

proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores Éticos non se limita ao ámbito dos 
coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias 
para un traballo autónomo e, ao mesmo tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de 
convivencia democrática que fagan posible a actitude critica do alumnado e que faciliten a súa 
inserción na sociedade na que viven.

O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos
previos do alumnado para proceder a partir de aí, cun espírito sempre construtivo, a análise crítica
dos mesmos.

Conforme a este principio, propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas:
● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as 

ideas se impoñen externamente e vanse engadindo unhas a outras. O profesorado debe evitar as 
explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que sexan os alumnos, nun
proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como 
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alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os 
obxectivos.

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de 
modo crítico e autónomo, tal e como ven recollido nos obxectivos da area.

Son seis os bloques nos que se organiza o currículo, todos eles coa mesma estrutura. 
Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesorado exporá ao alumnado na primeira sesión e 
que lle permitirá obter a información necesaria (detectar os seus coñecementos e experiencias 
previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos mais 
importantes que se irán abordando no resto da unidade. Durante as seguintes sesións o 
alumnado realizará as actividades (individuais e de grupo) seleccionadas polo profesorado.

3.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Non cremos conveniente  que  nunha  materia  con  tan  pouca  carga  lectiva  se  lle
recomende ao alumnado mercar un libro de texto; polo tanto traballaremos principalmente
con materiais elaborados polos profesores así como recursos na rede, youtube, e material
bibliográfico como artigos e cómics fundamentalmente. Ademais, ao utilizar o teatro como
unha ferramenta didáctica máis, algunhas sesións desenvolverémolas no salón de actos
con atrezo e vestiario que fomos acumulando ao longo de varios anos. As dramatizacións
que elaboren os rapaces gravarémolas en vídeo para que teñan ocasión de realizar unha
autoavaliación e poder desenvolver as capacidades comunicativas.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de 
mellora

Temporalización axeitada

55



Materiais apropiados

Instrumentos de avaliación 
efectivos

Abarcáronse todos os estándares

Atendeuse á diversidade do 
alumando

Incorporáronse as TIC

3.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

3.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Farase en base á observación do traballo diario do alumnado: lectura comprensiva
de textos, apuntamentos do caderno do alumno, participación na clase etc.

Criterios de avaliación: competencia en comunicación lingüística, competencia social
e cívica, iniciativa persoal e aprender a aprender.

3.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
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relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
faranse  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.

3.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar  e  colaborarase  co  tema  que  este  ano  propón  o  equipo  da  biblioteca:
Sostebilidade.  Polo  demáis  a  materia  valores  éticos,  no  tocante  aos  estándares  de
aprendizaxe e ás compentencias clave, abarca de por sí moitos elementos transversais
no sentido de potenciar o estudo e a práctica de valores interdisciplinares.

Estes dous puntos serán xenéricos para o departamento.

3.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

3.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnado. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 
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3.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

3º ESO

NOTA: Os puntos 3.1. e 3.2. son comúns aos Valores Éticos de 1º, 2º, 3º e 4º de
ESO. Evito pois repetilos e remítome aquí ao escrito para 1º ESO.  

3.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

Bloque 4. A xustiza e a política

 a  B4.1.  A  democracia
como forma de goberno na que

 B4.1.  Xustificar  racio-  VEB4.1.1.  Fundamenta
racionalmente  e  eticamente  a

 CSC

58



Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 c

 d

 h

 l

se plasman os principios éticos
da DUDH.

 B4.2.  O  Estado  de
dereito.

 B4.3.  Léxico  da  uni-
dade:  democracia,  cidadán/ci-
dadá, soberanía, autonomía per-
soal,  igualdade,  xustiza,  repre-
sentatividade, etc.

 B4.4.  División  de  po-
deres.  A  proposta  de
Montesquieu e a súa función de
control  do  Estado  por  parte  da
cidadanía.

nalmente  a  necesidade  dos
valores  e principios éticos con-
tidos  na  DUDH,  como  fun-
damento  universal  das  demo-
cracias durante os séculos XX e
XXI, destacando as súas carac-
terísticas  e  a  súa  relación  cos
conceptos de "Estado de derei-
to" e "división de poderes".

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 de-
fensa dos valores éticos e cívicos
na sociedade democrática.

 CCL

 VEB4.1.3.  Describe  o
significado dos seguintes concep-
tos  e  establece  a  relación  entre
eles: democracia, cidadán/cidadá,
soberanía,  autonomía  persoal,
igualdade,  xustiza,  representativi-
dade, etc.

 CCL

 VEB4.1.4. Explica a divi-
sión  de  poderes  proposta  por
Montesquieu e a función que des-
empeñan  o  poder  lexislativo,  o
executivo e o xudicial  no Estado
democrático,  como  instrumento
para evitar o monopolio do poder
político e como medio que permite
aos cidadáns e ás cidadás o con-
trol do Estado.

 CSC
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 a

 d

 g

 h

 B4.5.  Deber  moral  da
participación cidadá no exercicio
da democracia.

 B4.6. Riscos de demo-
cracias  que  violen  os  dereitos
humanos.

 B4.2.  Recoñecer  a
necesidade da participación ac-
tiva dos cidadáns e das cidadás
na vida política do Estado coa fi-
nalidade  de  evitar  os  riscos
dunha democracia que viole os
dereitos humanos.

 VEB4.2.1.  Asume  e  ex-
plica o deber moral e civil que te-
ñen os cidadáns e as cidadás de
participar  activamente  no
exercicio  da  democracia,  coa  fi-
nalidade de que se respecten os
valores éticos e cívicos no seo do
Estado.

 CSC

 VEB4.2.2. Define a mag-
nitude  dalgúns  dos  riscos  que
existen  nos  gobernos  democrá-
ticos cando non se respectan os
valores  éticos  da  DUDH  (dexe-
neración  en  demagoxia,  ditadura
das  maiorías,  escasa  partici-
pación cidadá, etc.) e formula po-
sibles medidas para evitalos.

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 c

 d

 h

 l

 B4.7.  A  Constitución
española: valores éticos nos que
se fundamenta e conceptos pre-
liminares que establece.

 B4.3.  Coñecer  e  valo-
rar os fundamentos da Constitu-
ción  española  de  1978,  iden-
tificando  os  valores  éticos  dos
que parte e os conceptos preli-
minares que establece.

 VEB4.3.1.  Identifica  e
aprecia  os  valores  éticos  máis
salientables  nos  que  se  fun-
damenta a Constitución española,
e  sinala  a  orixe  da  súa  lexitimi-
dade e a súa finalidade, mediante
a  lectura  comprensiva  e  comen-
tada do seu preámbulo.

 CCL

 CSC

 VEB4.3.2.  Describe  os
conceptos  preliminares  delimi-
tados na Constitución española e
a  súa  dimensión  ética  (nación
española,  pluralidade  ideolóxica
ou papel e funcións atribuídas ás
Forzas Armadas), a través da lec-
tura  comprensiva  e  comentada
dos artigos 1 ao 9.

 CCL

 a

 c

 d

 h

 B4.8.  Dereitos  e  liber-
dades públicas fundamentais na
Constitución española.

 B4.4. Amosar respecto
pola  Constitución  española  e
identificar  nela,  mediante  unha
lectura explicativa e comentada,
os dereitos e os deberes do indi-
viduo como persoa e cidadán ou
cidadá,  apreciando  a  súa
adecuación á DUDH, coa finali-
dade  de  asumir  de  xeito
consciente  e  responsable  os

 VEB4.4.1.  Sinala  e  co-
menta a importancia dos "dereitos
e  as  liberdades  públicas  fun-
damentais  da  persoa"  estableci-
dos  na  Constitución:  liberdade
ideolóxica, relixiosa e de culto; ca-
rácter  aconfesional  do  Estado;
dereito á libre expresión de ideas
e pensamentos;  e  dereito  á  reu-
nión política e á libre asociación, e

 CSC
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

principios  de  convivencia  que
ben rexer no Estado español.

os seus límites.

 a

 b

 c

 d

 g

 h

 B4.9.  Adecuación  da
Constitución española aos princi-
pios éticos da DUDH.

 B4.10.  Deberes  ci-
dadáns na Constitución españo-

 B4.11.  Responsabili-
dade  fiscal  e  principios  reitores
da política social e económica na
Constitución española.

 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 ci-
dadáns" (artigos do 30 ao 38) e
dos "principios reitores da polí-
tica social e económica" (artigos
do 39 ao 52).

 VEB4.5.1.  Coñece  e
aprecia na Constitución española
a súa adecuación á DUDH, e si-
nala os valores éticos en que se
fundamentan os dereitos e os de-
beres  dos  cidadáns  e  das  ci-
dadás, así como os principios rei-
tores  da  política  social  e  econó-
mica.

 CSC

 VEB4.5.2. Explica e asu-
me os deberes cidadáns que es-
tablece  a  Constitución,  e  ordé-
naos segundo a súa importancia,
xustificando a orde elixida. 

 CCL

 CSIEE

 VEB4.5.3.  Achega
razóns  para  xustificar  a
importancia  que  ten,  para  o  bo
funcionamento  da  democracia,  o
feito  de  que  os  cidadáns  as  ci-
dadás sexan conscientes non só
dos  seus  dereitos,  senón  tamén
das súas obrigas como un deber
cívico, xurídico e ético.

 CSC

 VEB4.5.4.  Recoñece  a
responsabilidade  fiscal  dos  ci-
dadáns e da cidadás, e a súa re-
lación  cos  orzamentos  xerais  do
Estado como un deber ético que
contribúe ao desenvolvemento do
ben común.

 CSC

 a

 b

 g

 h

 l

 ñ

 B4.12.  Estatuto de Au-
tonomía de Galicia: título prelimi-
nar; título primeiro, capítulos I e

 B4.6.  Coñecer  e  valo-
rar  os  elementos  esenciais  do
Estatuto  de  autonomía  de
Galicia segundo aparece no seu
título  preliminar  e  no  título  pri-
meiro, capítulos I e II.

 VEB4.6.1.  Sinala  e  co-
menta,  a  través  do  traballo
colaborativo,  os  elementos  es-
enciais do Estatuto de autonomía
de Galicia recollidos no seu título
preliminar.

 CAA

 CSC

 VEB4.6.2.  Identifica  e
valora as características sinaladas
no título I sobre o "poder galego".

 CCL

 VEB4.6.3.  Identifica  e  CCL
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

valora as funcións e as caracterís-
ticas do Parlamento sinaladas no
capítulo I, e da Xunta e a súa Pre-
sidencia, segundo o capítulo II.

 a

 d

 h

 l

 B4.13.  Des-
envolvemento histórico da Unión
Europea (UE): obxectivos e valo-
res éticos en que se fundamen-
ta, de acordo coa DUDH.

 B4.14.  Logros
alcanzados pola UE en beneficio
dos seus cidadáns e das súas ci-
dadás.

 B4.7.  Coñecer  os
elementos  esenciais  da  UE,
analizando os beneficios recibi-
dos e as responsabilidades ad-
quiridas polos estados membros
e  a  súa  cidadanía,  coa  finali-
dade  de  recoñecer  a  súa  utili-
dade e os logros alcanzados por

 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.

 CSC

 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 (anu-
lación  de  fronteiras  e  restricións
alfandegueiras,  libre  circulación
de  persoas  e  capitais,  etc.),  así
como as obrigas adquiridas en di-
ferentes  ámbitos  (económico,
político,  da  seguridade  e  a  paz,

 CSC

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

 a

 b

 e

 h

 B5.1.  Relación  entre
ética e dereito.

 B5.2.  Relación  entre
legalidade e lexitimidade.

 B5.1.  Sinalar  a  vincu-
lación entre a ética, o dereito e a
xustiza, a través do coñecemen-
to  das  súas  semellanzas,  di-
ferenzas e relacións, e analizar
o  significado  dos  termos  de
legalidade e lexitimidade.

 VEB5.1.1.  Busca  e  se-
lecciona  información  en  páxinas
web,  para  identificar  as  di-
ferenzas, semellanzas e vínculos
existentes entre a Ética e o Derei-
to, e entre a legalidade e a lexi-
timidade, elaborando e presentan-
do conclusións fundamentadas.

 CAA

 CD

 a

 b

 e

 g

 h

 l

 B5.3.  Xustificación  das
normas xurídicas.

 B5.4.  Convencio-
nalismo dos sofistas

 B5.5.  Iusnaturalismo.
Iusnaturalismo de Locke.

 B5.6.  Iuspositivismo de
Kelsen.

 B5.2.  Explicar  o  pro-
blema  da  xustificación  das
normas  xurídicas,  a  través  da
análise  das  teorías  do  dereito
natural  ou  iusnaturalismo,  o
convencionalismo  e  o  posi-
tivismo xurídico,  identificando a
súa  aplicación  no  pensamento
xurídico de determinados/as filó-
sofos/as,  coa  finalidade  de  ir

 VEB5.2.1.  Elabora  en
grupo  unha  presentación  con
soporte dixital sobre a teoría ius-
naturalista  do  dereito,  o  seu
obxectivo  e  as  súas  caracterís-
ticas,  identificando  na  teoría  de
Locke un exemplo  desta no que
se refire á orixe das leis xurídicas,
a súa validez e as funcións que lle
atribúe ao Estado.

 CD

 CSC
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

conformando unha opinión argu-
mentada  sobre  a  fundamen-
tación ética das leis.

 VEB5.2.2.  Destaca  e
valora,  no pensamento sofista,  a
distinción  entre  "physis"  e  "no-
mos", describindo a súa contribu-
ción  ao  convencionalismo  xurídi-
co,  e  elabora  conclusións  argu-
mentadas arredor deste tema.

 CCEC

 VEB5.2.3.  Analiza
información  sobre  o  positivismo
xurídico de Kelsen, nomeadamen-
te  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.

 CCEC

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

 CAA

 CD

 CSIEE

 a

 b

 d

 e

 h

 l

 B5.7.  Elaboración  da
DUDH  e  creación  da  ONU.
Circunstancias históricas, obxec-
tivos de ambos os acontecemen-
tos e papel da DUDH como códi-
go ético de conduta dos estados.

 B5.3.  Analizar  o  mo-
mento  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  finali-
dade  de  promover  a  xustiza,  a
igualdade e a paz en todo o mun-

 CSC

 VEB5.3.2.  Contrasta
información  dos  acontecementos
históricos e políticos que orixina-
ron a DUDH, entre eles o uso das
ideoloxías nacionalistas e racistas
que  defendían  a  superioridade
duns  homes  sobre  outros,
chegando  ao  estremo  do  Holo-
causto xudeu, así  como a discri-
minación 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.

 CAA
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 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.

 CCEC

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 l

 B5.8.  Estrutura  da
DUDH: os seus artigos e os tipos
de dereito.

 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  re-
fírense 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.

– Os artigos do 12 ao 17
establecen  os  dereitos  do  indivi-
duo en relación coa comunidade.

– Os artigos do 18 ao 21
sinalan  os  dereitos  e  as  liber-
dades políticas.

– Os artigos do 22 ao 27
céntranse  nos  dereitos  econó-
micos, sociais e culturais.

– Finalmente,  os artigos
do 28 ao 30 refírense á interpre-
tación  de  todos  eles,  ás
condicións necesarias para o seu
exercicio e aos seus límites.

 CAA

 CCL

 VEB5.4.2.  Elabora  unha
campaña, en colaboración co gru-
po,  coa  finalidade  de  difundir  a
DUDH  como  fundamento  do
dereito  e  a  democracia,  no  seu
medio escolar, familiar e social. 

 CCEC

 CSC

 CSIEE

 b

 h

 l

 B5.9.  Xeracións  de
dereitos  e  feitos  históricos  que
influíron no seu desenvolvemen-

 B5.5.  Comprender  o
desenvolvemento  histórico  dos
dereitos  humanos  como  unha
conquista da humanidade 

 VEB5.5.1.  Describe  os
feitos  máis  influentes  no  des-
envolvemento histórico dos derei-
tos humanos da primeira xeración
(dereitos  civís  e  políticos),  da
segunda  xeración  (económicos,

 CCEC
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

sociais  e  culturais)  e  da  terceira
(dereitos  dos  pobos  á  solidarie-
dade,  ao  desenvolvemento  e  á

 a

 c

 d

 e

 B5.10.  Problemas  aos
que se enfronta o exercicio dos
dereitos  civís  e  políticos  da
DUDH.

 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  pro-
blemas  e  os  retos  da  aplicación
da  DUDH,  no  que  se  refire  ao
exercicio  de  dereitos  civís  (des-
tacando 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,  terro-
rismo,  ditaduras,  xenocidio,  refu-
xiados/as políticos/as, etc.).

 CAA

 CD

 CSC

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

 a

 b

 d

 e

 f

 g

 h

 B6.1.  Necesidade  de
criterios  éticos  na  investigación
científica.  Progreso  científico-
técnico e valores éticos.

 B6.1.  Recoñecer  que
existen  casos  en  que  a  inves-
tigación científica non é neutral,
senón que está determinada por
intereses políticos,  económicos,
etc., mediante a análise da idea
de  progreso  e  a  súa  interpre-
tación  equivocada,  cando  os
obxectivos non respectan un có-
digo  ético  fundamentado  na
DUDH.

 VEB6.1.1.  Obtén  e  se-
lecciona  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  nega-
tivos  nos  ámbitos  humano  e
ambiental, sinalando as causas.

 CAA

 CD

 CMCCT

 CSC

 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.

 CCL

 CMCCT

 VEB6.1.3.  Selecciona  e
contrasta  información,  colaboran-
do en grupo, sobre algunhas das
ameazas da aplicación indiscrimi-
nada  da  ciencia  e  a  tecnoloxía
para o contorno ambiental e para

 CCL

 CMCCT

 CSIEE
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Valores éticos. 3º ESO 

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

a vida (explotación descontrolada
dos recursos naturais,  destrución
de  hábitats,  contaminación  quí-
mica  e  industrial,  choiva  ácida,
cambio  climático,  desertificación,

3.4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

A  materia  de  Valores  Éticos  ten  como  obxectivo  básico  orientar  o  alumnado
adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos
permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.
Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a co-
herencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa
racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un
código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa
conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a
súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas
polo recoñecemento das outras persoas,  o respecto cara a elas,  e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como
no nivel global.

Os obxectivos concretos da materia vanse desenvovendo ao longo dos catro cursos
e para delimitalos faremos unha selección de entre os que se sinalan no decreto como
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
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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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e respectar  a
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

3.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

-temporalización, 
- grao mínimo de consecución para superar a materia
- procedementos e instrumentos de avaliación

TemporalizaciónProcedementos e instrumentos de
avaliación

Criterios de 
cualificación

Grao mínimo

VEB4.1.1. 

1 sesiónsAnotar as explicacións do 
profesor sobre a orixe e o 
concepto de democracia baseado
nos valores da DUDH.

Ver rúbricasImprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB4.1.2.
VEB4.1.3. 

VEB4.1.4. 

2 sesiónsBuscar en internet o significado 
de estado de dereito, cidadán, 
soberanía, autonomía personal, 
igualdade, xustiza e 
representatividade, división de 
poderes de Montesquieu.

Discutir en grupos a relación 
entre estes conceptos

Ver rúbricas50% de participación e interese 
na actividade.

VEB4.2.1. 

VEB4.2.2. 4 sesións Debate sobre o deber 
moral e civil de que o cidadán 
participe activamente no exercicio
da democracia e os riscos de 
dexenerar en demagoxia cando 
non se respectan os valores da 
DUDH.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade
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Dramatizar a apatía política
dalgúns cidadáns e as súas 
consecuencias.

VEB4.3.1..

VEB4.3.2. 2 sesións Lectura e resumo do 
preámbulo da Constitución 
española e resumir os valores 
éticos encerrados nela e a súa 
lexitimidade.

Artigos 1 a 9 nación 
española, pluralidade ideolóxica, 
papel das forzas armadas.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB4.4.1. 

2 sesións Por grupos buscar 
información e expoñela sobre:

Dereitos e liberdades 
públicas fundamentais da persoa 
establecidos na Constitución: 
liberdade ideolóxica, relixiosa, 
estado aconfesional, dereito á 
libre expresión de ideas, dereito á
reunión política e libre asociación.

Ver rúbricas Imprescindible realizar a 1º 
parte da actividade.

VEB4.5.1. 

2 sesións Sinalar no cuaderno os 
valores da constitución española 
que se adecuan á DUDH 
especialmente no relativo aos 
deberes e dereitos dos cidadáns 
e dos principios reitores da 
política e economía.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB4.5.2. 

VEB4.5.3. 

VEB4.5.4. 

4 sesións Por grupos establecer unha
xerarquía dos deberes dos 
cidadáns.

Dramatización sobre a 
xerarquía de deberes dos 
cidadáns en especial a 

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.
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responsabilidade fiscal.

VEB4.6.1. 

VEB4.6.2. 

VEB4.6.3. 

2 sesións Ler e resumir o título 
preliminar do Estatuto de 
autonomía de Galicia.

Título 1 características do 
poder galego.

Capitulo I e II: Parlamento e
presidencia

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB4.7.1. 

VEB4.7.2., 3 sesións Coa axuda do profesor 
investigar e resumir o 
Desenvolvemento histórico da UE
dende 1951, a inegración 
económica e política e valores da 
DUDH.

Logros alcanzados: 
fronteiras, aranceis, libre 
circulación de persoas e capitais 
e obrigas: económicas, políticas, 
seguridade, paz.

Posta en común

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB5.1.1. 

Por grupos buscar en 
internet as relacións entre ética e 
dereito, lexitimidade e legalidade 
e posta en común.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB5.2.1. 

Por grupos facer unha 
presentación power point sobre a 
teoría iusnaturalista do dereito de 
Locke: orixe das leis, validez e 
funcións do estado.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB5.2.2. 

VEB5.2.3. Anotar as explicacións do 
profesor sobre a diferecia entre 
physis e nomos e a súa 
contrubución ao 

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.
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convencionalismo xurídico e o 
positivismo xurídico de Kelsen en 
relación coa validez das normas e
o criterio de eficacia.

VEB5.2.4.. 

Por grupos facer unha 
presentación power point 
comparando as tres teorías do 
dereito: iusnaturalismo, 
convencionalismo e positivismo 
xurídico

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade.

VEB5.3.1. 

VEB5.3.2. 3 sesións Visionado da película os 
xuízos de Nüremberg.

Contestar o cuestionario 
sore a película, situándoa 
históricamente como base da 
ONU e a DUDH.

Ver rúbricas

Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB5.3.3. 

VEB5.4.1. 2 sesións Investigar os obxectivos da 
creación da ONU e a DUDH e 
construir un esquema:

Art. 1 e 2: pesoas

Art. 3-11:dtos individuais

Art.12-17: comunidade

Art. 18-21: políticos

Art 22-27: económicos, 
sociais e culturais

Art. 28-30: totalidade e 
línites

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

VEB5.4.2. 

VEB5.5.1. 3 sesións Por grupos traballar nunha 
campaña para difundir a DUDH: 

Ver rúbricas 50% de participación e 
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carteis sobre os dereitos de 1ª, 2ª
e 3ª xeración

interese na actividade

VEB5.6.1. 

4 sesións Dramatización sobre a 
vulneración dos dereitos 
humanos: refuxiados.

Ver rúbricas 50% de participación e 
interese na actividade

VEB6.1.1.
VEB6.1.2. 

VEB6.1.3. 

Traballando por grupos 
exseleccionar información sobre 
casos nos que a investigación 
científico-tecnolóxica non foi 
guiada por principios éticos da 
DUDH.

Disertar sobre os 
problemas do progreso da ciencia
e a súa relación cos valores 
éticos e as ameazas para o medio
ambiente da explotación 
descontrolada dos recursos.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as 
actividades no caderno aínda que
non participe na posta en común.

50% de participación e 
interese na actividade

3.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN e CUALIFICACIÓN

Avaliación contínua:

-  Observacion diaria da vida da aula: participacion en debates, colaboración nos
traballos en grupo, atención, interese (30%) 

Actividades no caderno de clase: (30%) 

-Elaboración  de  esquemas,  composicións  e  presentacións  coa  información
relevante, traballo con textos (Na expresión escrita avaliarase a calidade argumentativa e
profundidade nas reflexions nun 80% e a calidade na expresión escrita nun 20%)

- Elaboración de dramatizacións sobre os temas traballados (40%) Os detalles sobre
os criterios de avaliación están especificados nas rúbricas e cada nivel se corresponde
con coa puntuación de 3, 6 e 9 respectivamente. Á hora de cualificar terase en conta
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tódalas cualificacións recollidas no caderno de notas do profesor para realizar unha media
ponderada das mesmas.

Actividades  de  recuperación:  O  alumnado  que  non  acade  o  grao  mínimo  de
consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos:

Actividades no caderno de clase:  Terá  que repetir  actividades ou realizar  outras
específicas asignadas polo profesorado.

Se non é o caso terá que facer un exame de recuperación.

 

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e  a  consecución  dos  criterios  de  avaliación.  O alumno deberá  presentar  os  traballos
esixidos polo profesor durante o curso no caso de que non os entregara en tempo ou
forma. Además terá que realizar unha proba escrita máis que nada para comprobar que é
capaz de expresar cun mínimo de corrección ideas e sobre os temas formulados.

Na proba escrita valorarase:

- Dominio de conceptos

- Orde na exposición dos contidos

- Coherencia na argumentación lóxica dos contidos

- Capacidade de relacionar os contidos

- Capacidade de contextualización, e habilidade para ilustrar os contidos con
exemplos acaídos

- Habilidade para sintetizar ou analizar contidos, segundo se requira en cada
caso.

-  O  alumnado con  absentismo  escolar  fará  as  mesmas  probas  cós  restantes
alumnos.

Rúbricas 
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Progresos no desenvolvemento 
persoal:

- autoestima     

- autocoñecemento 

- deshinibición

- control do corpo

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado 

Integración na dinámica grupal e 
capacidade de regulación de conflitos

- asertividade

- integración

- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Ten problemas de 
integración e de relación co
grupo

Relaciónase con 
normalidade cos seus 
copmpañeiros

É asertivo/a e aporta 
moito ao grupo

Desenvolvemento dun sistema de 
valores persoais

     - responsabilidade

     - xenerosidade

     - esforzo persoal

     -solidariedade e respecto

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

 Participa, mostra 
interese e fai moitas 
aportacións
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- Participacion en debates

- Calidade argumentativa

- Profundidade nas reflexións

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese e fai moitas 
aportacións

N. Baixo N. medio N. avanzado

- Actividades no caderno de clase

- Calidade argumentativa

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado

- Profundidade nas reflexións

Progreso no ámbito artístico, nas 
dramatizacións

      - creatividade

      - dicción e articulación da voz

      - expresividade

      - control do xesto corporal

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese e fai moitas 
aportacións

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado
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3.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
A tenor do establecido na normativa propóñense as seguintes liñas metodolóxicas. O 

proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores Eticos non se limita ao ámbito dos 
coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias 
para un traballo autónomo e, ao mesmo tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de 
convivencia democrática que fagan posible a actitude critica do alumnado e que faciliten a súa 
inserción na sociedade na que viven.

O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos
previos do alumnado para proceder a partir de aí, cun espírito sempre construtivo, a análise crítica
dos mesmos.

Conforme a este principio, propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas:
● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as 

ideas se impoñen externamente e vanse engadindo unhas a outras. O profesorado debe evitar as 
explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que sexan os alumnos, nun
proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como 
alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os 
obxectivos.

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de 
modo crítico e autónomo, tal e como ven recollido nos obxectivos da area.

Son seis os bloques nos que se organiza o currículo, todos eles coa mesma estrutura. 
Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesorado exporá ao alumnado na primeira sesión e 
que lle permitirá obter a información necesaria (detectar os seus coñecementos e experiencias 
previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos mais 
importantes que se irán abordando no resto da unidade. Durante as seguintes sesións o 
alumnado realizará as actividades (individuais e de grupo) seleccionadas polo profesorado.
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3.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Non cremos conveniente  que  nunha  materia  con  tan  pouca  carga  lectiva  se  lle
recomende ao alumnado mercar un libro de texto polo tanto traballaremos principalmente
con materiais elaborados polos profesores así como recursos na rede, youtube, e material
bibliográfico como artigos e cómics fundamentalmente. Ademais, ao utilizar o teatro como
unha ferramenta didáctica máis, algunhas sesións desenvolverémolas no salón de actos
con atrezo e vestiario que fomos acumulando ao longo de varios anos. As dramatizacións
que elaboren os rapaces gravarémolas en vídeo para que teñan ocasión de realizar unha
autoavaliación e poder desenvolver as capacidades comunicativas.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de consecución Nada Suficiente BenExcelente Observacións e propostas de mellora

Temporalización axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de avaliación 
efectivos

Abarcáronse todos os 
estándares

Atendeuse á diversidade do 
alumando

Incorporáronse as TIC
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3.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

3.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Farase mediante a observación do traballo diario na clase: lecturas comprensivas,
intervencións na clase, apuntamentos no caderno etc.

Criterios de avaliación: competencia en comunicación lingüística, competencia social
e cívica e iniciativa persoal. Actitudes de empatía, solidariedade, sensibilidade cara as
desigualdades, etc.

3.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
faranse  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.

3.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar  e  colaborarase  co  tema  que  este  ano  propón  o  equipo  da  biblioteca:
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cambio  climático  e  migracións.  Polo  demáis  a  materia  valores  éticos,  no  tocante  aos
estándares de aprendizaxe e ás compentencias clave, abarca de por si moitos elementos
transversais no sentido de potenciar o estudo e a práctica de valores interdisciplinares.

Estes dous puntos serán xenéricos para o departamento.

3.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

3.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

3.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

4º ESO

NOTA: Os puntos 3.1. e 3.2. son comúns aos Valores Éticos de 1º, 2º, 3º e 4º de
ESO. Evito pois repetilos e remítome aquí ao escrito para 1º ESO.  

3.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- 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  es-
enciais  do  ser  humano  na
DUDH:  razón,  conciencia  e  li-
berdade.

 B1.3.  Léxico  do  blo-
que:  dignidade da  persoa,  fra-
ternidade,  liberdade  humana,
trato  digno,  xuízo  xusto,  trato
inhumano  ou  degradante,  de-
tención arbitraria, presunción de
inocencia,  discriminación,
violación de dereitos, etc.

 B1.1. Interpretar e valo-
rar  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  uni-
versais que derivan dela, como o
punto de partida sobre o que de-
ben  xirar  os  valores  éticos  nas
relacións  humanas  a  nivel  per-
soal, 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  as
expresións seguintes, que se utili-
zan na DUDH: dignidade da per-
soa,  fraternidade,  liberdade  hu-
mana,  trato  digno,  xuízo  xusto,
trato  inhumano  ou  degradante,
detención  arbitraria,  presunción
de  inocencia,  discriminación,
violación de dereitos, etc.

 CAA

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

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B2.1. Dereitos e liber-
dades dos individuos estableci-
dos  na  DUDH  que  o  Estado
debe respectar.

 B2.1.  Explicar,  baseán-
dose 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  Es-
tado  debe  respectar  e  fomentar,
nas  relacións  existentes  entre
ambos.

 CCL

 VEB2.1.2. Explica  os  lí-
mites 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 ilus-
tre os contidos máis sobresalien-
tes tratados no tema, e expón as
súas  conclusións  de  xeito  argu-

 CCL

 CD

 CSIEE
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

mentado.

 a

 c

 d

 g

 h

 B2.2.  Fenómeno  da
socialización global.

 B2.3.  Perigos  da  so-
cialización  global  á  marxe dos
valores éticos universais.

 B2.4.  Medios  de  co-
municación de masas e socia-
lización global. Conflito entre li-
berdade  de  expresión  outros
dereitos.

 B2.2.  Explicar  en  que
consiste a socialización global e
a súa relación cos medios de co-
municación masiva, valorando os
seus efectos na vida e no des-
envolvemento 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 produ-
ce  a  interiorización  de  valores,
normas, costumes, etc.

 CCEC

 CCL

 VEB2.2.2.  Sinala  os
perigos que encerra o fenómeno
da socialización global se se des-
envolve  á  marxe  dos  valores
éticos universais, e debate acerca
da necesidade de establecer lími-
tes 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  súas
opinións con rigor intelectual.

 CCEC

 CCL

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

 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,

 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 ga-
rantir  o  cumprimento dos  derei-
tos 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  repre-
sentar  entes  posuidores  de
grandes intereses políticos e eco-
nómicos e grupos violentos,  que
teñen ao seu alcance armamento
de grande alcance científico e tec-
nolóxico,  capaces  de  pór  en
grande  risco  os  dereitos  fun-
damentais da persoa.

 CSC
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 VEB3.1.2.  Sinala algúns
dos  novos  campos  aos  que  se
aplica  a  ética  (profesional,  bioé-
tica, ambiente, economía, empre-
sa, 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 ro-
dean, 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, iden-
tificando  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, determi-
nando  libremente  os  valores
éticos que deben guialo/a.

 CSIEE

 a

 b

 d

 h

 l

 B3.4. Éticas formais e
éticas materiais.

 B3.5.  Ética  kantiana:
carácter  formal.  Autonomía  da
persoa  como  valor  ético  fun-
damental.

 B3.3.  Distinguir  os
principais valores éticos nos que
se  fundamentan  as  éticas
formais,  establecendo a súa re-
lación coa ética kantiana e sina-
lando a importancia que este filó-
sofo lle  atribúe á autonomía da
persoa  como  valor  ético  fun-
damental. 

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

 CCL

 VEB3.3.2. Explica as ca-
racterísticas  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 mani-
festación no imperativo categórico
e as súas formulacións.

 CSC

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B3.6.  Ética  do  discur-
so, 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

 CD

 CSIEE
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

con  soporte  informático  acerca
das éticas formais, expresando e
elaborando  conclusións  fun-
damentadas.

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  difu-
sión dos dereitos humanos.

 B4.1. Concibir a demo-
cracia non só como unha forma
de goberno, senón como un es-
tilo de vida cidadá, consciente do
seu deber como elemento activo
da vida política, colaborando na
defensa e na difusión dos derei-
tos  humanos tanto  na súa  vida
persoal como na social.

 VEB4.1.1. Comprende a
importancia que ten para a demo-
cracia  e  a  xustiza,  que  os  ci-
dadáns  e as  cidadás  coñezan e
cumpran os seus deberes (defen-
sa  dos  valores  éticos  e  cívicos,
coidado e conservación de todos
os  bens  e  servizos  públicos,
participación  na  elección  de  re-
presentantes políticos/as, respec-
to  e  tolerancia  á  pluralidade  de
ideas  e  de  crenzas,  acatamento
das leis e das sentenzas dos tri-
bunais 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  dos  valores
éticos.

 B4.2.  Reflexionar
acerca do deber da cidadanía e
dos Estados de promover o en-
sino  e  a  difusión  dos  valores
éticos  como  instrumentos
indispensables  para  a  defensa
da  dignidade  e  os  dereitos  hu-
manos, ante o perigo que o fenó-
meno da globalización pode re-
presentar  para  a  destrución  do
planeta e a deshumanización da
persoa.

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

 CAA

 CSC

 VEB4.2.2.  Comenta  o
deber  ético  e  político  que teñen
todos os estados, ante os riscos
da globalización,  de tomar medi-
das  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

 CSC
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

na  construción  dunha  sociedade
xusta  e  solidaria,  fomentando  a
tolerancia,  o  respecto  aos  derei-
tos das demais persoas; honesti-
dade,  lealdade,  pacifismo,  pru-
dencia,  e  mutua  comprensión
mediante o diálogo,  a defensa e
protección da natureza, etc.).

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Hu-
manos (DUDH)

 a

 d

 g

 h

 B5.1. Dereito e leis: fi-
nalidade, características e xus-
tificación ética.

 B5.2.  Conflitos  entre
principios  éticos  individuais  e
principios normativos sociais.

 B5.1. Apreciar a necesi-
dade  das  leis  xurídicas  no  Es-
tado,  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 debe-
res  cívicos  que  lle  impoñen  as
leis xurídicas.

 VEB5.1.1.  Explica  a  fi-
nalidade 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 indi-
viduo e os da orde civil, formulan-
do solucións razoadas, en casos
como os de desobediencia civil e
obxección de conciencia.

 CCL

 CSIEE

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B5.3. Teoría da xustiza
de  Rawls:  posición  orixinal  e
veo  de  ignorancia;  criterio  de
imparcialidade;  función  dos
dous principios de xustiza.

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

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

 CAA

 CD

 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

 B5.4. Os DDHH como
ideais irrenunciables.

 B5.5.  Deficiencias  na
aplicación dos DDHH referidos

 B5.3.  Valorar  a  DUDH
como  conxunto  de  ideais  irre-
nunciables,  tendo  presentes  os
problemas  e  as  deficiencias  na
súa aplicación, especialmente no

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

 CSC
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 e

 g

 h

ao económico e ao social.

 B5.6.  Organizacións
que traballan pola defensa dos
DDHH.

relativo  ao  ámbito  económico  e
social,  indicando  a  importancia
das institucións e os/as volunta-
rios/as que traballan pola defen-
sa dos dereitos humanos.

que aínda teñen que superar.

 VEB5.3.2.  Sinala
algunha  das  deficiencias  no
exercicio  dos  dereitos  econó-
micos 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 audiovi-
sual,  acerca  dalgunhas  institu-
cións  e  voluntarios/as  que,  en
todo o mundo, traballan pola de-
fensa e respecto dos dereitos hu-
manos: Organización das Nacións
Unidas (ONU) e os seus organis-
mos, como FAO, Organismo Inter-
nacional  de  Enerxía  Atómica
(OIEA), Organización Mundial  da
Saúde  (OMS),  Organización  das
Nacións  Unidas  para  a  Edu-
cación,  a  Ciencia  e  a  Cultura
(UNESCO),  etc.,  organizacións
non gobernamentais como Green-
peace,  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

 a

 b

 d

 e

 g

 h

 B5.7. Dereito á seguri-
dade e a paz.

 B5.8. Compromiso coa
paz e a solidariedade coas ví-
timas da violencia.

 B5.9. Ameazas á paz.

 B5.4. Entender a segu-
ridade 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  últi-
mos 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 li-
berdade, elaborando e expresan-
do 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 colec-
tiva e internacional recoñecida na
Constitución española, e rexeita a

 CSC
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

violación  dos  dereitos  humanos,
amosando solidariedade coas ví-
timas da violencia. 

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

 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 orga-
nizacións 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 seguri-
dade  e  a  paz,  reflexionando
acerca da importancia do dereito
internacional para regular e limi-
tar o uso e as aplicación da forza
e do poder.

 VEB5.5.1.  Coñece, ana-
liza e asume como cidadán ou ci-
dadá os compromisos internacio-
nais realizados por España en de-
fensa 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 de-
fensa nacional) en materia de de-
fensa  e  seguridade  nacional,  de
dereitos humanos e de promoción
da paz, e a súa contribución en si-
tuacións de emerxencia e axuda
humanitaria, tanto nacionais como
internacionais.

 CSC

 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  fun-
damentado na DUDH.

 CSC

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 
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Valores éticos. 4º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendiza- Competencias
clave

 a

 b

 e

 f

 h

 m

 B6.1. Validez ética dos
proxectos  científicos  e  tecnol-
óxicos.

 B6.1. Identificar criterios
que permitan avaliar, de xeito crí-
tico  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 cientí-
ficos e tecnolóxicos, considerando
a idoneidade ética dos obxectivos
que pretenden e a avaliación dos
riscos  e  as  consecuencias  per-
soais, sociais e ambientais que a
súa aplicación poida ter.

 CAA

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 a

 d

 f

 g

 h

 B6.2. Códigos deontol-
óxicos dos axentes sociais.

 B6.2. Estimar a necesi-
dade de facer cumprir unha ética
deontolóxica a científicos/as, tec-
nólogos/as e outros/as profesio-

 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 to-
das as profesións, fomentando a
aplicación  dos  valores  éticos  no
mundo laboral, financeiro e emp-
resarial.

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

3.4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

A  materia  de  Valores  Éticos  ten  como  obxectivo  básico  orientar  o  alumnado
adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos
permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.
Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a co-
herencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa
racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un
código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa
conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo tempo, permita a
súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas
polo recoñecemento das outras persoas,  o respecto cara a elas,  e pola finalidade de
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como
no nivel global.
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Os obxectivos concretos da materia vanse desenvovendo ao longo dos catro cursos
e para delimitalos faremos unha selección de entre os que se sinalan no decreto como
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan  discriminación  entre  homes e  mulleres,  así  como calquera  manifestación  de
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

3.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

- Temporalización, 

- Grao mínimo de consecución para superar a materia

- Procedementos e instrumentos de avaliación

Estándar Temporalización Procedementos e instrumentos de avaliación Criterios de cuali
ficación

Grao mínimo

VEB1.1.1. 2 sesións Ler texto con preguntas e posterior posta en co
mún.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB1.1.2.

VEB1.1.3. 1 sesións Dramatización por grupos dos conceptos que se ma
nexan no estándar.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.
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VEB2.1.1. 1 sesión Por grupos buscar exemplos de situacións nas que o 
Estado vulnera eses dereitos. Expoñeranse nunha posta en 
común.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB2.1.2. 1 sesión A través dunha selección de noticias de prensa iden
tificar individualmente as liberdades das persoas que os es
tados deben protexer. Posta en común

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

1 sesións Dramatización por grupos das situacións que se pro
puxeron nas dúas sesións anteriores.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB2.1.3. 1 sesión Elaborar unha presentación audiovisual de todos os 
contidos manexados ata o momento. Debate posterior.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB2.2.1. 1 sesión Ler texto con preguntas e posterior posta en común.Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB2.2.2. 1 sesión Visionado dunha curtametraxe sobre o tema con de
bate posterior.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB2.2.3. 1 sesión Reflexión por escrito destas cuestións e posterior 
posta en común.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB2.2.4. 1 sesión Visionado de documental sobre o tema e debate pos
terior.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB3.1.1. 1 sesións A partir da lectura de varias noticias comentar e xus
tificar racionalmente a importancia da reflexión ética ante as 
cuestións que aparecen.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB3.1.2. 1 sesións Preparar dramatizacións que escenifiquen os diferen
tes ámbitos de actuación da ética.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB3.2.1. 1 sesión Ler texto con cuestións e posterior posta en común.Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB3.3.1. 2 sesións Ler textos de diferentes autores onde se mostren as 
características dos distintos sistemas éticos con cuestións e 
posterior posta en común.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.
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VEB3.3.2.

VEB3.3.3.

VEB3.4.1.

VEB3.4.2.

2 sesións Ler textos con cuestións e posterior posta en común.

Buscar exemplos que servan para comprender as 
características principais das éticas kantiana e do discurso.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

1 sesións Dramatizar por grupos distintas situacións que 
demostren o coñecemento das éticas kantiana e do 
discurso.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB4.1.1. 1 sesión A partir de varias noticias da prensa facer un debate 
sobre o tema.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB4.2.1. 1 sesión Ler texto con cuestións e posterior posta en común.Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB4.2.2. 1 sesión Visionado dun documental sobre a situación dos refu
xiados e posterior posta en común.

Ver rúbricas Imprescindible realizar as activi
dades no caderno aínda que non partici
pe na posta en común.

VEB5.1.1. 1 sesións Dramatizar unha sesión do Parlamento na cal se 
discute sobre unha lei.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB5.1.2. 1 sesións Dramatizar situacións de desobediencia civil Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB5.2.1. 

VEB5.2.2.

2 sesións Elaborar unha presentación na que se poña de mani
festo o coñecemento das teses básicas de Rawls. Debate 
posterior.

Ver rúbricas Imprescindible realizar a 1º parte 
da actividade.

VEB5.3.1.

VEB5.3.2.

VEB5.3.3.

3 sesións Búsqueda de información para facer un traballo sobre
as ONGs. Selección por grupos dalgunha ONG e afondar no
seu funcionamento e poñerse en contacto con ela.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

Dramatizar situacións nas que se representen 
accións de distintas ONGs.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.
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VEB5.4.1

VEB5.4.2.

VEB5.4.3.

3 sesións Visitar a páxina oficial de ACNUR e indagar no seu 
labor. A partir desa informaciíon elaborar por grupos  unha 
presentación dixital sobre as distintas guerras que hai no 
mundo.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

Facer unha reflexión por escrito sobre as ameazas 
para a paz máis importantes nos nosos días.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB5.5.1.

VEB5.5.2.

1 sesións Entrar na páxina das Forzas Armadas españolas e 
buscar cales son as súas misións actuais. Posterior debate 
sobre estas cuestións.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

VEB6.1.1.

VEB6.1.2.

1 sesións Debate sobre a neutralidade científica a partir da lec
tura dunha serie de noticias de prensa.

Ver rúbricas 50% de participación e interese 
na actividade.

3.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN e CUALIFICACIÓN

Avaliación contínua:

-  Observación diaria da vida da aula: participación en debates, colaboración nos
traballos en grupo, atención, interese (30%) 

Actividades no caderno de clase: (30%) 

-Elaboración  de  esquemas,  composicións  e  presentacións  coa  información
relevante, traballo con textos (Na expresión escrita avaliarase a calidade argumentativa e
profundidade nas reflexions nun 80% e a calidade na expresión escrita nun 20%)

- Elaboración de dramatizacións sobre os temas traballados (40%) Os detalles sobre
os criterios de avaliación están especificados nas rúbricas e cada nivel se corresponde
con coa puntuación de 3, 6 e 9 respectivamente. Á hora de cualificar terase en conta
tódalas cualificacións recollidas no caderno de notas do profesor para realizar unha media
ponderada das mesmas.
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Actividades  de  recuperación:  O  alumnado  que  non  acade  o  grao  mínimo  de
consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos:

Actividades no caderno de clase:  Terá  que repetir  actividades ou realizar  outras
específicas asignadas polo profesorado.

Se non é o caso terá que facer un exame de recuperación.

 

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e  a  consecución  dos  criterios  de  avaliación.  O alumno deberá  presentar  os  traballos
esixidos polo profesor durante o curso no caso de que non os entregara en tempo ou
forma. Además terá que realizar unha proba escrita máis que nada para comprobar que é
capaz de expresar cun mínimo de corrección ideas e sobre os temas formulados.

Na proba escrita valorarase:

- Dominio de conceptos

- Orde na exposición dos contidos

- Coherencia na argumentación lóxica dos contidos

- Capacidade de relacionar os contidos

- Capacidade de contextualización, e habilidade de ilustrar os contidos con exemplos 
acaídos

- Habilidade para sintetizar ou analizar contidos, segundo se requira en cada caso.

- O alumnado con absentismo escolar fará as mesmas probas cós restantes 
alumnos.

Rúbricas 

Progresos no desenvolvemento Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado 
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persoal:

- autoestima     

- autocoñecemento 

- deshinibición

- control do corpo

Integración na dinámica grupal 
e capacidade de regulación de 
conflitos

- asertividade

- integración

- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Ten problemas de 
integración e de 
relación co grupo

Relaciónase con 
normalidade cos seus 
copmpañeiros

É asertivo/a e aporta 
moito ao grupo

Desenvolvemento dun sistema 
de valores persoais

     - responsabilidade

     - xenerosidade

     - esforzo persoal

     -solidariedade e 
respecto

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

 Participa, mostra 
interese e fai moitas 
aportacións

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese e fai moitas 
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- Participacion en debates

- Calidade argumentativa

- Profundidade nas reflexións

aportacións

N. Baixo N. medio N. avanzado

- Actividades no caderno de clase

- Calidade argumentativa

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado

- Profundidade nas reflexións

Progreso no ámbito artístico, 
nas dramatizacións

      - creatividade

      -dicción e articulación da 
voz

- expresividade

-control do xesto corporal

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese e fai moitas 
aportacións

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado
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3.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A tenor do establecido na normativa propóñense as seguintes liñas metodolóxicas.
O proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores Eticos non se limita ao ámbito dos
coñecementos.  Unha  materia  como  esta,  que  pretende  unha  formación  integral  do
alumno,  debe  considerar  tamén  os  procedementos  que  permitan  a  adquisición  de
capacidades  e  estratexias  para  un  traballo  autónomo  e,  ao  mesmo  tempo,  o
desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a
actitude critica do alumnado e que faciliten a súa inserción na sociedade na que viven.

O  punto  de  partida  de  todo  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  deben  de  ser  os
coñecementos previos do alumnado para proceder a partir  de aí,  cun espírito sempre
construtivo, a análise crítica dos mesmos.

Conforme a este principio, propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas:
●  A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no

que as ideas se impoñen externamente e vanse engadindo unhas a outras. O profesorado
debe evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que
sexan os alumnos, nun proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e
experiencias,  tanto  persoais  como  alleas,  os  encargados  de  construír  a  súa  propia
aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os obxectivos.

●  Débense  potenciar  aquelas  actividades  orientadas  a  aprender  a  razoar  e
argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como ven recollido nos obxectivos da area.

Son  seis  os  bloques  nos  que  se  organiza  o  currículo,  todos  eles  coa  mesma
estrutura. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesorado exporá ao alumnado na
primeira  sesión  e  que  lle  permitirá  obter  a  información  necesaria  (detectar  os  seus
coñecementos e experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e
anticipar  algúns  dos  conceptos  mais  importantes  que  se  irán  abordando  no  resto  da
unidade. Durante as seguintes sesións o alumnado realizará as actividades (individuais e
de grupo) seleccionadas polo profesorado.

3.8. MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Non cremos conveniente  que  nunha  materia  con  tan  pouca  carga  lectiva  se  lle
recomende ao alumnado mercar un libro de texto polo tanto traballaremos principalmente
con materiais elaborados polos profesores así como recursos na rede, youtube, e material
bibliográfico como artigos e cómics fundamentalmente. Ademais, ao utilizar o teatro como
unha ferramenta didáctica máis, algunhas sesións desenvolverémolas no salón de actos
con atrezo e vestiario que fomos acumulando ao longo de varios anos. As dramatizacións
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que elaboren os rapaces gravarémolas en vídeo para que teñan ocasión de realizar unha
autoavaliación e poder desenvolver as capacidades comunicativas.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de mellora

Temporalización axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de avaliación 
efectivos

Abarcáronse todos os estándares

Atendeuse á diversidade do 
alumando

Incorporáronse as TIC

3.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.
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3.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Actividade: organizar un debate sobre o que son os valores éticos.

Criterios  de  avaliación:  Capacidade  para  escoitar  aos  demais,  respecto  polas
opinións  dos  outros,  reflexionar  sobre  a  importancia  das  nosas  decisións  na  vida  e
iniciativa para pensar por si mesmo.

3.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
faranse  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.

3.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar  e  colaborarase  co  tema  que  este  ano  propón  o  equipo  da  biblioteca:
Cambio climático e migracións.  Polo demáis a materia valores éticos, no tocante aos
estándares de aprendizaxe e ás compentencias clave, abarca de por sí moitos elementos
transversais no sentido de potenciar o estudo e a práctica de valores interdisciplinares.

Estes dous puntos serán xenéricos para o departamento.
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3.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

3.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

3.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.
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4. ORATORIA (1º ESO)

4.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A arte de falar en público conseguiu en moitas ocasións transformar sociedades e
persoas. A nosa é a época histórica que máis recorre á oratoria, pois é a que dispón de
máis oportunidades e medios para conseguir transformacións e melloras. Nunca coma
hoxe houbo tantas situacións e tantos contextos en que calquera persoa poida ou deba
actuar como oradora, e nunca coma hoxe as mensaxes persuasivas chegaron con tanta
insistencia a unha audiencia masiva. Pola contra, xamais a oratoria estivo tan pouco pre -
sente como disciplina e materia de estudo na vida académica. Esta materia pretende con-
tribuír a equilibrar tal situación.

Empregar a palabra perante o público é unha habilidade cada vez máis necesaria. A
participación democrática activa, o desenvolvemento persoal e o exercicio de calquera
profesión pasan hoxe en día polo satisfactorio desempeño en situacións variadísimas nas
que a oratoria resulta extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de go-
berno, defensas de teses ou de proxectos, mesas redondas, breves discursos, relatorios,
discursos comerciais, presentacións de ideas, etc. Todas estas situacións ampliaron o seu
alcance grazas a internet e aos medios de comunicación: a oratoria xa non está limitada a
determinadas responsabilidades ou profesións, senón que calquera persoa pode comuni-
carse oralmente ante unha audiencia global só cunha conexión á rede. Xa que logo, nece-
sitamos aprender a falar en público para participarmos na mellora colectiva e democrática
da  realidade,  para  configurarmos  a  nosa  traxectoria  académica  e  profesional,  e  para
fortalecermos unha imaxe positiva ante nós mesmos/as e ante as demais persoas.

A oratoria, a arte de falar, é inseparable da retórica, a arte de persuadir. Oratoria e
retórica presidiron durante séculos a estrutura educativa occidental e constituíronse como
disciplinas cunha decidida vocación práctica: influír nas demais persoas mediante o emp-
rego da palabra. É por iso que esta materia contribúe a desenvolver destrezas vinculadas
coas competencias clave, das que aquí destacaremos tres: a comunicación lingüística, xa
que permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo das de
carácter oral; as competencias sociais e cívicas, pois a oratoria carece de sentido se non
é para participar de xeito eficaz e construtivo na vida social. 
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4.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Na descrición  do  modelo  competencial  inclúese  o  marco  de  descritores  compe-
tenciais, no que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que
facilita o adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se
ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle
permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula ac-
tivas.

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e a comunicación posibilitan e fomentan o proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe di-
ferentes, hanos de conducir a traballar desde as  diferentes potencialidades de cada un
deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesi-
dades.

Na materia de Oratoria incidiremos no adestramento de todas as competencias de
maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas uni-
dades, destacamos os seguintes:

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e
as repercusións para a vida futura. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir información
diversas.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

101



Conciencia e expresións culturais:

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura
facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emo-
cións e sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias,
o coñecemento do acervo literario...  fan desta área un cauce perfecto para adestrar a
competencia.

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e
cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.

• 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 das manifestacións de creatividade e
gusto pola estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas:

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia
favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua
para chegar a consensos. Para iso, adestraremos os seguintes descritores:

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir
de distintas fontes

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e tra-
ballo

· Empregar a palabra de xeito adecuado para a resolución de conflitos.

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación esta-
blecidos.
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• Recoñecer e valorar a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor:

O  adestramento  do  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  é  de  vital
importancia en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e
o  desenvolvemento  de  habilidades  persoais  para  emprender  accións  innovadoras  en
contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estu-
do da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir há-
bitos que lles permitan afrontar dificultades no traballo e na consecución de metas estab-
lecidas.

Os descritores que priorizaremos son:

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

• Ser constante no traballo.

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos e/ou asumindo tarefas,
coa finalidade de que o grupo sexa eficaz.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxec-
tivos.

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Aprender a aprender:
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A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o
alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus
procesos de aprendizaxe.

Neste sentido,a Oratoria préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favo-
rece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendiza-
xe extrapolables a outras áreas e contextos.

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

• Identificar potencialidades persoais.

• Xestionar os recursos e 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.

•  Seguir  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en
función dos resultados intermedios.

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

4.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

Bloque 1. O discurso persuasivo

h B1.1.  Discursos  persuasi- B.1.1.  Ler  e  comprender ORB1.1.1.  Identifica  nos CCL
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Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

i vos escritos (presentacións e de-
bates). Tipos de discurso persua-
sivo.  Intención  comunicativa.  Es-
trutura  do  texto.  Procedementos
retóricos.  Características  estilís-

discursos persuasivos sinxelos de
diferentes tipos.

textos  escritos  os  argumentos
principais e a tese.

ORB1.1.2.  Explica  a
intención do discurso.

CCL

ORB1.1.3. Identifica a es-
trutura do texto e a relación entre
ideas. 

CCL

CAA

ORB1.1.4.  Identifica  as
estratexias para captar a atención
e  a  benevolencia  da  audiencia
equilibrando  o  uso  de  recursos
emocionais e racionais.

CCL

ORB1.1.5.  Contrasta  o
contido do texto co coñecemento
obtido  noutras  fontes  e  co  que

CCL

ORB1.1.6.  Valora  a  inf-
luencia  dos  trazos  lingüísticos  e
dos  procedementos  retóricos  na
eficacia da mensaxe.

CCL

h

i

B1.2.  Discursos  persuasi-
vos  orais  en  situacións  formais
(presentacións  e  debates)  e
informais.  Tipos  de discurso  per-
suasivo.  Intención  comunicativa.
Estrutura  do  texto.  Procedemen-
tos  retóricos.  Características  es-
tilísticas.

B1.3.  Pronuncia,  voz,
mirada,  linguaxe  corporal  e  pre-
senza escénica.

B.1.2.  Escoitar  e  ver
discursos persuasivos sinxelos de
diferentes tipos.

ORB1.2.1.  Identifica  nos
textos orais os argumentos princi-
pais e a tese.

CCL

ORB1.2.2.  Explica  a
intención persuasiva do discurso e
exprésaa.

CCL

ORB1.2.3. Identifica a es-
trutura do texto e a relación entre
as ideas que expón.

CCL

CAA

ORB1.2.4.  Contrasta  o
contido do texto co coñecemento
obtido  noutras  fontes  e  co  que

CCL

ORB1.2.5.  Identifica  os
recursos da linguaxe non verbal, e
describe o seu valor expresivo.

CCL

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo

h B2.1.  Concreción  dunha
mensaxe  persuasiva.  Trazos  da
mensaxe  persuasiva:  claridade  e

B2.1. Elaborar unha men-
saxe breve e  clara  que funcione
como núcleo do discurso.

ORB2.1.1.  Condensa
nunha  frase  breve  e  clara  unha
mensaxe persuasiva.

CCL
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Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

brevidade.

h B2.2.  Adaptación  do
discurso ao contexto. 

B2.3.  Estratexias  para
captar  a  atención  e  a  bene-
volencia da audiencia.

B2.4.  Adaptación  do
discurso ao modelo textual ou xé-
nero elixido.

B2.5.  Adaptación  ao
tempo e á canle de comunicación.

B2.2. Adaptar a creación e
o deseño do discurso ás caracte-
rísticas do contexto comunicativo.

ORB2.2.1.  Emprega  nun
texto  estratexias  comunicativas
para captar a atención e a bene-
volencia da audiencia.

CCL

CSC

ORB2.2.2.  Planifica  o
discurso tendo en conta as carac-
terísticas do modelo ou xénero eli-

CCL

CSC

ORB2.2.3.  Deseña  o
discurso tendo en conta o tempo e
a canle de comunicación de que
dispón.

CCL

CAA

b

e

f

h

i

B2.6.  Documentación  e
investigación.  Alfabetización
mediática.

B2.7. Tipos de fontes do-
cumentais. Criterios de selección.

B2.8.  Estratexias  de  pro-

B2.3.  Identificar  e  mane-
xar fontes documentais.

ORB2.3.1. Identifica as fo-
ntes  das  que  pode  obter
información.

CCL

ORB2.3.2.  Selecciona  as
fontes documentais  máis acaídas
e as súas propias vivencias para
extraer contidos e ideas variadas
relacionadas co tema do discurso.

CCL

b

e

f

h

i

B2.9.  Xestión  da
información.

B2.4. Obter e organizar a
información  para  afondar  no  co-
ñecemento do tema do discurso,
mediante  a  documentación  e  a
investigación.

ORB2.4.1. Analiza de xei-
to crítico a información atopada e
avalía  a  súa  idoneidade  para  o
obxectivo do seu discurso.

CCL

CD

CAA

ORB2.4.2.  Organiza  os
datos  para  o  seu  tratamento
facendo uso das técnicas de tra-
ballo intelectual.

CCL

CMCCT

CD

CAA

b 

e

h

B2.10.  Selección  das
ideas. Tipos de contidos: contidos
lóxicos (datos, teorías, citas, etc.)
e os emocionais (anécdotas, ima-
xes, vídeos, etc.).

B2.5. Seleccionar as ideas
máis  adecuadas  e  organizalas
nunha  estrutura  ordenada  e
eficaz.

ORB2.5.1.  Selecciona  as
ideas  combinando  equili-
bradamente  os  contidos  lóxicos
cos  emocionais,  para  construír
unha proposta persoal e orixinal.

CCL

CMCCT

CAA

CCEC

b 

e

h

B2.11 Recursos argumen-
tativos:  premisas,  teses e siloxis-

B2.6.  Empregar  recursos
propios da argumentación.

ORB2.6.1.  Emprega  con
propiedade os recursos propios da
argumentación.

CCL

b 

e

B2.12.  Estrutura  do
discurso:  introdución,  des-

B2.7.  Organizar  as  ideas
nunha  estrutura  ordenada  e

ORB2.7.1.  Organiza  os
contidos  nunha  estrutura  clara  e

CCL

CAA
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Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

h envolvemento  e  conclusión.
Disposición das ideas.

eficaz. eficaz, na que se observa unha in-
trodución,  unha  conclusión  e  un
desenvolvemento  coherente  do
corpo do discurso.

b

h

B2.13.  Textualización  do
discurso. 

B2.14.  Coherencia  e
cohesión.

B2.15. Corrección lingüís-

B2.16.  Figuras  retóricas:
metáfora,  paralelismo,  antítese,
interrogación retórica, etc.

B2.8. Redactar o discurso
con corrección lingüística, creativi-
dade e eficacia persuasiva.

ORB2.8.1.  Redacta  o
discurso con coherencia, cohesión
e corrección lingüística.

CCL

CAA

ORB2.8.2. Emprega recur-
sos retóricos básicos de maneira
orixinal  e  ao  servizo  da  eficacia
persuasiva.

CCL

CAA

CCEC

e

h

B2.17.  Proceso  de  revi-
sión. Correctores.

B2.9.  Realizar  o  proceso
de revisión do texto.

ORB2.9.1. Realiza sucesi-
vas revisións, correccións e mello-
ras do texto,  axudándose da au-
toavaliación e da coavaliación.

CCL

CAA

ORB2.9.2.  Utiliza  as  TIC
nos  procesos  de  revisión  da  co-
rrección ortográfica.

CCL

CD

CAA

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo

b

g

B3.1.  Memorización  do
discurso. Regras mnemotécnicas.

B3.1. Desenvolver estrate-
xias mnemotécnicas do discurso a
partir de secuencias pequenas ata
dar co texto completo.

ORB3.1.1. Desenvolve es-
tratexias  propias  para  memorizar
un texto.

CCL

CMCCT

CAA

b

g

B3.2.  Interiorización  do
discurso.

B3.2.  Memorizar o discur-
so deixando espazo para a impro-
visación e a espontaneidade.

ORB3.2.1.  Presenta  un
texto aprendido sen perder a imp-
rovisación e a espontaneidade.

CCL

CAA

CSIEE

d

g

B3.3.  Xestión  emocional
para falar en público (entusiasmo,
confianza e seguridade).

B3.3.  Potenciar  as  emo-
cións  positivas  na  exposición
perante o público.

ORB3.3.1.  Realiza  unha
exposición  na que procura  mani-
festar  confianza,  seguridade  e
serenidade para gozar da oportu-
nidade de presentar o seu discur-
so perante un auditorio.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

d

g

B3.4.  Xestión  das  emo-
cións negativas.

B3.4. Controlar a conduta
asociada  ás  emocións  negativas
ante situacións comunicativas con
público. 

ORB3.4.1.  Recoñece  as
emocións  negativas  (medo escé-
nico,  inseguridade,  nerviosismo,
etc.)  como  unha  manifestación
natural  da  exposición  perante  o
público.

CSIEE

ORB3.4.2. Desenvolve es- CCL
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Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

tratexias propias e saudables para
controlar  a  conduta  asociada  ás
emocións negativas.

CSC

h B3.5.  Dicción:  pronuncia,
volume,  ritmo,  ton,  modulación,
intensidade, pausas e silencios.

B3.5.  Pronunciar  con  co-
rrección,  claridade  e  expresivi-

ORB3.5.1.  Pronuncia  con
corrección e claridade un texto de
creación propia.

CCL

ORB3.5.2.  Emprega  con
especial coidado o ritmo de elocu-
ción natural  de xeito que permita
seguir a exposición con facilidade.

CCL

CAA

ORB3.5.3.  Emprega  as
pausas, os silencios e os cambios
de ton e de ritmo de maneira sig-
nificativa,  para potenciar  o poder
expresivo do seu discurso.

CCL

CAA

h B3.6.  Kinésica:  comu-
nicación corporal. Tics.

B3.7.  Proxémica:  espazo
escénico.

B3.8.  Naturalidade  fronte
a artificiosidade.

B3.6. Empregar a linguaxe
corporal  e  a  presenza  escénica
como códigos comunicativos para
enxalzar  a  expresividade  e
eficacia do discurso.

ORB3.6.1.  Emprega
nunha exposición a mirada, a po-
sición do corpo e a xestualidade
de  maneira  natural,  eliminando
progresivamente  pequenos  vicios
e tics inadecuados.

CCL

CAA

ORB3.6.2.  Ocupa  o
espazo con naturalidade e perso-
nalidade, evitando o artificio.

CCL

e

h

l

B3.9.  Soportes
informáticos  e  audiovisuais  para
apoiar o discurso.

B3.7.  Utilizar  programas
informáticos e audiovisuais para o
deseño de presentacións co fin de
potenciar o significado e a expre-
sividade do discurso.

ORB3.7.1.  Deseña  pre-
sentacións con diapositivas sinxe-
las, claras e creativas, e emprega
con  moderación  os  recursos  au-
diovisuais. 

CCL

CD

CAA

CCEC

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional

a

d

g

l

m

B4.1.  Oratoria  para  a
construción  da  veracidade  do
discurso.

B4.1.  Usar  a  oratoria
como un instrumento ético para a
construción  ou  aproximación
colectiva á verdade.

ORB4.1.1.  Emprega  nun
discurso as estratexias da retórica
e da oratoria de maneira ética e
honesta,  recoñecendo  as  debili-
dades  do  razoamento  propio  e
valorando  as  achegas  do
razoamento alleo.

CAA

CSC

CCEC

ORB4.1.2.  Identifica  as
estrataxemas  que  terxiversan  a
información.

CAA

CSC

a B4.2.  Oratoria  para  a B4.2. Elaborar textos para ORB4.2.1.  Presenta  pro- CSC
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Oratoria. 1º/2º de ESO

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi- Compe-
tencias clave

d

l

m

o

participación  activa  na  demo-
cracia.

intervir  en  ámbitos  de  partici-
pación social, reais ou simulados,
con  respecto  polas  normas  de
convivencia  e  procurando  a  re-
solución pacífica dos conflitos.

xectos, achegas, opinións ou refu-
tacións en ámbitos orais diversos
reais ou ficticios.

CSIEE

ORB4.2.2. Elabora discur-
sos  para  a  defensa  lexítima  de
dereitos establecidos.

CSC

CSIEE

d

g

B4.3. Representación das
habilidades persoais e sociais no
discurso.  Autoconfianza,  empatía
e asertividade.

B4.3.  Desenvolver  as  re-
lacións  interpersoais  e  a  propia
personalidade grazas ao uso cívi-
co da palabra.

ORB4.3.1.  Recoñece  a
manifestación  das  súas  habili-
dades  intrapersoais  a  través  do
discurso.

CSC

ORB4.3.2.  Presenta  as
súas  ideas  desde  unha  perspec-
tiva empática e sen agredir as ou-
tras persoas.

CAA

CSIEE

ORB4.3.3. Desenvolve ha-
bilidades asertivas para expor as
propias  ideas  con  honestidade,
afirmando os propios dereitos.

CAA 

CSC

CSIEE

Nota aclaratoria: Tendo en conta que os estándares que se propoñen son para 1º e
2º de ESO, faremos unha selección dos que consideramos que poden ser acadados polo
alumnado  de  1º  de  ESO,  ademais  de  engadir  outros  que  nos  parecen  básicos  para
alcanzar unha boa competencia comunicativa.

4.4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no
campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.

i)  Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira
apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal  e
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento
fundamental  para o mantemento da identidade de Galicia,  e  como medio de relación
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interpersoal  e  expresión  de  riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

- TEMPORALIZACIÓN

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDAR TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

Le con 
corrección 
textos 
diversos

ORB3.5.3.

2 sesións Lectura de textos con preguntas orais 
onde detectaremos se se comprenden os 
conceptos.

Exercicios de respiración para mellorar a técnica
vocal.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

Diferenza entre 
diferentes tipos de discursos

2 sesións Visionado de vídeos para distinguir distintos 
tipos de discursos, ao final haberá preguntas orais.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

Elabora discursos 
breves.

ORB3.1.1.

ORB3.3.1.

ORB3.4.1.

ORB3.4.2.

2 sesións Redacción dun breve discurso que se 
expoñerá en público.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

Exercicios de dicción, entoación e 
expresividade para mellorar a técnica vocal.

ORB3.2.1. 2 sesións Lectura dramatizadada dunha peza teatral 
breve. Con posterior memorización do texto.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1
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ORB2.2.1.

ORB3.3.1. 

ORB3.4.1.

ORB3.5.1.

ORB3.5.2.

ORB3.5.3.

2 sesións Elaborar unha anécdota biográfica e dicila 
cunha duración mínima dun minuto.

Rúbricas Exercicio de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB3.7.1. 1 sesión Facer unha gravación dun discurso e 
presentala en formato dixital.

Rúbricas Exercicio de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB4.2.1. 

ORB4.2.2.

ORB4.3.1.

ORB4.3.2.

ORB4.3.3.

2 sesións Preparar un debate para aprender a expoñer
as propias ideas debidamente argumentadas, 
respectar os turnos de palabra e as ideas dos 
demais.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB3.4.1. 

ORB2.7.1.

ORB3.4.2.

ORB3.5.1.

ORB3.5.2.

ORB3.6.1

ORB3.6.2.

3 sesións Preparar un xuízo no que se xulgará un 
tema polémico e onde aparezan os elementos 
principais: xuíz, abogado, fiscal, testemuñas e 
xurado. Cada un, dependendo do papel que se lle 
asigne terá que preparar un discurso propio.

Rúbricas Exercicio de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB2.1.1. 1 sesión Elaborar un anuncio publicitario, cun slogan 
sinxelo e persuasivo, gravalo en vídeo e presentalo 
en formato dixital

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB3.1.1.

ORB3.2.1. 

2 sesións Lectura dramatizadada dunha peza teatral 
breve. Con posterior memorización do texto. 

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1
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ORB3.3.1.

ORB3.4.1.

ORB3.4.2.

ORB3.5.3.

ORB3.6.1.

2 sesións Exercicios de respiración, vocalización e 
relaxación.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1
Ensaios e representación da peza teatral.

ORB3.7.1. 1 sesión Facer unha gravación dun discurso e presentala en 
formato dixital.

Rúbricas Traballo de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB2.2.3.

ORB2.8.1.

ORB2.8.2.

ORB3.7.1. 

3 sesións Agrupados en parellas elaborar entrevistas 
que se gravarán en vídeo e posteriormente 
visualizaranse na clase

Rúbricas Exercicio de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORb3.1.1.

ORB3.5.1.

ORB3.5.2.

ORB3.5.3.

ORB3.6.1.

2 sesións Preparar un discurso despois de acadar un 
premio importante ou para ingresar nunha 
institución dunha duración mínima de 2 min.

Rúbricas Traballo de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB4.2.1. 

ORB4.2.2.

ORB4.3.1.

ORB4.3.2.

ORB4.3.3.

2 sesións Preparar un debate para aprender a expoñer 
as propias ideas debidamente argumentadas, 
respectar os turnos de palabra e as ideas dos 
demais.

Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB2.2.1.

ORB3.3.1. 

2 sesións Elaborar un discurso a modo de monólogo 
cunha duración mínima de 2 min.

Rúbricas Exercicio de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

113



ORB3.4.1.

ORB3.5.1.

ORB3.5.2.

ORB3.5.3.

ORB2.4.2.

ORB4.2.1. 

ORB4.2.2.

ORB4.3.1.

ORB4.3.2.

ORB4.3.3.

2 sesións Simular unha sesión parlamentaria. Rúbricas Observación  na aula 40%

Grao consecución 0,5 sobre 1

ORB3.7.1. 1 sesión Facer unha gravación dun discurso e 
presentala en formato dixital.

Rúbricas Exercicio final de avaliación 60%

Grao consecución 0,5 sobre 1

4.6. CRITEIRIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

As cualificación obteranse da media das actividades realizadas diariamente na aula
(40%) e a exposición oral dos traballos durante a avaliación específicas (60%).

Rúbrica de lectura:

Indicadores Nunca Ás veces Sempre

Fluidez

Lentamente
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Monótono e sen inflexións

Rápido de máis

Uso da voz

Pronuncia con dificultade

Tatexa

Emprega retrousos

Volume baixo de máis

Substitúe sons

Sen entoación

Hábitos posturais

Demasiado cerca do texto

Move a cabeza ao longo da liña

Excesiva tensión muscular

Rúbrica xeral:

Indicadores Excelente Ben Suficiente Escaso

Volume
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Pronunciación

Contido

Secuenciación lóxica (can
do é un discurso argumentativo)

Capacidade expresiva 
(cando é unha representación 
teatral)

Estrutura

Volume

Expresión oral

Outros dos requisitos esixidos para unha avaliación positiva son:

- Amosar unha actitude positiva cara á materia e respectuosa cos demais. 

-  Amosar  motivación,  interese  e  capacidade  para  o  traballo  en  grupo  e  para  la
asunción de tarefas e responsabilidades en proxectos colectivos. 

- Realizar todos os traballos que se lle soliciten e entregalos con puntualidade.

En setembro só se cualificará o exame desta convocatoria extraordinaria, a cal ver-
sará sobre a exposición oral dun tema aleatorio escollido polo alumno ou alumna entre
catro de actualidade. Esta proba, ao igual que as outras do curso, será gravada en audio/
vídeo para poder ser avaliada de xeito adecuado. A proba de setembro será valorada en-
tre 0 e 10 puntos. Para iso, empregaremos as rúbricas sinaladas anteriormente.

4.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

No ensino-aprendixe da oratoria trátase de potenciar a capacidade de expresión oral
do alumnado dende idades moi temperáns. 
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Por unha banda, atenderase á cuestións formais tales como: 

A) As partes do discurso:

1.- Inventio: procura de materiais

2.- Dispositio: elección e estructuración dos materiais

3.- Elocutio: Expresar o contido nun texto

4.- Memoria: Memorización do discurso

5.- Actio: posta en escena do discurso

B) Os tipos de discursos en función dos obxectivos perseguidos:

persuasivos, informativos, artísticos...

C) Ornamentación do discurso:

- Figuras estilísticas: comparacións, metáforas, etc.

- Frases célebres de algún autor sobre o tema

- Poemas ou versos soltos

D) A importancia da entonación, a estructura ordenada do discurso

E) Exercicios de respiración, xogos de voz, grafofonías, sonorización e dicción. 

De outra banda, procuraráse minimizar todas as trabas psicolóxicas para falar en 
público, tales como medo escénico, timidez etc. Procurando que o alumnado non 
perciba o traballo como un “mal trago” a pasar, senón coma un xogo entre os 
compañeiros da clase.   

A metodoloxía porá en lugar central a participación activa do alumnado, que 
elaborará pequenos discursos logo de unha pequena investigación mediante os 
ordenadores abalar na rede. E finalmente, apoiándose nun programa de 
presentacións dixitais exporá de xeito oral o seu discurso a toda a clase. Os temas 
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propostos serán temas sinxelos de actualidade procurando colaborar co tema 
proposto pola biblioteca do centro para este curso académico: Cambio climático e 
migracións.

4.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Consideramos que unha materia como Oratoria que se basea no correcto uso da pa-
labra e con tan pouca carga lectiva non precisa o recurso do libro de texto polo que os
materiais que empregamos están extraídos de diversos manuais sobre o tema ademais
do recurso da rede que nos proporciona un inestimable apoio. Ademais de empregar gran
cantidade de textos como poemas, relatos, obras de teatro, etc, que son de moita axuda
para practicar a oralidade. Tamén faremos uso das TIC ao formar parte dos instrumentos
de avaliación a exposición de presentacións dixitais para desenvolver algunhas partes do
currículo.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de consecu-
ción

Nada SuficienteBen ExcelenteObservacións e propostas de me
llora

Temporalización 
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de 
avaliación efectivos

Abarcáronse todos 
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os estándares

Atendeuse á diversi
dade do alumando

Incorporáronse as 
TIC

4.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

4.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Farase en base á observación do traballo do alumno na clase: participación, lectura
comprensiva, traballo no caderno de clase. Farase algunha actividade que serva para de-
sinhibir e crear un ambiente relaxado e lúdico. Xa nestas primeiras sesións veranse as di-
ferenzas nas actitudes e aptitudes que servirán para tomar as medidas oportunas en cada
caso.

4.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Entendendo a atención á diversidade como a adecuación do currículo a determinado
alumnado, levaremos a cabo as seguintes modificacións ou adaptacións sobre os elemen-
tos curriculares:

Metodoloxía, contidos. Dedicar máis tempo aos escolares que o necesiten, previo
agrupamento realizado seguindo o criterio de dificultade de aprendizaxe. Reforzar
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algúns contidos co grupo mentres outros traballan autonomamente. Realización de
traballos en grupo titorados por compañeros da aula.

Actividades. Organizar diferentes tipos de actividades para a aprendizaxe de ma-
neira que todos podan participar nelas. Nuns casos aumentaráse, ou diminuiráse a
cantidade;  noutros haberá que ofrecer  explicacións clarificatorias individualmente.
Contaráse con materiais didácticos diversificados.

Motivación.  Ofrecer motivacións diferentes, como a inmediata utilidade das súas
aprendizaxes.

Avaliación. Formular diferentes niveis de esixencia sobre os mesmos contidos.

4.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A concreción vai incluída no propio deseño curricular desde o momento en que pro-
movemos unha formación inclusiva e responsable ante os demais e co mundo que nos ro-
dea. 

Ademais colaboraremos cos distintos equipos dinamizadores do centro (Biblioteca,
Normalización lingúística, TICs, Soncine, etc) para incorporar os distintos elementos pro-
postos no proxecto de centro.

4.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

4.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
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envolvemento das competencias acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

4.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

5.  FILOSOFÍA (4º eso) 

5.1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Segundo o decreto da LOMCE, a materia de Filosofía de cuarto curso de ESO ten
como unha das súas finalidades contribuír a dotar o alumnado dunha capacidade básica
de  comprensión.  Esta  capacidade,  arrancando  da  propia  experiencia  humana,  das
vivencias, das inquedanzas e dos interrogantes que ela mesma suscita, debe catapultar o
alumnado  ao  limiar  dunha  capacidade  de  crítica,  de  argumentación  e  síntese  que,
ademais da súa exemplificación filosófica, poida servirlle para desenvolverse como persoa
e  como  cidadán  ou  cidadá,  entendendo  a  radicalidade  do  saber  filosófico  como
ferramenta de transformación e cambio. 

A comprensión de si  mesmo/a e do mundo en que se vive, sen esquecer a súa
vertente  histórica,  responde  á  dimensión  teórica  da  filosofía  como "preguntar  radical"
mediante a procura e tratamento dos grandes interrogantes filosóficos.  Xunto a iso,  a
materia  debe  proxectar  unha  dimensión  práctica,  incidindo  basicamente  no  fomento
dunha actitude reflexiva e crítica que non acepte nada preconcibido, e dunha capacidade
de pensar que,  a través da mediación dialóxica,  sexa capaz de argumentar de forma
coherente e lóxica. O alumnado, deste xeito,  deberá integrar coherentemente as súas
ideas e as súas crenzas, someténdoas á crítica e á visión doutras persoas para ser quen
de alcanzar  un  pensamento  autónomo que integre  os seus coñecementos e  os seus
valores, comprendendo a particularidade da filosofía como saber radical e global.
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5.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

O decreto apunta que a materia permite integrar nunha visión de conxunto a gran
diversidade de saberes, capacidades e valores, a filosofía eríxese nunha ferramenta moi
interesante  para  contribuír  ao  logro  das  máis  importantes  expectativas  descritas  nas
competencias clave. É patente que as competencias clave deben estar perfectamente
integradas nas propostas curriculares das áreas e materias, para desenvolver, de forma
coherente e precisa, os resultados da aprendizaxe que o alumnado debe conseguir. Neste
sentido, esta materia, dentro da implicación das competencias clave no sistema educativo
español,  pode  contribuír  a  desenvolver  especialmente  as  seguintes  competencias:
comunicación  lingüística,  aprender  a  aprender,  competencias  sociais  e  cívicas,  e
conciencia  e  expresións  culturais.  Cómpre  valorarse  que,  dun  xeito  nomeadamente
salientable,  a  materia  no  seu  conxunto  debe  motivar  o  alumnado  para  aprender  a
aprender, competencia basal para a adquisición do amor ao saber, o que constitúe un eixe
paradigmático para afrontar a vida e o mundo, dotando o alumno ou a alumna de valiosos
apeiros para, desde a iniciativa persoal, formalo como persoa.

Unha metodoloxía centrada e fundamentada nas competencias clave debe supor
novos retos e, especialmente, importantes cambios na forma de entender a concepción
do proceso de ensino e aprendizaxe, así como cambios na propia cultura escolar en xeral.
Non só se fai necesaria unha estreita vinculación do profesorado no desenvolvemento
curricular senón tamén transcendentes cambios nas prácticas de traballo e nos métodos
de  ensino.  A  avaliación  das  competencias  require  o  concurso  de  estratexias  e
instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de
problemas  que  simulen  contextos  reais,  mobilizando  os  seus  coñecementos,  as
destrezas, os valores e as actitudes. E cómpre non esquecer, desde logo, a flexibilidade e
a variabilidade nos procedementos de avaliación como parte inherente ao entendemento
da avaliación como parte integral do proceso de ensino e aprendizaxe e, ao cabo, como
un utensilio clave para mellorar a calidade da educación. Neste sentido, estratexias como
a autoavaliación,  a  avaliación entre iguais ou a coavaliación favorecen a aprendizaxe
desde a reflexión activa e desde a posta en práctica das dificultades e as fortalezas do
alumnado,  tendo  o  conta  o  horizonte  de  participación  dos  compañeiros  e  das
compañeiras, e desde a colaboración do profesorado na regulación do proceso de ensino
e aprendizaxe.
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5.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

Bloque 1. A filosofía

b

e

f

h

B1.1. Conceptos do 
bloque "A filosofía": 
filosofía, mito, logos,
saber, opinión, 
abstracto, concreto, 
razón, sentidos, 
arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, 
substancia, 
prexuízo, etc.

B1.2. Modos de 
pensar: coñecer, 
opinar, argumentar, 
interpretar, razoar, 
analizar, criticar, 
descubrir, crear.

B1.1. Comprender o 
que é a reflexión 
filosófica, 
diferenciándoa doutros 
tipos de saberes que 
estudan aspectos 
concretos da realidade 
e do individuo.

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

CAA

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

CCL

b

e

h

B1.3. Explicación 
racional (logos) e 
mitolóxica (mito).

B1.4. Comparativa 

B1.2. Coñecer a orixe 
da filosofía occidental 
(onde, cando e por que 
xorde), distinguíndoa 
dos saberes 

FIB1.2.1. Explica as 
diferenzas entre a 
explicación racional e 
a mitolóxica, en 
comparación tamén 
con algunhas 

CCEC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

l de textos míticos e 
racionais ao 
respecto da 
cosmoxénese e a 
antropoxénese.

prerracionais, o mito e 
a maxia, en tanto que 
saber práctico, e 
comparándoa con 
algunhas 
características xerais 
das filosofías orientais.

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.

CCL

h

l

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

B1.3. Identificar 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.

CCEC

CCL

a

h

B1.6. O individuo e 
a polis en Sócrates 
e en Protágoras.

B1.4. Coñecer o xiro 
antropolóxico da 
filosofía no século V 
a.C., explicando 
algunhas das ideas 

FIB1.4.1. Compara a 
interpretación do ser 
humano e a sociedade
defendida por 
Sócrates coa exposta 

CSC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

l centrais de Sócrates e 
de Protágoras, e 
reflexionando sobre a 
aplicación práctica da 
filosofía respecto ao 
individuo e a sociedade
en que vive. 

por Protágoras, e 
argumenta a súa 
propia postura.

g

h

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

B1.5. Reflexionar e 
argumentar, de xeito 
escrita e oral, sobre o 
interese, 
especificamente 
humano, por 
entenderse a si mesmo 
e o que o rodea.

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

CAA

CCL

h

l

B1.8. Funcións da 
filosofía nas súas 
vertentes teórica e 
práctica.

B1.6. Recoñecer as 
funcións da filosofía en 
tanto que saber crítico 
que aspira a 
fundamentar, analizar e
argumentar sobre os 
problemas últimos da 
realidade, desde unha 
vertente tanto teórica 
como práctica.

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

CCL
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

Bloque 2. Identidade persoal

b

d

h

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

B2.1. Comprender 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. 

CCL

h B2.2. A 
personalidade.

B2.2. Definir o que é a 
personalidade, así 
como os principais 
conceptos relacionados
con ela.

FIB2.2.1. Define e 
caracteriza o que é a 
personalidade.

CCL

h B2.3. Teorías sobre 
a personalidade

B2.3. Coñecer e 
explicar as teses 
centrais dalgunhas 
teorías sobre a 
personalidade.

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

CCL

a

b

B2.4. Etapas do 
desenvolvemento da
identidade persoal. 

B2.4. Recoñecer as 
etapas do 
desenvolvemento da 

FIB2.4.1. Le textos 
literarios nos que se 
analiza a 

CAA

CCL
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

d

g

h

Tipos de 
personalidade.

identidade persoal, 
reflexionando sobre os 
factores que 
determinan o éxito e o 
fracaso, e achega a 
propia opinión razoada 
sobre estes dous 
conceptos.

personalidade dos 
personaxes, identifica 
os trazos e os tipos de 
personalidade, e 
reflexiona por escrito 
sobre a temática.

l B2.5. O inconsciente
na psicanálise.

B2.5. Analizar que se 
entende por 
inconsciente no marco 
do pensamento da 
psicanálise.

FIB2.5.1. Analiza que 
se entende por 
inconsciente.

CCEC

a

b

e

h

n

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

B2.6. Reflexionar por 
escrito e dialogar en 
grupo sobre a posible 
incidencia que a 
herdanza xenética e o 
adquirido teñen na 
formación da 
personalidade.

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

CAA

CCL

CMCCT
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

b

e

g

B2.7. A filosofía da 
mente e a 
neurociencia.

B2.7. Investigar 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.

CCL

CD

d

h

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

B2.8. Identificar a 
función e a importancia 
da motivación como 
factor enerxético e 
direccional da vida 
humana nas súas 
múltiples dimensións.

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

CCL

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

B2.9. Recoñecer, 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.

CAA

d B2.10. Teoría B2.10. Explicar as FIB2.10.1. Explica as 
ideas centrais da 

CAA
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

h humanística sobre a
motivación. 
Diferenzas coa 
teoría cognitivista.

ideas centrais da teoría 
humanística sobre a 
motivación, 
reflexionando sobre o 
carácter da motivación 
como elemento 
distintivo do ser 
humano fronte ao 
simplemente animal.

teoría humanística 
sobre a motivación e 
expresa a súa opinión 
razoada ao respecto.

CCL

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

CAA

d

h

B2.11. Condición 
afectiva humana

B2.12. Impulsos, 
emocións e 
sentimentos.

B2.13. Papel do 
corpo na 
afectividade

B2.11. Coñecer 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.

CCL

d

h

m

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

B2.12. Valorar 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.

CCL

CSC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

b

d

g

h

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

B2.13. Reflexionar e 
argumentar sobre a 
importancia da 
motivación e das 
emocións, como a 
curiosidade e o pracer 
de aprender, o desexo 
de lograr obxectivos, a 
satisfacción pola 
resolución de 
problemas, o agrado 
polo 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.

CAA

CCL

d

g

h

B2.16. As emocións 
como estímulo da 
iniciativa, a 
autonomía e o 
emprendemento.

B2.14. Reflexionar 
sobre o papel das 
emocións como 
ferramenta para ser 
emprendedor/a e 
creativo/A.

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

CCL

CSIEE

b

d

g

h

B2.17. O ser 
humano como 
centro das múltiples 
perspectivas que se 
integran no saber 
orixinario que é a 
filosofía.

B2.15. Coñecer, desde 
a historia da filosofía, 
algunhas das reflexións
sobre aspectos que 
caracterizan o ser 
humano en canto tal, 
valorando a función da 
filosofía como saber 
orixinario e integrador 
de múltiples 

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

CD

CSC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

perspectivas cuxo 
centro común é a 
persoa.

h

l

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

B2.16. Explicar as 
teorías da alma de 
Platón e de Aristótoles, 
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.

CCEC

FIB2.16.2. Explica a 
teoría da alma de 
Aristóteles.

CCEC

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

CAA

g

h

l

B2.19. A 
introspección en 
Agostiño de Hipona.

B2.17. Coñecer 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.

CAA

h

l

B2.20. O cogito de 
Descartes

B2.21. O home-

B2.18. Describir e 
comparar a concepción 
cartesiana do papel do 
pensamento como 

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

CCEC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

máquina dos 
materialistas 
franceses do século 
XVIII.

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.

CCEC

CSC

h B2.22. A vontade 
como elemento 
definitorio do 
humano.

B2.19. Coñecer a 
importancia da 
facultade da vontade 
como elemento 
definitorio do humano.

FIB2.19.1. Explica o 
que é a vontade.

CCL

d

h

B2.23. Reflexión 
filosófica sobre a 
afectividade.

B2.20. Expresar 
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.

CCL

g

h

B2.24. O ser 
humano como 
proxecto.

B2.21. Recoñecer as 
implicacións filosóficas 
da idea do home como 
proxecto.

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

CCL

CSIEE

Bloque 3. Socialización

a B3.1. Conceptos do 
bloque 

B3.1. Identificar o 
"outro" tal como é na 

FIB3.1.1. Define e 
utiliza conceptos como

CCL
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

b

g

h

l

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

súa individualidade e, 
ao mesmo tempo, 
identificalo como un 
"alter ego" que 
comparte un espazo e 
unhas circunstancias 
comúns, dando lugar á 
intersubxectividade.

individualidade, 
alteridade, 
socialización, estado 
de natureza, dereitos 
naturais, contrato 
social, respecto, 
propiedade, Estado, 
lexitimación, 
institucionalización, rol,
status, conflito e 
cambio social, e 
globalización.

CSC

a

h

l

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

B3.2. Recoñecer 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.

CCEC

CCL

a

l

ñ

o

B3.3. Contidos 
culturais: 
institucións, ideas, 
crenzas, valores, 
obxectos materiais, 
etc.

B3.4. Niveis 

B3.3. Identificar o 
proceso de construción,
os elementos e a 
lexitimación dunha 
cultura, valorando esta 
non só como 
ferramenta de 
adaptación ao medio, 

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

CCEC
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

biolóxico, afectivo e 
cognitivo na 
internalización da 
cultura.

senón como ferramenta
para a transformación e
a autosuperación.

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.

CAA

CCEC

d

h

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

B3.4. Coñecer os 
elementos do proceso 
de socialización e 
relacionalos coa propia 
personalidade. 

FIB3.4.1. Describe a 
socialización primaria 
e secundaria.

CSC

a

h

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

B3.5. Coñecer as 
teorías sobre a orixe da
sociedade e reflexionar 
de forma escrita sobre 
elas, argumentando as 
propias opinións ao 
respecto.

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

CSC

a

b

d

l

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

B3.6. Comprender 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.

CAA

CCEC

CSC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

e

g

h

B3.8. Comunicación.
Comunicación non 
verbal.

B3.9.  A 
comunicación na 
época das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

B3.7. Definir o que é a 
comunicación, 
analizando as formas 
de comunicación non 
verbal, e a incidencia 
das novas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación.

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

CD

a

g

l

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

B3.8. Reflexionar sobre
o posible papel activo 
dun/dunha mesmo/a na
construción da cultura 
e, en canto tal, 
identificarse como ser 
creativo e innovador, 
capaz de xerar 
elementos culturais.

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

CCL

CSIEE

a

b

e

h

l

ñ

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

B3.9. Reflexionar e 
indagar 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.

CAA

CCEC

CD
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

o

Bloque 4. Pensamento

b

h

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

B4.2. 
Características da 
racionalidade 
humana.

B4.1. Comprender 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.

CCL

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

CCL

h

l

B4.3. Posibilidades 
e límites da razón.

B4.2. Explicar 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.

CCL

f B4.4. Racionalidade B4.3. Distinguir a FIB4.3.1. Identifica as CAA
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

teórica e 
racionalidade 
práctica. Teoría e 
experiencia.

racionalidade teórica da
racionalidade práctica, 
así como teoría e 
experiencia.

dúas posibilidades de 
aplicación da 
racionalidade: teórica 
e práctica.

CCEC

d

h

l

B4.5. Concepcións 
contemporáneas 
sobre a intelixencia.

B4.6. Teoría da 
intelixencia 
emocional.

B4.4. Coñecer 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. 

CSC

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

CCL

CSC

b

g

h

B4.7. A verdade e os
seus tipos: a 
verdade como 
correspondencia; a 
verdade segundo o 
pragmatismo 
americano; a 
verdade desde o 
perspectivismo e o 
consenso.

B4.8. Papel do erro 
na procura da 
verdade. O erro 
como oportunidade.

B4.5. Comprender 
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.

CCL

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

CAA

CSIEE
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

procura de novas 
estratexias e 
solucións.

Bloque 5. Realidade e metafísica

h

l

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

B5.2. Metafísica: o 
seu obxecto e o seu 
método.

B5.1. Coñecer 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.

CCL

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

CCEC

b

f

h

B5.3. A natureza 
como esencia e 
como totalidade: o 
Universo.

B5.2. Comprender unha
das principais 
respostas á pregunta 
acerca do que é a 
natureza e identificar 

FIB5.2.1. Expresa as 
dúas posibles 
respostas á pregunta 
pola orixe do Universo 
(é eterno ou foi 
creado), e expón as 

CAA

CCEC

CMCCT
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

l

n

B5.4. Orixe do 
Universo. 
Eternidade ou 
creación.

B5.5. Respostas á 
pregunta pola 
finalidade do 
Universo.

B5.6. Respostas á 
pregunta sobre o 
posto do ser 
humano no 
Universo.

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 
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.

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.

CAA

CMCCT

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

CCL

f

h

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

B5.3. Coñecer 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 

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

CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

como afecta esta 
resposta de cara á 
comprensión da 
conduta humana.

f

h

l

n

B5.8. Sentido da 
existencia. Vida e 
morte.

B5.9. Sentido da 
historia.

B5.10. Lugar do ser 
humano no mundo.

B5.4. Reflexionar sobre
a interrogación polo 
sentido da existencia, 
explicando as teses 
centrais dalgunhas 
teorías filosóficas da 
vida, e disertar 
razoadamente sobre a 
vida ou a morte, ou o 
devir histórico, ou o 
lugar do individuo na 
realidade, entre outras 
cuestións metafísicas.

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

CCEC

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

CCL

Bloque 6. Transformación

a

b

g

B6.1. Conceptos do 
bloque 
"Transformación-
ética": vontade, 
liberdade negativa, 
liberdade positiva, 

B6.1. Coñecer os dous 
significados do 
concepto de liberdade 
de acción (liberdade 
negativa e  liberdade 
positiva), e aplicalos 

FIB6.1.1. Define e 
utiliza conceptos como
vontade, liberdade 
negativa, liberdade 
positiva, 
autodeterminación, 

CSC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

h autodeterminación, 
libre albedrío, 
determinismo, 
indeterminismo e 
condicionamento.

tanto no ámbito da 
sociedade política 
como no terreo da vida 
privada ou a liberdade 
interior.

libre albedrío, 
determinismo, 
indeterminismo e 
condicionamento.

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

CSC

h B6.2. Libre albedrío 
e vontade.

B6.2. Comprender o 
que é o libre albedrío 
ou a liberdade interior, 
en relación coa 
posibilidade de 
autodeterminación dun 
mesmo e coa facultade 
da vontade.

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

CCL

a

f

g

h

B6.3. Libre albedrío:
condicionamentos 
sociais e políticos.

B6.4. Libre albedrío:
xenética e 
neurociencia.

B6.3. Reflexionar e 
argumentar 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.

CMCCT

CSC

h B6.5. O libre 
albedrío e o 

B6.4. Coñecer a 
existencia de 

FIB6.4.1. Argumenta 
sobre as posibilidades 

CCL
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

determinismo na 
natureza.

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.

do ser humano de 
actuar libremente, 
tendo en conta que é 
un ser natural.

CSC

h

l

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

B6.5. Recoñecer 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 
intermedia, que rexeita 
non a liberdade, senón 
a liberdade absoluta. 

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

CSC

b

d

h

B6.7. Conceptos do 
bloque 
"Transformación-
Estética": estética, 
creatividade, 
sinapse neuronal, 
imaxinación, 
pensamento 
diverxente, 
pensamento 
converxente e 
serendipia.

B6.6. Coñecer a 
estética como a parte 
da filosofía que estuda 
o proceso creativo, a 
experiencia estética e a
beleza.

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

CCL

CMCCT

142



Filosofía. 4º de ESO
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

g

h

B6.7. Imaxinación 
humana: 
características.

B6.8. Imaxinación: 
funcionamento e 
mecanismos de 
aparición de novas 
ideas.

B6.7. Identificar o que é
a imaxinación, en tanto 
que facultade 
específica do ser 
humano, explicando 
como funciona e cales 
son as súas 
características.

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

CAA

CCL

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

CCL

CSIEE

b

e

g

h

n

B6.9. Creatividade 
humana.

B6.8. Recoñecer a 
capacidade humana da 
creatividade, en tanto 
que potencialidade 
existente en todas as 
persoas e que se 
consegue adestrando o
cerebro.

FIB6.8.1. Analiza 
textos de literatura 
fantástica, 
considerando os 
elementos 
especificamente 
creativos e 
reflexionando sobre 
eles.

CCL

CSIEE

g

h

n

B6.10. Fases do 
proceso creativo.

B6.9. Coñecer as fases 
do proceso creativo e 
reflexionar sobre a 
importancia de que o 
pensamento diverxente 
imaxinativo e o 
pensamento lóxico e 
racional traballen 

FIB6.9.1. Explica as 
fases do proceso 
creativo.

CSIEE
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

xuntos.

b

n

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

B6.10. Coñecer e 
aplicar 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.

CAA

FIB6.10.2. Explica as 
principais técnicas de 
desenvolvemento da 
creatividade.

CSIEE

a

b

g

h

B6.12. Técnica do 
brainstorming.

B6.11. Utilizar 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.

CAA

CSC

b

g

h

B6.13. Relación 
entre liberdade e 
creatividade.

B6.12. Valorar a 
liberdade como 
condición básica para a
creatividade 
innovadora, a conexión 
entre si das ideas 

FIB6.12.1. Argumenta 
sobre o papel da 
liberdade como 
condición fundamental 
para a creación, e 

CCL

CSC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

preexistentes e a 
competitividade.

razoa a súa opinión.

g

h

n

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

B6.13. Coñecer 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.

CCEC

CSIEE

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

B6.14. Reflexionar 
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.

CSIEE

5.4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

Segundo o Decreto a materia estrutúrase en seis bloques: "A filosofía", "Identidade
persoal",  "Socialización",  "Pensamento",  "Realidade  e  metafísica"  e  "Transformación".
Pode  entenderse,  dun  xeito  escolar,  que  estes  bloques  representan  globalmente  un
equilibrio, xa que tres deles responden a unha dimensión marcadamente teórica (filosofía,
pensamento, realidade e metafísica), mentres os outros tres acentúan máis a vertente
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práctica  da reflexión  filosófica  (identidade persoal,  socialización  e  transformación).  Co
desenvolvemento destes bloques o alumnado debe ser quen, a través da internalización,
a  asimilación  e  a  consecución  das  competencias  clave,  de  adquirir  unhas  destrezas
teórico-prácticas basais para o avance e a mellora no eido persoal e na interacción social,
adquirindo, ao tempo, unha visión filosófica e cultural en xeral.

5.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

- TEMPORALIZACIÓN

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ESTÁND
AR

TEMPORALIZA
CIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS 
DE 
CUALIFICAC
IÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

FIB1.1.1. 

FIB1.1.2.

FIB1.2.1.

FIB1.2.2.

4 sesións Lectura de textos con preguntas 
para iniciarse na interpretación 
dos textos filosóficos. 

Búsqueda do significado dos 
conceptos filosóficos nun 
diccionario filosófico

Ler algún mito e comparalo coa 
explicación racional: semellanzas 
e diferenzas.

Ver rúbricas Facer os traballos 
no caderno aínda 
que non participe 
no debate. 

Lectura dos textos 
e comparación do 
mitito coa 
explicación 
racional. 

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1
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Debate sobre as diferenzas entre 
a filosofia e mito

FIB1.3.1. 

FIB1.4.1.

8 sesións Lectura das respostas dadas 
polos primeiros filósofos á 
pregunta polo arxé.

Explicación do profesor das 
respostas á pregunta polo arxé.

Visionado de un video sinxelo 
sobre os presocráticos.

Ler a obra de Platón "Apoloxía de 
Sócrates" e realización dunha 
pequena obra de teatro sobre o 
xuizo de sócrates.

Ver rúbricas Realizar un 
esquema no 
cuaderno sobre as 
respostas dos 
presocráticos á 
pregunta polo arxé.

Ler a "Apoloxía de 
Sócrates", 
participar na obra 
de teatro.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB1.5.1. 

FIB1.6.1. 

1 sesión Pequena disertación sobre o 
sentido da filososofía en relación 
co mito.

Ver rúbricas Realizar o exercicio
no cuaderno e 
posta en común.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB2.1.1. 

FIB2.2.1.

FIB2.3.1.

FIB2.4.1.

5 sesións Búsqueda en internet do 
significado dos principais termnos 
da psicoloxía e as teses principais 
da personalidade.

Ver rúbricas Redacción 
argumentada sobre
as principais teses 
sobre a 
personalidade.
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FIB2.5.1.

FIB2.6.1.

FIB2.7.1.

Lectura de algún texto literario 
onde se faga unha análise da 
personalidade dos personaxes.

Investigar na biblioteca ou en 
internet quen foi Freud e que se 
entende por inconsciente.

Pequeno resumo 
do significado de 
inconsciente 
segundo Freud.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB2.8.1.

FIB2.9.1.

FIB2.10.1.

FIB2.10.2.

FIB2.11.1.

FIB2.12.1.

FIB2.13.1.

FIB2.14.1.

FIB2.15.1.

8 sesións Visionado dun video sobre a 
motivación, emoción, 
autorealización e frustración.

Pequena investigación sobre o 
papel das emocións no 
coñecemento.

Visionado de un video sobre a 
teoría humnanística sobre a 
motivación.

Lectura de algún texto sobre o 
papel da emoción no 
coñecemento.

Ver rúbricas -Facer unha 
redacción opinando
razoadamente 
sobre o papel das 
emocións no 
coñecemento.

-Realizar no 
caderno un 
esquema 
comparativo entre a
teoría cognitivista e 
a humanística 
sobre a motivación.

-Pequena 
disertación sobre a 
incidencia nas 
emocións na 
conducta humana 
como estímulo da 
aprendizaxe, 
iniciativa e 
emprendemento.

-Por grupos 
realizaran un 
glosario cos termos
máis importantes 
da unidade.
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Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB2.16.1.

FIB2.16.2.

FIB2.16.3.

FIB2.17.1.
.

FIB2.18.1.

FIB2.18.2.

FIB2.19.1.

FIB2.20.1.

FIB2.21.1.

8 sesións Explicación do profesor e 
realización dun esquema sobre as
posturas dos principais filósofos 
en relación co problema alma – 
corpo: Platón, Aristóteles, 
Agostiño, Descartes, e os 
materialistas como La Metrie. 
Diferenciando na alma as 
facultades superiores: 
entendemento e vontade e a 
importancia desta última para 
desenvolver o proxecto vital e 
controlar as emocións.

Lectura do mito do carro alado de 
Platón.

Visionado da película Blade 
Runner, ou Yo Robot, en relación 
coas emocións.

Ver rúbricas Realizar no 
caderno un 
esquema sobre as 
posturas dos 
filósofos máis 
importantes sobre o
problema alma e 
corpo.

Debate sobre a 
importancia das 
facultades 
superiores da alma 
para construir o 
proxecto vital.

Discusión 
argumentada sobre
as películas 
proxectadas: 
diferenzas entre o 
home e a máquina.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB3.1.1. 

FIB3.2.1. 

FIB3.3.1.

FIB3.3.2.

FIB3.4.1.

8 sesións Ler un texto sobre cultura e 
sociedade.

Lectura dun texto sobre os 
axentes de socialización. 
Socialización primaria e 
secundaria.

Visionado dun video sobre as 
teorías máis importantes do 
contrato social

Ver rúbricas Buscar en internet 
as defincións de 
cultura e 
sociedade.

Realizar un 
esquema sobre os 
elementos que 
integran unha 
cultural.
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FIB3.5.1.

FIB3.6.1.

FIB3.9.1.

Realizar unha investigación sobre 
as diferencias entre a civilizacion 
oriental e a occidental.

Texto sobre etnocentrismo e 
relativismo cultural.

Participar nun  
debate sobre as 
diferentes culturas 
e os seus 
elementos.

Buscar a definición 
de etnocentrismo e 
relativismo cultural.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB3.7.1.

FIB3.8.1.

6 sesións Video sobre as vantaxes e 
inconvenientes das novas 
tecnoloxías para a comuniciación.

Realizar unha pequena obra de 
teatro sobre o ciberacoso.

Ver rúbricas Pequena 
disertación sobre 
as vantaxes e 
inconvenientes das 
novas tecnoloxías 
para a 
comunicacion.

Participar na obra 
de teatro.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB4.1.1. 

FIB4.1.2. 

FIB4.2.1.

FIB4.3.1.

FIB4.4.1.

FIB4.4.2.

8 sesións Explicacíón sobre os elementos 
que inciden na teoría do 
coñecemento. E diferenciar o 
coñecemento racional do sensible.

Ler un texto sobre racionalidade 
teórica e práctica.

Video sobre a intelixencia 
emocional.

Ver rúbricas Realizar un 
esquema no 
caderno sobre os 
elementos do 
coñecemento 
sensible e racional.

Escribir a diferencia
entre racionalidade 
teórica e práctica.

Definición e 
esquema da 
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FIB4.5.1.

FIB4.5.2.

Texto sobre os distintos conceptos
de verdade: como 
correspondencia, como 
perspectiva  e como prágmatismo.

O erro pode ser un camiño cara a 
verdade: aprendendo dos nosos 
erros

intelixencia 
emocional no 
caderno.

Disertación na que 
se argumente a 
relación entre razón
e emocións

Buscar e escribir as
principais 
definicións de 
verdade.

Debate sobre a 
importancia de 
aprender dos nosos
erros para acadar a
verdade.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB5.1.1. 

FIB5.1.2. 

FIB5.1.2. 

FIB5.2.1. 

FIB5.2.2.

FIB5.2.3.

FIB5.3.1.

10 sesións Explicación do profesor sobre os 
principais conceptos da ontoloxía 
filosófica.

Definición de metafísica e lectiura 
de algún texto.

Ver rúbricas Esquema histórico 
sobre as principais 
maneiras de 
entender a 
realidade dende a 
filosofía: esquema 
histórico da 
ontoloxía.

Pequena 
disertación sobre 
se a metafísica 
pode ser ciencia ou
non,
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FIB5.4.1.

FIB5.4.2.

Texto sobre a explicación relixiosa 
creacionista do universo e a 
postura grega da eternidade do 
cosmos.

Video sobre as preguntas 
filosóficas que xurden ao 
comtemplar a realidade física.

Ler un texto sobre o determinismo 
e o indeterminismo.

Ler un texto sobre vitalismo

Ler algún texto sobre o 
existencialismo.

Buscar en internet  
que filósofos creron
que hai unha 
finalidade no 
cosmos e cales 
non.

Buscar e apuntar 
no caderno a 
definción de 
determinismo e 
indeterminismo.

Buscar a definción 
de vitalismo e os 
seus 
representantes 
mais importantes.

Buscar a definción 
de existencialismo 
e os seus 
representantes.

Pequena 
disertación sobre o 
existencialismo.

FIB6.1.1. 

FIB6.2.1. 

FIB6.3.1.

FIB6.4.1.

FIB6.5.1.

5 sesións Texto sobre a liberdade negativa e
positiva.

Debate sobre o papel da vontade 
na libertade

Ver rúbricas Escribir no caderno 
a definición de 
libertade negativa e
positiva.

Participar no 
debate.

Texto onde 
argumente a súa 
opinión sobre a 
liberdade. Existe o 
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Texto sobre as diferentes posturas
de filósofos entorno ao tema da 
liberdade.

libre albedrío?

Esquema das 
posturas filosóficas 
ante a liberdade.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

FIB6.6.1. 

FIB6.7.1. 

FIB6.7.2. 

FIB6.8.1. 

FIB6.9.1. 

FIB6.10.1.

FIB6.10.2.

FIB6.11.1.

FIB6.12.1.

 
FIB6.13.1.

FIB6.14.1.

5 sesións Buscar a definción de: estética, 
creatividade, sinapse, 
imaxinación, pensamento 
diverxente e converxente, 
serendipia.

Texto sobre a creatividade e a 
imaxinación. Algún texto de 
literarura fantástica.

Video sobre as fases do proceso 
creativo e a técnica do proceso 
creativo chamado revisión de 
supostos e inversión.

Explicación do brainstorming

Video sobre os riscos e as 
vantaxes de saír da zona de 
confort. 

Ver rúbricas

Redacción sobre o 
papel da liberdade 
no proceso 
creativo.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1
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5.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Avaliaranse os seguintes aspectos:

- Observación diaria do traballo de clase e participación 50%

- Lecturas, debates, Disertación filosófica, obras de teatro: 50%

- Poderá realizarse un exame escrito por avaliación para aqueles alumnos que non
acaden os o nivel mínimo do grao de consecución previsto nas actividades da clase: 50%

Para maior concreción presento as rúbricas a continuación:

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

Realiza as tarefas no
caderno de clase

Participa nos 
debates

Profundidade e 
coherencia lóxica 
nas reflexións

Puntualidade na 
entrega de traballos

Probas escritas

-Domina os 
conceptos filosóficos

- Orde na exposición
dos contidos

- Coherencia lóxica 

Nivel baixo Nivel medio Nivel alto Nivel moi alto
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na argumentación

- Capacidade de 
relacionar contidos

- Habilidade para 
sintetizar

- Habilidade para 
analizar

- Enfoque acertafo 
do tema proposto

- Capacidade de 
contextalización 
histórica

Á  hora  de  cualificar  terase  en  conta  tódalas  cualificacións  recollidas  no
caderno de notas do profesor para realizar unha media ponderada das mesmas. 

5.  Exame extraordinario de setembro

Dirixido a comprobar o dominio xeral da materia e a consecución dos criterios
de avaliación.

A nota desta proba contará o 100% e versará sobre os contidos mínimos da
materia,  ademais  de  superala,  o  alumno  deberá  presentar  os  traballos  esixidos  polo
profesor durante o curso no caso de que o alumno non os entregara en tempo e/ou forma.

5.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
A tenor do establecido na normativa propóñense as seguintes liñas metodolóxicas.

O  proceso  de  ensino-aprendizaxe  da  área  de  Filosofía  non  se  limita  ao  ámbito  dos
coñecementos.  Unha  materia  como  esta,  que  pretende  unha  formación  integral  do
alumno,  debe  considerar  tamén  os  procedementos  que  permitan  a  adquisición  de
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capacidades  e  estratexias  para  un  traballo  autónomo  e,  ao  mesmo  tempo,  o
desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a
actitude critica do alumnado e que faciliten a súa inserción na sociedade na que viven.

O  punto  de  partida  de  todo  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  deben  de  ser  os
coñecementos previos do alumnado para proceder a partir  de aí,  cun espírito sempre
construtivo, a análise crítica dos mesmos.

Conforme a este principio, propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas:
●  A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no

que as ideas se impoñen externamente e vanse engadindo unhas a outras. O profesorado
debe evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que
sexan os alumnos, nun proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e
experiencias,  tanto  persoais  como  alleas,  os  encargados  de  construír  a  súa  propia
aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os obxectivos.

●  Débense  potenciar  aquelas  actividades  orientadas  a  aprender  a  razoar  e
argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como ven recollido nos obxectivos da area.

Son  seis  os  bloques  nos  que  se  organiza  o  currículo,  todos  eles  coa  mesma
estrutura. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesorado exporá ao alumnado na
primeira  sesión  e  que  lle  permitirá  obter  a  información  necesaria  (detectar  os  seus
coñecementos e experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e
anticipar  algúns  dos  conceptos  mais  importantes  que  se  irán  abordando  no  resto  da
unidade. Durante as seguintes sesións o alumnado realizará as actividades (individuais e
de grupo) seleccionadas polo profesorado.

5.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

O departamento opta por non poñer ningún libro de texto obrigatorio. O profesor
fornecerá aos alunmnos con apuntamentos e fotocopias parciais de distintos libros. Para
algúns  dos  estándares  utilizarase  materiais  tomados  de  internet  (textos,  videos,
documentais). Na clase manexarase como recurso o ordenador co proxector de vídeo e
os alumnos utilizarán como recurso educativo basicamente os cadernos e en ocasións
poderemos utilizar en grupo os ordenadores da aula de informática.

156



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

Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de 
mellora

Temporalización 
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de 
avaliación efectivos

Abarcáronse todos 
os estándares

Atendeuse á 
diversidade do 
alumando

Incorporáronse as 
TIC

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

Non é o caso no presente curso.
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5.11. DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Mediante a observación do rendimento do alumno na clase, farase un diagnóstico
dos  seus  coñecementos  previos,  pero,  dado  que  é  unha  materia  optativa,  sería
interesante que nunha primeira sesión expuxeran os motivos que os levaron a escoller
esta  materia.  Por  outro  lado,  consideramos  que  sempre  resulta  motivador  para  o
alumnado  facer  unha  choiva  de  ideas  na  que  se  poña  de  manifesto  cales  son  os
preconceptos dos que parten ao mesmo tempo que se inician no pensamento filosófico a
través da capacidade de reflexión e o espírito crítico. 

Non atopamos motivos para adoptar ningunha medida especial con aquel alumnado
que teña menos desenvolvidas as capacidades mencionadas, xa que me gustaría subliñar
o  carácter  instrumental  e  non finalista  da  nosa perspectiva  metodolóxica.  Dende este
punto de vista tanto a reflexión filosófica como o desenvolvemento do espírito crítico son
procedementos a través dos cales vanse ir desenvolvendo outras habilidades, polo que o
que interesa máis que nada é o proceso en si e non o produto resultante.

5.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Atención á diversidade na metodoloxía:

A  atención  a  diversidade  tradúcese,  metodoloxicamente,  nun  tratamento
individualizado dos alumnos: 

- Adaptaranse os exemplos e casos prácticos a súa experiencia, á realidade cotiá
que vive o alumnado. 

- Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas.

- Procurarase incrementar a súa motivación e curiosidade para cada un dos temas
expostos nas unidades didácticas. 

- Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 

- Abordaranse nos contidos, sempre que sexa posible, dende diversos puntos de
vista e de distinta forma. 
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Organización do grupo ou aula 

-  A  disposición  dos  alumnos  na  aula  dependerá  da  actividade  que  se  estea
realizando  e,  sobre  todo,  das  características  dos  alumnos  (nivel  de  motivación,
dificultades  de  atención,  problemas  de  audición  ou  visión,  etc.).  Concretamente,  os
alumnos con problemas de atención sentaran nas primeiras filas, así como os que teñan
problemas de visión.

Medidas extraordinarias

-  No  caso  de  detectarse  alumnado  que  precisase  de  medidas  extraordinarias
elaboraríase un protocolo de actuación en colaboración co departamento de orientación
do centro.  As decisións quedarán recollidas no libro de actas do departamento e nos
documentos de seguimento da programación.

5.13. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

A concreción vai incluida no deseño curricular. Colaborarase cos distintos equipos
dinamizadores do centro (Normalizacion linguistica, Biblioteca, TICs…) para incorporar os
distintos elementos propostos no proxecto de centro.

5.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

5.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnado. Sopesará cada un dos puntos
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da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

5.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

6.  FILOSOFÍA (1º bacharelato) 

6.1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

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 alumnas adquiren a aptitude de entre-
tecer unha defensa racional e razoable da sua autonomía, da súa dignidade e dos seus
dereitos nun contexto en vías de globalizacion. O pensamento filosófico achega os co-
ñecementos teóricos e as destrezas prácticas para entender, analizar e propor solucións
aos desafíos intelectuais e morais do seculo 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 li -
berdade. 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 a violencia e a 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 a os obxec-
tivos e ao sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e fa-
lacias, resistir a presión arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de
encontró entre posicions diferentes, humanizar as persoas con quen estamos obrigados/
as a convivir. E por iso que o tratamento na aula desta materia ten que facer reflexionar
ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na produción filo-
sófica desde as súas orixes, ao tempo que debe dar visibilidade ao pensamento filosófico
na muller.
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6.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Segundo  o  Decreto  da  LOMCE,  a  Filosofía  como  materia  potencia  o  des-
envolvemento das competencias sociais e cívicas, por estar estreitamente vinculadas coa
finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa consecución precisa acudir á compe-
tencia en comunicación lingüística, que lle permite ao alumnado tanto a exposición dun
pensamento rigoroso e claro como o diálogo frutífero coas demais persoas. A compe-
tencia 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 pro-
voca 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 can-
do 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 tec-
noloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón, o sentido, que se pre-
senta 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.

6.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS
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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  inno-
vación. 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, ana-
lizar 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 manifes-
tacións culturais e artísticas. A finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto de cri-
terios estéticos para estimar o valor da produción cultural e artística e, chegado o caso,
producir obras artísticas innovadoras con contido filosófico.

6.4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

O Decreto polo que se establece o curriculo da educación secundaria obrigatoria e
do bacharelato na Comunidade Autonoma de Galicia no seu artigo 26 establece que o Ba-
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charelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles
permitan: 

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Es-
tatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corres-
ponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustenta-
bilidade. 

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma res-
ponsable e autónoma e desenvolver o seu espirito 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 mu-
lleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacions 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 as 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 per-
soal.

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua ca-
stelá.

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

g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comu-
nicación.

h. Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma soli-
daria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tec-
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noloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia
ao territorio galego.

m. Afianzar o espirito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, inicia-
tiva, 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.

6.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR AVALIABLE DE:

- temporalización 

- grao mínimo de consecución para superar a materia

- procedementos e instrumentos de avaliación

ESTÁNDAR TEMPORALIZACIÓNPROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE CUALI
FICACIÓN

GRAO MÍNIMO DE CONSECU
CIÓN

FIB2.1.1.

FIB2.1.2.

FIB2.2.1.

FIB2.3.1.

FIB2.3.2.

12 sesións Lectura de textos progresivamente máis complexos con 
preguntas para iniciarse na interpretación dos textos filosóficos. 

Posta en común dos exercicios.

Comparación deses textos coa lectura dalgún mito.

Debate sobre as diferenzas entre a filosofia, a ciencia e 
a relixión.

Elaboración dunha disertación filosófica como traballo 
individual de reflexión fiilosófica.

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Entrega obrigatoria da di
sertación filosófica na que se evidencie 
que foi feita polo alumno/a.

20% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

FIB2.4.1.

FIB2.5.1.

FIB3.1.1.

18 sesións Lectura de textos con preguntas sobre o coñecemento 
tralos que se fará unha posta en común. 

Visionado dun vídeo sobre o mito da caverna.

Posta en común sobre o relatado no mito.

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 
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FIB3.2.1.

FIb3.2.2.

Actividades diversas por grupos para manexar con flui
dez os conceptos propios do tema.

Exercicios de reflexión sobre o coñecemento con pos
terior posta en común.

Visionado dun vídeo sobre ilusións ópticas e posterior 
posta en común.

Exame. Ver rúbricas 70% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

FIB3.4.1.

FIB3.4.2.

FIB3.4.3

FIB3.5.1

FIB3.6.1

FIB3.7.1.

FIB3.7.2.

18 sesións Actividades previas sobre preconceptos arredor da 
ciencia e posterior posta en común con debate.

Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Traballo de investigación por grupos sobre os distintos 
métodos da ciencia que se expresará cunha presentación dixi

Lectura de textos, artigos e fragmentos literarios sobre o 
impacto da ciencia e a tecnoloxía no noso planeta. Posta en co
mún.

Análise desde o punto de vista ético sobre distintas ac
tuacións da ciencia e a tecnoloxía con debate.

Ver rúbricas

FIB4.3.1.

FIB4.3.2.

FIB4.3.3.

9 sesións Actividades previas sobre preconceptos e posterior posta
en común con debate.

Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Traballo de investigación por grupos no que se rastreen 
en internet noticias que poñan de manifesto as teorías do tema. 

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Servirá para subir un 10% a nota

Disertación filosófica** Ver rúbricas 20% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

Exame Ver rúbricas
70% do total
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Grao de consecución 0,5 sobre 

FIB5.1

FIB5.2.

FIB5.3.

FIB5.4.

FIB5.5.

FIB5.6.

FIB5.7.

FIB5.8.

12 sesións Actividades previas sobre preconceptos e posterior posta
en común con debate.

Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Debate sobre monismo-dualismo

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

FIB6.1.1.

FIB6.1.2.

FIB6.2.1.

FIB6.3.1.

FIB6.3.2.

FIB6.3.3.

FIB6.3.4.

12 sesións Actividades previas sobre preconceptos e posterior posta
en común con debate.

Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

Preparación de presentacións dixitais sobre as distintas 
teprías éticas

Ver rúbricas 20% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 

FIB6.4.1.

FIB6.4.2.

FIB6.5.1.

FIB6.5.2.

FIB6.5.3.

Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Ver rúbricas Facer os traballos no caderno 
aínda que non participe na posta en co
mún. 10% do total

Grao de consecución 0,5 sobre 
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FIB6.5.4 1 sesión Debate sobre algún terma de actualidade Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.6.1 1 sesión Disertación sobre o pensamento utópico demostrando 
que se manexan os conceptos fundamentais da teoría política.

Ver rúbricas 20% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.7.1 2 sesións Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.8.1

FIB6.9.1.

FIB6.9.2.

2 sesións Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

1 sesión Visita a unha exposición de pintura ou escultura e facer 
unha recensión da visita

Ver rúbricas

FIB6.10.1.

1 sesión 10% do total Grao de 
consecución 0,5 sobre 1Debate sobre a función da arte na nosa sociedade

FIB6.11.1

FIB6.11.2.

FIB6.12.1.

2 sesións Lectura de fragmentos de obras literarias e escoita de 
fragmentos musicais escollidos polo alumnado. 

Reflexión e debate sobre a obxectividade dos gustos es
téticos. Referencias á teoría estética kantiana.

Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.13.1

FIB6.14.1.

FIB6.15.1.

FIB6.15.2.

6 sesións Exercicos prácticos sobre lóxica de enunciados.

Exercicios prácticos sobre retórica.

Exercicios prácticos sobre falacias.

Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.16.1

FIB6.16.2.

FIB6.16.3.

2 sesións Lectura de textos con preguntas* e posterior posta en 
común.

Ver rúbricas 10% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

FIB6.18.1 Entrega da disertación final na que se poña de manifesto
o manexo de conceptos filosóficas e ideas solidamente argu

Ver rúbricas 20% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

167



FIB6.23.1. mentadas.

Exame Ver rúbricas 70% do total Grao de consecu
ción 0,5 sobre 1

*A partir da 2ª avaliación adoitábamos comezar a inicialos no comentario de texto. 

6.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Como se foi sinalando na táboa anterior avaliaránse os seguintes aspectos:

- Observación diaria do traballo de clase e participación 10%

- Comentario de texto ou disertación filosófica: 20%

- Exame: 70%

Para maior concreción presento as rúbricas a continuación:

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

Realiza as tarefas no caderno 
de clase

Participa nos debates

Profundidade e coherencia 
lóxica nas reflexións

Puntualidade na entrega de tra
ballos

Probas escritas

-Domina os conceptos filosóficos

- Orde na exposición dos con

Nivel baixo Nivel medio Nivel alto Nivel moi alto
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tidos

- Coherencia lóxica na argumen
tación

- Capacidade de relacionar con
tidos

- Habilidade para sintetizar

- Habilidade para analizar

- Enfoque acertado do tema pro
posto

- Capacidade de contextua
lización histórica

Á hora de cualificar terase en conta tódalas cualificacións recollidas no caderno de
notas do profesor para realizar unha media ponderada das mesmas. 

5.  Exame extraordinario de setembro

Dirixido a comprobar o dominio xeral da materia e a consecución dos criterios de
avaliación.

Esta proba ponderará o 100% da nota e versará sobre os contidos mínimos da
materia e, ademais de superalo, o alumno deberá presentar os traballos esixidos polo
profesor durante o curso no caso de que o alumno non os entregara en tempo e/ou forma.

6.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A metodoloxía de clase basearase na aprendizaxe significativa, isto é, procurarase
que os novos contidos sexan anudados a outros contidos previos que o alumno xa posúe,
sexan estes de filosofía ou de outras materias. Pois un dos elementos máis importantes
da filosofía é a súa vocación integradora e ordenadora de contidos de outras materias.
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Isto tratará de facerse buscando a participación activa do alumnado nas clases, así
coma o aproveitamento de coñecementos de outras materias para potenciar a interdisci-
plinariedade. 

No tocante a comentarios de texto, disertacións ou exercicios escritos e orais resulta
evidente a importancia de que o alumnado aprenda a ver as conexións entre a filosofía,
como cosmovisión xeral do mundo, e a súa relación coas ciencias, artes etc. Pois só así
se potenciará a súa capacidade crítica e a súa orixinalidade á hora de facer comentarios
ou disertacións filosóficas.

6.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Non utilizamos libro de texto, senón que os materiais serán elaborados polo profe-
sor, nos que se inclúen actividades como lectura de textos con preguntas, actividades de
reflexión sobre diversos temas, traballos en grupo e individuais, etc. 

A miúdo usaremos recursos de internet para ilustrar os contidos do temario: docu-
mentais sobre temas específicos do temario, para completar os apuntamentos do profe-
sor.

Por outro lado,  faremos uso das TIC nas exposición de presentacións dixitais para
desenvolver algunhas partes do currículo. Tamén empregaremos en ocasións material bi-
bliográfico desenvolvendo algunhas sesións na biblioteca do centro. 

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

Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de mellora

Temporalización axeitada

Materiais apropiados
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Instrumentos de avaliación efec
tivos

Abarcáronse todos os estándares

Atendeuse á diversidade do alu
mando

Incorporáronse as TIC

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

Non é o caso no presente curso.

6.11. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 
COÑECEMENTOS PREVIOS

Na  segunda  semana  do  curso  realizarase  unha  proba  de  acreditación  de  co-
ñecementos previos que consistirá nunha proba oral con preguntas sinxelas referentes ás
súas opinións sobre a Filosofía e aos contidos que viramos durante as primeiras semanas
de clase. A finalidade e detectar deficiencias, non tanto de coñecementos previos -que
tamén-, senón máis ben da forma de expresarse, pois será importante detectar problemas
de expresión para tomar decisións metodolóxicas tanto dun xeito individual como colec-
tivo.

Nos casos nos que se detecten deficiencias, os alumnos serán informados polo pro-
fesor e prestaráselle especial atención a correxir os erros no sucesivo desenvolvemento
do curso. 

Isto servirá tamén para informar ao resto do profesorado na avaliación inicial.
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6.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención a diversidade tradúcese, metodolóxicamente, nun tratamento individua-
lizado dos alumnos: 

- Adaptaranse os exemplos e casos prácticos a súa experiencia, a realidade cotiá
que vive o alumnado. 

- Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas.

- Procurarase incrementar a súa motivación e curiosidade para cada un dos temas
expostos nas unidades didácticas. 

- Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 

Organización do grupo ou aula 

- A disposición dos alumnos na aula dependerá da actividade que se estea realizan-
do e, sobre todo, das características dos alumnos (nivel de motivación, dificultades de
atención, problemas de audición ou visión, etc.).  Concretamente, os alumnos con pro-
blemas deste tipo sentarán nas primeiras filas.

Medidas extraordinarias

-  No  caso  de  detectarse  alumnado  que  precisase  de  medidas  extraordinarias
elaboraríase un protocolo de actuación en colaboración co departamento de orientación
do centro. As decisións quedarán recollidas no libro de actas do departamento e nos do-
cumentos de seguimento da programación.

6.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Dado que o tema transversal proposto este ano pola biblioteca do centro leva por
título Cambio Climático e Migracións, tratarase de tocar este tema nos exercicios de clase
sempre que o currículo o permita.

Outro elemento transversal básico toca coas linguas e a rigurosidade e corrección
na expresión tanto oral como escrita. Procurarase en todo momento que o alumnado sexa
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consciente da importancia da expresión de ideas dende o punto de vista da corrección
linguística.

Colaborarase cos distintos equipos dinamizadores do centro (Normalizacion linguis-
tica, Biblioteca, TICs…) para incorporar os distintos elementos proposto no proxecto de
centro.

6.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES

Ver punto 13 da presente programación.

6.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnado. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

6.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.
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7. INICIACIÓN Á LINGUA ALEMANA (Optativa 1º BAC)

7.1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A materia de libre configuración do centro Iniciación á Lingua Alemá, toma como
base o disposto pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa,  no  Decreto  no  que  se  establece  o  currículo  da  Educación  Secundaria
Obrigatoria e  do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  especialmente no
referente  ao  punto  Segunda  lingua  estranxeira,  onde  se  fai  fincapé  nunha  Europa
multilingüe e multicultural, cuxa diversidade non debe ser obstáculo para a mobilidade e
cooperación, e apóiase nas conclusións do Consello Europeo reunido en Barcelona en
2002, nas que se establece o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras dende
unha idade moi temperá.

7.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Segundo o Decreto, a materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en
cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o
MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito
específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co
fin  de  realizar  unha  tarefa:  comprensión  de  textos  orais,  produción  de  textos  orais
(expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos
(expresión  e  interacción).  Para  a  súa  realización,  estas  actividades  requiren  a
competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os
elementos  que abrangue a  competencia  comunicativa  (lingüísticos,  sociolingüísticos  e
pragmáticos),  así  como  as  experiencias  lingüísticas  noutras  linguas.  Todos  estes
elementos  do  quinto  bloque  relaciónanse  entre  si  e  interactúan  na  realización  das
actividades  lingüísticas  comunicativas  de  comprensión,  produción  e  interacción.  Isto
supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse
o conxunto dos contidos recollidos  no quinto bloque para a  realización  do bloque de
actividade  lingüística  que  corresponda.  Da  mesma  maneira,  para  avaliar  o  grao  de
adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua,
deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos para a actividade
correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan.

No  caso  da  materia  de  libre  configuración  de  centro  Iniciación  á  Lingua  Alemá,
farase  especial  incidencia  na  competencia  en  comunicación  lingüística  no  relativo  a
comunicación en situacións cotiáns, tal e como se sinalou nos obxectivos. Non obstante
estará moi presente a competencia de conciencia e expresións culturais, competencia de
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aprender a aprender, e as competencias sociais e cívicas, así coma o sentido de iniciativa
e espírito emprendedor.

 

7.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a

 b

 c

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:

–  Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema.

–  Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.

–  Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial e 
puntos principais).

–  Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto.

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto.

 B1.2. Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de 
lonxitude media, 
transmitidos de viva voz ou
por medios técnicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou media, 
nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que 
traten de aspectos 
concretos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 

 SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu proceso 
de comprensión, 
axustándoo ás necesidades
da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e inferindo 
o que non se comprende e 
o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas.

 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de 
viva voz, que conteñan 

 CCL

 CAA
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entoación, etc.).

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir do 
coñecemento doutras 
linguas, e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, 
etc.).

–  Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e 
conciencia da importancia
de chegar a comprender 
textos orais sen precisar 
entender todos e cada un 
dos seus elementos.

 B1.3. Constancia no 
logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición do dito.

menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen 
a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito.

 B1.3. Comprender o 
esencial e a información 
relevante en situacións que 
impliquen a solicitude de 
información xeral (datos 
persoais, lugares, horarios, 
datas, prezos, formas de 
pagamento, actividades, 
etc.), sempre que lle poidan
repetir o dito. 

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves 
sobre argumentacións 
básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas 
frecuentes do ámbito persoal 
ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos 
básicos, claramente 
estruturados e articulados a
unha velocidade lenta ou 
media, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.

 B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 

instrucións, indicacións ou
outra información 
claramente estruturada, 
sempre que poida volver 
escoitar o dito ou pedir 
confirmación. 

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible sobre
asuntos prácticos no 
ámbito educativo (datos 
persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e 
proxectos persoais e 
educativos, coñecemento 
ou descoñecemento, acordo 
e desacordo, etc.), sempre 
que poida pedir que se lle 
repita ou que se 
reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle 
dixo.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.4. Entende o 
que se di en transaccións e
xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo,
en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes 
ou centros docentes), e os 
puntos principais e a 
información relevante 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

176



 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

información moi relevante 
e sinxela de presentacións 
ben estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, e de programas
de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou
anuncios, sempre que as 
imaxes sexan 
suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión.

  

cando se lle fala 
directamente en situacións
menos habituais, pero 
predicibles (por exemplo, 
a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver 
escoitar o dito.

 CD

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal 
na que participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas a unha 
velocidade lenta ou media,
sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese 
persoal, así como a 
expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos 
de temas habituais ou de 
actualidade, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis importantes
en presentacións sobre 
temas coñecidos ou do seu
interese nos ámbitos 
persoal e educativo; e de 
programas informativos, 
documentais, entrevistas 
en televisión, anuncios 
publicitarios e programas 
de entretemento, cando o 
discurso está ben 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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estruturado e articulado 
con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe.

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a

 b

 c

 f

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

–  Planificación:

–   Identificar o contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción.

–   Adecuar o texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa.

–  Execución: 

–   Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais, e a 
súa estrutura básica. 

–   Activar os coñecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible, aínda que 
se cometan erros de 
pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras 
teñan que solicitar 
repeticións para entender a 
mensaxe.

 B2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a 
reformulación, en termos 
máis sinxelos ou de 
significado aproximado, do 
que se quere expresar 
cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis 
complexos en situacións 
comunicativas máis 
específicas.

 SLEB2.1. Fai 
presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con 
apoio visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos sinxelos 
do seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e respondendo 
a preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.2. Toma parte 
en conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 
solucións a problemas 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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previamente asimilados e 
memorizados.

–   Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia 
básica, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto 
memorizados e traballados 
na clase previamente. 

–   Reaxustar a tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta) ou da 
mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

–   Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e
paralingüísticos.

–  Lingüísticos:

–   Modificar palabras de 
significado parecido. 

–   Definir ou parafrasear un 
termo ou unha expresión. 

–   Usar a lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da 

 B2.3. Intercambiar con 
pronuncia clara e 
intelixible, información en 
situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 
imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións 
frecuentes no ámbito 
público (doenzas, pequenas
reclamacións, etc.), así 
como na expresión básica 
dos sentimentos e os 
intereses persoais, tales 
como satisfacción, 
desgusto, admiración e 
sorpresa.

 B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación, e utilizando as 
estratexias necesarias para 
iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación.

 B2.5. Intercambiar 
información e opinións, dar
instrucións, describir e 
narrar acontecementos 

prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos 
de vista, e xustificando 
brevemente as súas 
accións, opinións e plans.

 SLEB2.3. 
Desenvólvese coa 
suficiente eficacia en 
situacións cotiás e menos 
habituais pero predicibles 
que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais ou 
educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
relacións coas 
autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas 
(uso de exemplos e palabras
de significado próximo) e 
xestos apropiados.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, cara 
a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que 
intercambia información e
se expresan e xustifican 
opinións brevemente; 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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lingua meta. 

–   Pedir axuda.

–  Paralingüísticos:

–   Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado. 

–   Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas e contacto visual ou
corporal). 

–   Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, puah, 
etc.) de valor comunicativo.

 B2.2. Actitude de 
respecto cara a si mesmo/a
e cara ás demais persoas, 
para comprender e facerse
comprender.

 B2.3. Rutinas ou 
modelos comúns de 
interacción segundo o tipo
de situación de 
comunicación.

sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos de 
accións e planos, formular 
hipóteses, facer suxestións 
e argumentar de xeito 
sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para 
planificar o que se vai dicir
e, en ocasións, haxa que 
formular a mensaxe en 
termos máis sinxelos e 
repetir ou reelaborar o dito 
para axudar á comprensión 
da persoa interlocutora.

narra e describe feitos 
sinxelos ocorridos no 
pasado ou expresa 
brevemente plans de 
futuro; fai suxestións; pide
e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidade moi coñecidos 
ou de interese persoal ou 
educativo.

 CD

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a  B3.1. Estratexias de  B3.1. Utilizar estratexias
de lectura (recurso ás 

 SLEB3.1. Identifica a 
información máis 

 CCL
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 b

 c

 f 

comprensión:

–  Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a 
partir da información 
superficial: imaxes, 
organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc.

–  Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva
ou extensiva).

–  Distinción de tipos de 
comprensión necesarios 
para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais).

–  Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto.

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e experiencias 
noutras linguas.

–  Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 

imaxes, títulos e outras 
informacións visuais, e aos 
coñecementos previos 
sobre o tema ou a situación
de comunicación, e aos 
transferidos desde as 
linguas que coñece), 
identificando a información
máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Seguir instrucións 
e consignas básicas, 
sinxelas e predicibles, de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo.

 B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
descritivos ou narrativos 
breves e ben estruturados 
nos que se informa de 
acontecementos, se 
describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións con 
expresións sinxelas, 
relativos a experiencias e a 
coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel 
escolar.

 B3.4. Recoñecer a 
estrutura das cartas formais

importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que traten 
temas xerais e coñecidos 
ou traballados previamente, 
e capta as ideas principais 
de artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu interese.

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo, que conteñan 
instrucións e indicacións de 
carácter previsible, 
claramente estruturados, 
relacionados con asuntos 
do seu interese persoal ou 
educativo (por exemplo, 
sobre cursos, prácticas ou 
becas).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.3. Identifica a 
información máis 
importante en instrucións 
sobre o uso de aparellos 
ou de programas 
informáticos de uso 

 CCL

 CAA

 CSC
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elementos.

 B3.2. Recoñecemento 
da estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura).

(remitente, cabeceira, lugar
e data; asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo 
da carta, despedida e 
sinatura), e comprender un 
repertorio elemental e 
básico de expresións fixas 
de confirmación ou 
denegación, obriga, 
coñecemento, necesidade e 
permiso utilizadas para a 
concesión dunha bolsa, a 
confirmación dun 
pedimento, a reserva dun 
hotel, etc. 

 B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
ou en soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou 
media extensión, escritos 
nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que 
traten asuntos cotiáns, 
temas de interese ou 
relevantes para os propios 
estudos ou as ocupacións e 
que conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico xeral
de uso común.

habitual, e sobre a 
realización de actividades 
e normas de seguridade ou
de convivencia no ámbito 
público e educativo.

 CCEC

 CD

 SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as liñas
xerais do argumento, o 
carácter dos personaxes e 
as características do lugar 
e o tempo en que se 
desenvolven.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en calquera
soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se 
describen e narran feitos e
experiencias, impresións e
sentimentos, e se 
intercambian información 
e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais,
coñecidos ou do seu 
interese.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.6. Entende o 
esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou comercial 
sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, 
mentres organiza ou 

 CCL

 CAA

 CSC
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realiza unha viaxe ao 
estranxeiro (concesión 
dunha bolsa, confirmación 
dun pedimento, reserva dun 
hotel, etc.).

 

 CCEC

 CD

 SLEB3.7. Entende 
información específica 
relevante en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos 
ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas 
relativos a materias 
educativas ou asuntos 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus 
intereses.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a

 b

 c

 B4. Estratexias de 
produción: 

–  Planificación: 

–   Mobilización e 

 B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas 
para elaborar textos 
escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media 
(elección da persoa 

 SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera formato, na 
que describe experiencias 
e sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades e
experiencias presentes e 

 CCL

 CAA

 CSC

183



 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 f coordinación das propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre
o tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.).

–   Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha
gramática, obtención de 
axuda, etc.). 

–   Uso de elementos 
coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de 
textos escritos, para elaborar
os propios textos.

–  Execución: 

–   Elaboración dun borrador
seguindo textos modelo.

–   Estruturación do contido 
do texto.

–   Organización do texto 
en parágrafos curtos 
abordando en cada un 
unha idea principal, 
conformando entre todos 
o seu significado ou a idea
global.

–   Expresión da mensaxe 

destinataria, finalidade do 
escrito, planificación, 
redacción do borrador, 
revisión do texto e versión 
final), incorporando 
esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións
comunicativas similares ao 
texto que se quere producir.

 B4.2. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite información 
persoal ou relativa aos seus
estudos ou á súa formación.

 B4.3. Escribir mensaxes 
sinxelas e breves con 
información, instrucións e 
indicacións básicas e 
opinións sinxelas, 
relacionadas con 
actividades cotiás ou do 
seu interese.

 B4.4. Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
información relativa a bens
e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e básicos,
actuando como mediación 
lingüística (adecuada ao 
seu nivel escolar), de ser o 
caso, cunha presentación 
do texto limpa e ordenada.

pasadas; e intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos nas 
súas áreas de interese 
persoal ou educativo.

 

 CCEC

 CD

 SLEB4.2. Completa un
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou ocupacional 
(nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.)
cunha finalidade específica, 
como inscribirse nun 
curso ou solicitar un 
campamento de verán.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB4.3. Escribe 
notas, anuncios, mensaxes
e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que 
solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou

 CCL

 CAA

 CSC
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con claridade axustándose 
aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto. 

–   Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

–   Recurso aos 
coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e 
locucións, do tipo "agora 
volvo", "botar unha man", 
etc.). 

–  Revisión:

–   Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións. 

–   Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación.

–   Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, 
tamaño da letra, etc.).

–   Reescritura definitiva.

 B4.2. Elaboración de 
cartas formais respectando

 B4.5. Escribir, en papel 
ou en soporte dixital, textos
de estrutura clara, breves 
ou de extensión media, 
sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal 
ou educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou informal,
utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de estruturas e un 
léxico de uso frecuente de 
carácter xeral.

dá información, ou solicita
un servizo, respectando as
convencións formais e 
normas de cortesía máis 
comúns neste tipo de 
textos, cunha presentación 
limpa e ordenada do texto.

 CCEC

 CD

 SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivos moi 
breves e sinxelos nos que 
dá información esencial 
sobre un tema educativo, 
facendo breves 
descricións e narrando 
acontecementos seguindo 
unha estrutura 
esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, 
de ser o caso, conclusión e
bibliografía).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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a súa estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura. 

 B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que inclúa
unha introdución, o corpo 
do informe, a conclusión e
a bibliografía.

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a

 b

 c

 f

 p

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos:

–  Sons e fonemas 
vocálicos.

–  Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

–  Procesos fonolóxicos máis
básicos. 

–  Acento fónico dos 
elementos léxicos illados e 

 B5.1. Expresarse coa 
suficiente fluidez para que 
poida seguirse sen moita 
dificultade o fío do 
discurso, aínda que poidan 
producirse pausas para 
planificar o que se vai dicir
e, en ocasións, haxa que 
interromper e reiniciar a 
mensaxe para reformulala 
en termos máis sinxelos e 
máis claros para a persoa 
interlocutora.

 B5.2. Utilizar as 
convencións ortográficas, 
de puntuación e de formato
de uso moi frecuente, en 

 SLEB5.1. Produce 
léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos de ritmo, 
entoación e acentuación 
de palabras e frases.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias da

 CCL

 CAA
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na oración.

 B5.2. Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas:

–  Uso das normas básicas 
de ortografía da palabra.

–  Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas.

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

–  Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas 
e normas de cortesía propias
da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal 
elemental na cultura 
estranxeira.

–  Achegamento aos hábitos 
e ás actividades de estudo, 
traballo e lecer, condicións 
de vida e relacións 
interpersoais (no ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional); o contorno 
xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos 

textos escritos en diferentes
soportes, coa corrección 
suficiente para non dar 
lugar a serios 
malentendidos, aínda 
poidan cometerse erros que
non interrompan a 
comunicación.

 B5.3. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos os
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos á vida 
cotiá (hábitos e actividades 
de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais (entre homes 
e mulleres, no ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), 
comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual e 
proxémica), e convencións 
sociais (actitudes e 
valores), axustando a 
mensaxe á persoa 
destinataria e ao propósito 
comunicativo, e amosando 
a propiedade e a cortesía 
debidas.

 B5.4. Producir textos e 
inferir o significado 

lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral
e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir.

 CSC

 CCEC

 SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, pode 
explicar o proceso de 
produción de textos e de 
hipóteses de significados 
tomando en consideración
os coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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históricos e personaxes 
salientables).

–  Recoñecemento de 
valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e 
calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como
os aspectos culturais básicos
que permitan comprender os 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e actuar neles 
adecuadamente.

–  Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e 
o noso.

–  Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e 
teñen unha cultura diferente 
á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:

–  Identificación de 
similitudes e diferenzas entre
as linguas que coñece para 
mellorar a súa aprendizaxe e
lograr unha competencia 

probable de palabras ou 
frases que descoñece a 
partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece.

 B5.5. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos elementos
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais.

 B5.6. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo propósito
comunicativo, mediante os 
expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso 
máis habitual, así como os 
seus significados asociados
(por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión), e 
empregar para comunicarse
mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe 

 SLEB5.5. Comprende e
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo,
invitar, etc.), utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu
nivel escolar suficientes 
para comunicar con 
eficacia.

 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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comunicativa integrada.

–  Participación en proxectos
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 

–  Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e 
sociais básicas propias da 
súa idade. 

–  Descrición de calidades 
físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades. 

–  Narración de 
acontecementos e descrición
de estados e situacións 
presentes, e expresión moi 
básica de sucesos futuros. 

–  Petición e ofrecemento de
información e indicacións, e 
expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias. 

–  Expresión do 

persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores 
discursivos moi 
frecuentes), sempre que 
sexan traballados na clase 
previamente.

 B5.7. Recoñecer e 
utilizar un repertorio léxico
de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relacionados cos 
propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, e 
un repertorio limitado de 
expresións de uso moi 
frecuente suficiente para 
comunicar no seu nivel 
escolar.

189



 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

coñecemento, o 
descoñecemento e a 
certeza. 

–  Expresión da vontade, a 
intención, a orde, a 
autorización e a prohibición. 

–  Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
satisfacción e a sorpresa, así
como os seus contrarios. 

–  Establecemento e 
mantemento básicos da 
comunicación e a 
organización elemental do 
discurso.

 B5.6. Léxico oral e 
escrito básico de uso 
común relativo a aspectos 
culturais variados: 

–  Vida cotiá: alimentación 
(pratos e produtos típicos, 
costumes alimentarios, 
tabús, convencións sociais, 
horarios etc.); familia e 
amizades; actividades de 
lecer; viaxes e transportes; 
festas e celebracións; saúde 
e educación; compras e 
actividades comerciais.

–  Bens e servizos básicos.

–  Contorno: clima, campo, 
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cidade e lugares máis 
representativos.

–  Tecnoloxía: aparellos de 
uso cotián. 

–  Calquera outro que se 
considere de interese.

–  Expresións fixas e 
enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais.

 B5.7. Estruturas 
sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma.

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués

  Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción (sowohl… als 
auch); disxunción 
(entweder… oder); 
oposición/concesión 
(obwohl); causa 
(denn/weil; wegen); 
finalidade (damit; dazu; 
darum); comparación 
(so / nicht so + Adjektiv 
+ wie; mehr/weniger + 
Adjektiv/Adverb + al); 
resultado/correlación 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción; 
disxunción; oposición
(alors que, au lieu de + 
Inf, bien que, par contre,
malgré, pourtant, tout 
de même); causa 
(puisque); finalidade 
(de façon à, de manière
à + Inf.); comparación 
(plus…plus, moins…
moins, plus…moins, 
moins…plus); 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción (not 
only…but also; both…
and); disxunción (or);
oposición/concesión 
((not…) but; …, 
though); causa 
(because (of); due to; 
as); finalidade (to+ 
infinitive; for+-ing); 
comparación (as/not 
so Adj. as; less/more + 
Adj./Adv. (than); better 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción (non 
solo... ma anche; 
disxunción (oppure); 
oposición (però, 
mentre); causa 
(siccome); resultado /
correlación (dunque, 
quindi, così/tanto che/
da); estilo indirecto 
(consigli, ordini, 
offerte).

 Expresión de relacións 
lóxicas: adición (não 
só...como também; não só... 
também); disxunción (ou, 
ou...ou); oposición /concesión 
(mas, mesmo assim;... 
embora); causa (por causa 
disso; daí que); finalidade 
(para + Inf.; para que); 
comparación 
(mais/menos/tão/tanto + Adj./
Adv./Subst. + (do) 
que/como/quanto; 
superlativo relativo (p. ex., 
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(deshalb; so dass); 
condición (wenn; sofern; 
falls); estilo indirecto.

 Relacións temporais 
(sobald).

 Afirmación.

 Exclamación.

 Negación (z. B. „nicht 
schlecht", „durchaus nicht", 
„keineswegs!").

 Interrogación (W-
Fragen, z. B. „Wie kommt 
es?"; Ja/Nein-Fragen; 
„So?").

 Expresión do tempo: 
pasado (Präteritum; 
Perfekt; Plusquamperfekt; 
historisches Präsens); 
presente (Präsens); futuro
(werden + Infinitiv).

 Expresión da 
modalidade: factualidade
(Aussagesätze); 
capacidade (schaffen); 
posibilidade/probabilidad
e (möglicherweise; 
wahrscheinlich); 
necesidade (brauchen); 
obriga (brauchen / nicht 
brauchen); permiso 
(dürfen; können; lassen); 
intención (denken zu + 
Infinitiv).

consecuencia (de telle 
manière que, de façon à
ce que); condición (si, 
même si + Indic.); 
estilo indirecto.

 Relacións 
temporais (depuis, 
de… jusqu’à, lorsque, 
avant/après + Inf., au 
moment où, (à) chaque 
fois que).

 Exclamación (Que,
Hélas!)

 Negación 
(personne ne…, rien 
ne…, ne…aucun, ne… 
que, ne… pas encore).

 Interrogación 
(lequel, laquelle, 
lesquels, lesquelles, 
auquel, duquel).

 Expresión do 
tempo: presente; 
pasado; futuro.

 Expresión do 
aspecto: puntual 
(frases simples); 
durativo (il était une 
fois); habitual (de 
temps en temps, 
chaque, tous les); 
incoativo, 
terminativo.

 Expresión da 

and better; the highest 
in the world); resultado
(so; so that); 
condición (if; unless); 
estilo indirecto 
(reported information, 
offers, suggestions and 
commands). 

 Relacións 
temporais (the 
moment (she left); 
while).

 Afirmación 
(affirmative sentences; 
tags; Me too; 
Think/Hope so).

 Exclamación 
(What + (Adj. +) noun, 
e. g. What beautiful 
horses!; How + Adv. + 
Adj., e. g. How very 
nice!; exclamatory 
sentences and phrases,
e. g. Hey, that’s my 
bike!).

 Negación (negative
sentences with not, 
never, no (Noun, e. g. 
no chance), nobody, 
nothing; negative tags; 
me neither).

 Interrogación (Wh-
questions; Aux. 
Questions; What is the 
book about?; tags).

 Expresión do 

 Relacións 
temporais ((da) 
quando, prima di, 
appena).

 Afirmación (frasi 
dichiarative 
affermative, proforma 
(spero di sì).

 Exclamación 
(forme ellittiche: 
sintagma 
preposizionale. (p.es 
in bocca al lupo!); 
frase semplice (p.es. 
crepi (il lupo)!); 
interiezioni (p.es. eh!, 
Anna!)).

 Negación (frasi 
dichiarative negative 
con avverbi e 
quantificatori negativi 
(non, nessuno); 
proforma (p.es. spero 
di no)).

 Interrogación 
(totali; parziali 
introdotte da avverbi e 
pronomi e aggettivi 
interrogativi (p.es. da 
quando)).

 Expresión do 
tempo (presente 
(presente); pasado 
(perfetto composto); 
futuro (presente)) e 
do aspecto (puntual 
(tempi semplici); 

o rapaz mais distraído da 
turma); resultado (assim, 
portanto).

 Expresión da condición 
(conectores: se, sem, desde 
que…; formas verbais: futuro 
de indicativo e de conjuntivo, 
simples e composto, pretérito 
e pretérito-mais-que-perfeito 
composto do conjuntivo, 
condicional simples e 
composto).

 Discurso indirecto 
(informacións, ofrecementos, 
suxestións e ordes) e indirecto
livre. 

 Relacións temporais 
(enquanto, antes que, depois 
que, logo que, assim que, mal
+ presente do conjuntivo, até 
que, sempre que).

 Afirmación (sentenzas 
declarativas afirmativas; 
frases impersoais).

  Exclamación (formas 
elípticas: Que + Subst. + (tão) 
+ Adj., p. ex. Que dia tão 
lindo!); sentenzas e 
sintagmas exclamativos, p. 
ex. Ei, esta é a minha 
bicicleta!; Magnífica bolsa!).

 Negación (sentenzas 
declarativas negativas con 
não, nunca; (não) nada, 
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 Expresión da 
existencia; da entidade 
(zählbare und nicht 
zählbare 
Sammelbezeichnungen; 
zusammengesetzte Nomen;
Pronomen [Relativ-, 
Reflexiv- und 
Determinativpronomina]); 
da calidade (z. B. „eher 
unbekannte", „leicht zu 
finden").

 Expresión da 
cantidade (Zahlen, z. B. 
Brüche und Dezimalzahlen; 
Quantität, z. B. mehrere; 
Grad, z. B. ziemlich gut).

 Expresión do espazo 
(Präpositionen; 
Lokaladverbien).

 Expresión do tempo 
(Stundenzählung, z. B. 
„morgen um diese Zeit", „in 
zehn Tagen"; Zeiteinheiten, 
z. B. Semester; Ausdruck 
der Zeit [früher; später]; 
Dauer, z. B. „den ganzen 
Tag", „den ganzen Sommer 
lang"; Vorzeitigkeit [noch; 
schon (nicht)]; 
Nachzeitigkeit, z. B. 
danach, später; 
Aufeinanderfolge [zuerst; 
zunächst; schließlich]; 
Gleichzeitigkeit [gerade als];
Häufigkeit, z. B. sehr oft).

 Expresión do modo 
(Modaladverbien und -

modalidade: 
factualidade; 
capacidade (réussir à);
posibilliade/probabili
dade (c’est (presque) 
certain); necesidade; 
obriga/prohibición 
(défense de, défendu 
de+ Inf.); permiso 
(permettre de faire 
qqch. à qq´un, donner la
permission à qq’un de 
faire qqch); intención/
desexo (penser/espérer
+ Inf,); factitivo o 
causal con el verbo 
faire (ex: Pierre a fait 
tomber son livre/s’est 
fait couper les 
cheveux); condicional 
(conditionnel présent) ; 
cortesía.

 Expresión da 
existencia: 
presentativos; a 
entidade (artigos, 
sustantivos, pronomes
persoais, adxectivos e
pronomes 
demostrativos; 
pronomes persoais 
OD e OI, "en", "y"; 
proposicións 
adxectivais); a 
cualidade; a posesión.

 Expresión da 
cantidade (fraccións, 
decimais, 
porcentaxes; artigos 
partitivos, adverbios 

tempo: pasado (past 
simple and continuous; 
present perfect; past 
perfect); presente 
(present simple and 
continuous); futuro 
(going to; will; present 
simple and continuous 
+ Adv.).

 Expresión do 
aspecto: puntual 
(simple tenses); 
durativo (present and 
past simple/perfect; and
future continuous); 
habitual (simple tenses 
(+ Adv., e. g. every 
Sunday morning); used 
to); incoativo (be 
about to); terminativo 
(stop+verb+ –ing). 

 Expresión da 
modalidade: 
factualidade 
(declarative 
sentences); 
capacidade (can; be 
able to); posibilidade/
probabilidade (may; 
might; perhaps); 
necesidade (must; 
need; have (got) to); 
obriga (have (got) to; 
must; imperative); 
permiso (may; could; 
allow); intención 
(present continuous).

 Expresión da 
existencia (e. g. there 

durativo (presente; 
perfetto composto 
(+Avv.); continuare a +
Inf.); habitual (tempi 
semplici e perfetto 
composto (+Avv.)); 
iterativo (ancora); 
incoativo (mettersi a 
+Inf.); terminativo 
(smettere di+ Inf.; 
tempi composti 
(+Avv.)). 

 Expresión da 
modalidade 
(factualidade (frasi 
dichiarative 
affermative e 
negative); necesidade
(bisognare + Inf.); 
obriga (imperativo; 
aver da + Inf., essere 
costretto a +Inf.); 
permiso (essere 
permesso + Inf.); 
intención (avere 
l’intenzione di + Inf.; 
decidere di + Inf.)); 
prohibición (non) 
essere permesso + 
Inf.). 

 Expresión da 
existencia (p.es. ecco
fatto); a entidade 
(nomi contabili / 
massa / collettivi; 
pronomi (riflessivi, 
tonici); determinanti); 
a calidade (p.es. 
davvero interessante). 

nenhum (a), ninguém, nem).

 Interrogación (sentenzas 
interrogativas directas totais; 
sentenzas interrogativas 
directas QU- (p. ex., De quem 
é a culpa?); interrogativas tag 
(p. ex., Isto é fácil, não é?); 
interrogativas eco e duplas).

 Expresión do tempo: 
pasado (pretérito imperfeito, 
perfeito simples e perfeito 
composto e pretérito mais-
que-perfeito composto); 
presente (presente, gerúndio);
futuro (futuro simple e 
composto; (+Adv.); haver-de).

 Expresión do aspecto: 
puntual (tempos simples); 
durativo (presente, futuro 
simples, pretérito 
imperfeito e pretérito 
perfeito composto do 
indicativo (+ Adv.); andar a 
+ Inf.; ir + Ger.); habitual 
(tempos simples (+ Adv.); 
costumar+ Inf.); incoativo 
(desatar a + Inf.); iterativo 
(pretérito imperfeito do 
indicativo; voltar a + Inf.); 
terminativo (pretérito 
perfeito simples composto e 
pretérito mais-que-perfeito 
composto; vir de + Inf.). 

 Expresión da 
modalidade: factualidade 
(frases declarativas); 
capacidade (é capaz / 
incapaz de + Inf.; saber); 
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sätze). de cantidade e 
medidas) e do grao.

 Expresión do 
espazo (prépositions et 
adverbes de lieu, 
position, distance, 
mouvement, direction, 
provenance, 
destination).

 Expresión do 
tempo: puntual (dans 
nº jours); divisións 
(dans les années, 
quinzaine); indicacións
de tempo (au début, à 
la fin, en début de 
semaine); duración 
(matinée, journée, 
soirée); anterioridade 
(jusqu’à ce que); 
posterioridade (dès 
que, depuis (le temps) 
que); secuenciación 
(premièrement, 
deuxièmement); 
simultaneidade 
(lorsque, lors de + 
nom); frecuencia 
(tous/ toutes les…, 
généralement, 
quelquefois, rarement, 
presque jamais). 

 Expresión do 
modo (de cette 
manière, de cette façon 
là).

could be); a entidade 
(count/uncount/collectiv
e/compound nouns; 
pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); a 
cualidade (e. g. pretty 
good; much too 
expensive).

 Expresión da 
cantidade 
(singular/plural; cardinal
and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: 
e. g. absolutely; a (little)
bit).

 Expresión do 
espazo (prepositions 
and adverbs of location,
position, distance, 
motion, direction, origin 
and arrangement).

 Expresión do 
tempo (points e. g. at 
midnight), divisions (e. 
g. term), and indications
(ago; early; late) of 
time; duration (from…
to; during; until; since); 
anteriority (already; 
(not) yet); posteriority 
(afterwards; later); 
sequence (first, second,
after that, finally); 
simultaneousness (just 
when); frequency (e. g. 
twice/four times a week;

 Expresión da 
cantidade (numero: 
singolare/plurale; 
numerali cardinali, 
ordinali, collettivi (p.es.
dozzina), moltiplicativi 
(p.es. doppio). 
Quantità: p.es. la 
maggior parte; grado: 
p.es. davvero carino. 

 Expresión do 
espazo (preposizioni, 
avverbi ed espressioni 
che indicano luogo, 
posizione, distanza, 
movimento, direzione, 
origine e disposizione).

 Expresión do 
tempo (l’ora (p.es. alle
17 (ore)); divisione 
(p.es. all’alba) e 
collocazione nel tempo
(p.es. l’altro ieri); 
durata (p.es. tutto 
l’anno; da); anteriorità 
(p.es. prima di, (non) 
ancora); posteriorità 
(p.es. appena); 
contemporaneità (p.es.
allo stesso tempo, 
all’improvviso); 
sequenza (p.es. 
prima.. poi... dopo... 
allora); intermittenza 
(p.es. ogni tanto); 
frequenza (p.es. (200 
€) al mese)).

 Expresión do 
modo (avverbi ed 

posibilidade/ probabilidade
(ser possível / impossível + 
Inf.; tal vez); necessidade 
(ser preciso / necessário + 
Inf.); obrigación (ser 
obrigatório + Inf.; imperativo); 
permiso (poder + Inf.; ser 
possível/permitido + Inf.); 
prohibición: (não) ser 
possível /permitido + Inf.); 
intención (pretérito imperfeito
gostar de + Inf.; tratar de + 
Inf.; pensar + Inf.).

 Expresión da existencia 
(p. ex., existir, dar-se); a 
entidade (substantivos 
contables 
/incontables/colectivos/compo
stos; pronomes (relativos, 
reflexivos átonos/ tónicos); 
determinantes; a calidade (por
exemplo, bastante bom; 
consideravelmente caro; 
ótimo).

 Expresión da cantidade 
(Singular/Plural; Numerais 
cardinais e ordinais. 
Cantidade: p. ex. bastante, a 
maior parte de, mais o menos.
Grao: p. ex. 
consideravelmente; bastante 
bem). 

 Expresión do espazo 
(preposicións e adverbios de 
lugar, localización, distancia, 
movemento, orixe, dirección).

 Expresión do tempo 
(expresións, preposición e 
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daily).

 Expresión do 
modo (Adv. and 
phrases of manner, e. 
g. carefully; in a hurry).

 Uso de conectores.

 Have/get causative. 

 Phrasal verbs. 

 Gerund and 
infinitive.

 

 

espressioni di modo: 
p.es. in fretta).

locucións de tempo 
(momento puntual (p. ex., 
meio-dia), divisións (p. ex., 
período, fim de semana) e 
indicacións de tempo (p. ex., 
atrás, cedo); duración (p. ex., 
até; entre... e); anterioridade 
(anteontem, já); 
posterioridade (mais tarde, na 
semana que vem); secuencia 
(em primeiro lugar, depois, em
último lugar); simultaneidade 
(naquele momento); 
frecuencia (p. ex., cada 
semana).

 Expresión do modo 
(expresións, preposicións e 
locucións prepositivas de 
modo, p. ex., á pressa).

7.4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

No Decreto establécese, entre os obxectivos xerais do bacharelato: f) expresarse
con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

Coa materia de libre configuración de centro Iniciación á Lingua Alemá preténdese
os seguintes obxectivos que afondan nos obxectivos pero detallado, acorde coa idade dos
alumnos de 1º de bacharelato:

1. Que o alumno aprenda a expresarse de maneira sinxela, pero correcta, nas
situación cotiáns da vida: 

Presentarse a si mesmo e presentar a outros. 

Preguntar por unha dirección buscada e comprender as indicacións que se lle dan
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Aprender a utilizar os medios de transporte

Buscar  unha vivenda e  comprender  os  conceptos  básicos como aluguer,  gastos
comúns, normas da casa, etc.

Orientarse  na  ubicación  dos  organismos  máis  importantes  da  cidade:  concello,
universidade, policía, edificios administrativos etc.

Desenvolverse  na  compra  de  alimentos  nos  supermercados  e  nas  peticións  de
menús nos restaurantes

Buscar  traballo  e  comprender  as  instrucións  básicas  sobre  as  súas  funcións no
posto de traballo

Saudar e atender as demandas típicas de turistas e viaxeiros 

Orientarse nas opcións culturais e de ocio no lugar onde resida en Alemaña

Etc.

O estudio das linguas séntase no Marco Común Europeo de Referencia para as
linguas (MCRL), no que se sinala que o currículo de segunda lingua estranxeira debe
desenvolverse  con  sinxeleza,  pero  con  suficiencia,  e  estruturarse  en  cinco  bloques:
Comprensión de textos orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos,
produción  de  textos  escritos  e  coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe; cada un destes bloques comprende: criterios de  avaliación e os estándares
de aprendizaxe. Será este un currículo orientado á acción e a comunicarse en situacións
específicas do mundo real, a partir do texto como unha unidade, pero referida ao contexto
no que se desenvolve a acción comunicativa.

7.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE:

-TEMPORALIZACIÓN, 

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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Os estándares previstos no decreto para á 2ª lingua estranxeira en 1º BAC. serán
adaptados aos seguintes contidos do libro de texto Aussichten 1.1.

1º TRIMESTRE

TEMA 1.- BENVIDOS A ALEMAÑA

1.1.- Todo novo

A.- A chegada

B.- Os primeiros contactos

C.- A miña nova dirección

1.2.- O imprescindible ao chegar

A.- Novos contactos privados

B.- Información administrativa

1.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Saudar e despedirse

B.- Presentarse a si mesmo e a outros

C.- Dicir os datos persoais

D.- Diferenciar o ti do vostede
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E.- Deletrear unha palabra

F.- Aprender os números ata 100

1.4.- Vocabulario i estruturas gramaticais

A.- Nomes de persoas, países e continentes

B.- O alfabeto alemán

C.- O artigo determinado

D.- Os verbos máis correntes en presente

E.- Construír preguntas directas e frases enunciativas

1.5.-  Estratexias para o exercicio de audición

A.- Apoiarse na axuda dos sons para entender un exercicio de audición

B.- Aprender a preguntar cando non se entendeu algo

C.- Aprender a deletrear palabras difíciles

1.6.- Fonética

A.- O acento fonético das palabras en alemán

2º TRIMESTRE

TEMA 2: DA MAÑÁ Á NOITE 
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2.1.- O transcurso do día dende cedo ata tarde

A.- Ola, que tal?

B.- O primeiro día de traballo

C.- Traballo nocturno, ¿un problema?

2.2.- Quefaceres típicos dos primeiros días

A.- Orientarse no lugar de traballo

B.- Organizando o día

C.- As normas na casa

2.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Aprender a dicir como te atopas

B.- Presentar a alguén oficialmente

C.- Dicir  a túa profesión

D.- Falar sobre o traballo

E.- Entender un plan de traballo

F.- Falar sobre como che foi o día

G.- Como indicar un problema

2.4.- Vocabulario e estruturas gramaticais
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A.- Os días da semana

B.- Profesións, clases de traballo, actividades

C.- Artigo indeterminado e determinado

D.- Indicacións temporais: partes do día e días da semana

E.-  O verbo ter

F.-  Preguntas afirmativas e negativas

G.- Verbos correntes en presente

2.5.- Estratexias para o exercicio de audición

A.- Como utilizar informacións previas

B.- Buscar palabras clave nun texto

2.6.- Fonética

A.- Melodía da frase: interrogativa

B.- Vogais  curtas e longas

3º TRIMESTRE

TEMA 3: SEN PARAR DE FACER COUSAS

3.1.- O tempo libre
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A.- Esta é a miña vida!

B.- A pausa do mediodía

C.- Por fin a fin de semana!

3.2.- A miña vida privada

A.- Contactos sociais

B.- Os tempos de pausa no traballo

C.- Planeando a fin de semana

3.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Falar sobre a familia

B.- Expresar todo tipo de relacións persoais

C.- Indicar nacionalidades e idiomas

D.- Dicir a hora

E.- Planear actividades da fin de semana

F.- Expresar desexos

G.- Citarse con alguén

3.4.- Vocabulario i estruturas gramaticais

A.- Expresar relacións de parentesco

B.- O xenitivo con nomes propios
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C.- Substantivos en plural

D.- Pronomes posesivos: meu, teu, seu etc.

E.- Indicacións temporais: dicir a hora

F.- A negación: nein, nicht

G.- O verbo modal: möchte + verbo en infinitivo

3.5.- Estratexias para o exercicio de audición

A.- Poñendo atención nas emocións

B.- Utilizando a información visual para comprender unha audición

C.- Escoitar selectivamente un texto e fixarse en determinadas informacións

3.6.- Fonética

A.- A pronunciación da ö e da ü

Libro de texto : Aussichten A 1.1 (libro de texto e libro de exercicios, con 2 Audio CDs
e DVD), Editorial Klet.

GRAO MÍNIMO

TEMAS 1, 2 e 3 do libro a nivel básico das rúbricas abaixo sinaladas.
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7.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN e CUALIFICACIÓN

Serán os establecidos na Lomce para o ensino da segunda lingua estranxeira no
bacharelato e referidos a cada un dos cinco bloques nos que se divide os estudo das
linguas,  pero  adaptados  aos  contidos  arriba  sinalados  por  ser  unha  materia  de  libre
configuración que se oferta no IES.

Avaliación contínua:

-  Observación diaria da vida da aula: participación, colaboración nos diálogos do
libro, atención, interese (40%) 

- Exercicios ou probas escritas no caderno (30%)

- Exercicios ou probas orais (30%)

-  Recuperación:  O  alumno  suspenso  na  avaliación  trimestral  poderá  recuperar
facendo os exercicios ou probas escritas propostos polo profesor e referidos aos temas
vistos na clase durante ese trimestre e, se o profesor o considera oportuno, unha  proba
oral sinxela que consistirá nunha breve presentación por parte do alumno  e
respostar a preguntas referidas aos seus hobbies, na que se valorará o coñecemento do
vocabulario e a sintaxe así como a pronunciación e melodía da frase.

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e a consecución dos criterios de avaliación. O alumno deberá realizar unha proba escrita
referida  aos  temas  vistos  durante  o  curso  e  unha  proba  oral  para  comprobar  o  seu
dominio do idioma. A proba oral será sinxela e consistirá nunha breve presentación por
parte do alumno e respostar a preguntas referidas aos seus hobbies.

Na proba escrita valorarase: Dominio do vocabulario básico da lingua visto durante o
curso.

Na  proba  oral  valorarase:  que  o  alumno  sexa  capaz  de  seguir  unha  breve
conversación  na  que  utilice  fórmulas  típicas  de  presentación  e  sexa  quen  de
contestar algunhas preguntas básicas sobre os seus datos persoais e afeccións.

-  O  alumnado con  absentismo  escolar  fará  as  mesmas  probas  cós  restantes  
alumnos.
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Rúbricas 

Integración na dinámica grupal:

- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese

Pronunciación:

das palabras

melodía da frase

Fluidez

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado

Traballo persoal escrito:

- Actividades no caderno de clase

Realiza mal e poco 
as tarefas

Realiza regular as 
tarefas

Realiza ben as tarefas

Probas orais:

Pronunciación

Vocabulario

sintaxe

Nivel baixo Nivel medio   Nivel avanzado
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Probas escritas:

Dominio do vocabulario

Gramática

Frases feitas

Fluidez

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

7.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Seguindo  o  Decreto,  a  metodoloxía  terá  en  conta  os  diferentes  ritmos  de
aprendizaxe do alumnado e favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento
autónomo, crítico e rigoroso e o uso de técnicas e hábitos de investigación, utilizando as
tecnoloxías  da  información  e  comunicación,  a  comprensión  lectora  e  de  uso  da
información nos diferentes soportes e de distintas fontes. O currículo será impartido de
xeito integrado en de todas as linguas para a competencia comunicativa plurilingüe e
establecendo acordos sobre criterios metodolóxicos básicos, terminoloxía, tratamento dos
contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

No  referente  ao aprendizaxe  de linguas estranxeiras,  o  uso do galego  ou  do
castelá só se utilizará como apoio no proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira,
priorizándose a comprensión e expresión oral.
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7.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

- O profesor establece como libro de texto : Aussichten A 1.1 (libro de texto e libro de
exercicios, con 2 Audio CDs e DVD), Editorial Klet.

GRAO MÍNIMO

TEMAS 1, 2 , 3,  do libro a nivel básico das rúbricas abaixo sinaladas.

Para algúns dos estándares utilizarase materiais tomados de internet (textos, videos,
documentais, cancións, películas). Na clase utilizarase como recurso o ordenador co pro-
xector de video e os alumnos utilizarán como recurso educativo básicamente os libros de
texto, dicionarios e cadernos.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de consecución Nada Suficient
e

Ben Excelent
e

Observacións e propostas de mellora

Temporalización
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de
avaliación efectivos
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Abarcáronse todos os
estándares

Atendeuse á
diversidade do alumando

Incorporáronse as TIC

7.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

7.11. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 
COÑECEMENTOS PREVIOS

Posto  que  no  nivel  de  1º  de  Bacharelato  a  maioría  do  alumnado  carece  de
coñecementos  previos,  o  profesor  fará  preguntas  na  clase  a  cada  alumno  sobre  a
información xeral que o alumnado ten sobre o idioma e a cultura alemanas e avaliará a
súa competencia no idioma dependendo de se ten coñecementos previos ou non.

7.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
faranse  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.
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7.13.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar coas demáis linguas cando isto sexa posible, e colaborarase co tema que
este ano propón o equipo da biblioteca: Cambio Climático e Migracións. 

7.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

7.15 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS

Ao  final  do  presente  curso  o  profesor  reunirase  cos  departamentos  das  linguas
estranxeiras para avaliar cooperativamente a pertinencia tanto da metodoloxía, o enfoque
dos estándares de aprendizaxe, como do grao de desenvolvemento das competencias
acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos da programación, e introducirá os
cambios pertinentes para conseguir o maior grao de desenvolvemento nas competencias
do alumnado. 

7.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

208



8. HISTORIA DA FILOSOFÍA

8.1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Historia da Filosofía,  ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade
desde unha perspectiva histórica ás ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de
cuarto  de  ESO e  Filosofía  de  primeiro  de  bacharelato,  contribúe  ao  desenvolvemento
integral dos alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que permite tomar conciencia do
seu ser como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas
e conviccións e as do mundo que hai arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou
modificalas, ou asumilas como parte de si.

Historia  da Filosofía  non se presenta como un percorrido  cronolóxico polas
ideas do pensamento occidental sen máis; tampouco debería ser un simple compendio de
autores  e  autoras,  senón  un  intento  de  achegamento  ao  esforzo  do  ser  humano  por
comprender  a realidade e o propio ser  humano en todas as súas dimensións.  Trátase
dunha  investigación  que  nos  fará  máis  libres,  permitiranos  comprender  o  pasado  e  o
presente, e proxectar solucións sobre os problemas que se nos formulen no futuro. É no
pensar de "outros/as" (e con "outros/as") como se foi configurando ao longo da historia das
ideas, como lograremos estimular o noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano,
que  nos  leve  a  xerar  as  nosas  propias  ideas  tendo  en  conta  de  onde  proceden  e
respectando as persoas que non pensan coma nós. Ese pensar a través do diálogo de
distintos/as autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias cara á
verdade respecto aos problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao
longo da súa 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.

8.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

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  amplo  abano  de  estudos  e  profesións  posteriores.  Historia  da
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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.

8.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

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

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 

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 CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

d

e

diferentes. racional na defensa das súas 
opinións, e valora a diversidade de
ideas e, á vez, apoiándose nos 
aspectos comúns.

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 

CSIEE
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

proxectos que impliquen un 
esforzo creativo e unha valoración 
persoal dos problemas filosóficos 
formulados na historia da filosofía.

d

g

m

B1.4. Aplicación das 
competencias de tecnoloxías da 
información e da comunicación 
á historia da filosofía.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da comunicación 
na realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófica.

HFB1.4.1. Utiliza as 
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 decide
os conceptos adecuados.

CD

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

B2.1. Orixe da filosofía 
grega. Os presocráticos: 
resposta á orixe do cosmos.

B2.1. Coñecer a orixe da 
filosofía en Grecia e comprender o 
primeiro gran sistema filosófico, o 
de Platón, analizando a relación 

HFB2.1.1. Utiliza conceptos 
de Platón como idea, mundo 
sensible, mundo intelixible, ben, 
razón, doxa, episteme, universal, 

CCL
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

d

e

h

B2.2. Dialéctica socrática.

B2.3. Convencionalismo 
democrático e relativismo dos 
sofistas

B2.4. Platón: ontoloxía e 
coñecemento; concepción 
dualista do ser humano; 
dimensión antropolóxica e 
política da virtude; o autor e o 
seu contexto.

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.

absoluto, dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mímese, methexe, 
virtude e xustiza, entre outros, e 
aplícaos con rigor.

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 

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

método filosófico, o nacemento 
das utopías sociais, o sentido do 
gobernante-filósofo ou a súa 
defensa da inclusión das mulleres 
na educación.

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 

CAA
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

achagadas por Aristóteles.

HFB2.2.4. Estima e razoa o 
esforzo da filosofía de Aristóteles 
por contribuír ao desenvolvemento
do pensamento occidental, 
valorando positivamente a 
formulación científica das 
cuestións.

CMCC

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.

CMCC

Bloque 3. A filosofía medieval

b

c

d

e

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
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

h

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 de Aquino por
contribuír ao desenvolvemento das

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

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.

CMCC

HFB4.1.2. Explica as ideas 
ético-políticas fundamentais de N. 
Maquiavelo e compáraas cos 
sistemas ético-políticos anteriores.

CSC

b B4.5. Descartes: O 
método, o "cogito" 

B4.2. Entender o 
racionalismo de Descartes, 

HFB4.2.1. Identifica 
conceptos de Descartes como 

CCL
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

c

d

e

h

(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. 

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.

razón, certeza, método, dúbida, 
hipótese, "cogito", idea, substancia
e subxectivismo, entre outros, e 
aplícaos con rigor.

HFB4.2.2. Comprende e 
explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía 
de Descartes, analizando o 
método e a relación entre 
coñecemento e realidade a partir 
do "cogito" e o dualismo no ser 
humano, en comparación coas 
teorías da filosofía antiga e da 
medieval.

CCL

HFB4.2.3. Identifica os 
problemas da filosofía moderna e 
relaciónaos coas solucións 
aportadas por Descartes.

CCEC

HFB4.2.4. Estima e razoa o 
esforzo da filosofía de Descartes 
por contribuír ao desenvolvemento
das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e
valora a universalidade da razón 
cartesiana.

CSC

b B4.7. Hume: o B4.3. Coñecer o empirismo HFB4.3.1. Utiliza conceptos CCL
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

c

d

e

h

l

coñecemento, crítica á 
causalidade e á substancia. 
Emotivismo moral. Comparación
coa filosofía anterior. O autor e o
seu contexto

B4.8. Locke: liberalismo 
político.

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.

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.

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.

CMCC

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 

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxecti Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias clave

aos cambios socioculturais da 
Idade Moderna, xulgando 
positivamente a procura da 
felicidade colectiva.

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. Comparación coas
teorías da filosofía antiga, 
medieval e moderna.

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, 

CCL
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analizando as facultades e os 
límites do coñecemento, a lei 
moral e a paz perpetua, 
comparándoas 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

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 

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 

CSC
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h cos problemas da filosofía 
contemporánea. O autor e o seu
contexto.

utilízaos con rigor.

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

B5.3. Nietzsche: crítica á 
metafísica, á moral e á ciencia; 
a verdade como metáfora.

B5.4. O superhome, como
resultado da inversión de 

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 

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 

CCL
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e

h

valores e a vontade de poder, e 
comparación coas teorías da 
filosofía antiga, medieval, 
moderna e contemporánea. O 
autor e o seu contexto.

B5.5. A vontade en 
Schopenhauer.

Contemporánea. outros, e aplícaos con rigor.

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
ideas e aos cambios sociais da 
Idade Contemporánea, e valora a 
defensa da verdade e da 
liberdade.

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

B5.4. Coñecer as teses 
fundamentais da crítica da Escola 

HFB5.4.1. Identifica 
conceptos de Habermas, como 

CSC
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c

d

e

h

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 actual.

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

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.

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 

CSC
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Idade Contemporánea, e valora o 
seu esforzo na defensa do diálogo 
racional e o respecto á diferenza.

HFB5.4.5. Coñece as teses 
características do pensamento 
posmoderno, como a crítica á 
razón ilustrada, á idea de 
progreso, ao pensamento 
totalizador e á trivialización da 
existencia, o crepúsculo do deber, 
ou a perda do suxeito fronte á 
cultura de masas, entre outras.

CSC

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

8.4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR  CURSO

O Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
Bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  no  seu  artigo  26  establece  que  o
Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles
permitan: 
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a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitucion  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  lles  permita  actuar  de  forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
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 as
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 sua expresión oral  como 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  a
comunicación.

h. Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  sua  evolución.  Participar  de  forma
solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  critica  a  contribución  da  ciencia  e  a
tecnoloxía  no  cambio  das  condicións  de  vida,  así  como  afianzar  a  sensibilidade  e  o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
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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.

8.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR AVALIABLE DE:

- temporalización 

- grao mínimo de consecución para superar a materia

- procedementos e instrumentos de avaliación

ESTÁNDAR TEMPORALIZACIPROCEDEMENT
OS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

HFB1.1.1. 

HFB1.1.2. 

HFB1.1.3. 
HFB1.2.1. HFB1.2.2. 

HFB1.3.1.. 
HFB1.3.2. HFB1.3.3. 
HFB1.3.4. 

HFB1.4.1..

HFB1.4.2.

HFB1.4.3. 

3 sesións por 
autor

Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

Investigacións en 
internet de autores, 
obras e as súas ideas 
principais.

Presentación de 
traballos en power point.

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas
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A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Bloque 2. A 
filosofía na Grecia 
antiga

 

HFB2.1.1. 

HFB2.1.2. 
HFB2.1.3. 

HFB2.1.4. 

9 sesións

Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

HFB2.2.1. 
HFB2.2.2. HFB2.2.3. 
HFB2.2.4. 

HFB2.3.1. 

12 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas
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filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Bloque 3. A 
filosofía medieval

HFB3.1.1. 
HFB3.2.1. 

HFB3.2.2. 

HFB3.2.3.

HFB3.2.4. 

HFB3.3.1. 

7 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

Bloque 4. A 
filosofía na Modernidade
e na Ilustración
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HFB4.1.1. 
HFB4.1.2. 

HFB4.2.1. 
HFB4.2.2. HFB4.2.3. 

HFB4.2.4.

7 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

HFB4.3.1. 

HFB4.3.2. 

HFB4.3.4. 

4 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas
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A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

HFB4.3.3. 

HFB4.4.1. 

4 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

HFB4.5.1. 

HFB4.5.2. 
HFB4.5.3. 

HFB4.5.4. 

10 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas
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comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Bloque 5. A 
filosofía contemporánea

HFB5.1.1. 
HFB5.1.2. 

HFB5.1.3. 

HFB5.1.4. 

8 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

HFB5.2.1. 

HFB5.2.2. 
HFB5.2.3. 

HFB5.2.4. 

6 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas
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pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

HFB5.3.1. 

HFB5.3.2. 

HFB5.3.3. 

5 sesións Lectura dos textos
propostos pola ciug e 
comentario.

Realización de 
mapas conceptuais

O Comentario deberá analizar o 
fragmento(conceptos fundamentais e 
argumentación) e relacionalo cun 
contexto máis amplo (o autor e o seu 
lugar na historia da filosofía) con 
corrección expresiva e gramatical. As 
cuestións teóricas (1ª e 2ª partes do 
exame) desenvolverán os contidos 
pertinentes, con precisión conceptual e 
rigor expositivo; asemade con corrección 
expresiva e gramatical. As respostas á 3ª 
parte consistirán, sen máis, no nome do 
filósofo e título da obra.

A cualificación máxima da primeira 
parte será de 6 puntos: 3 para o 
comentario e 3 para a cuestión

A 2ª parte ou cuestión teórica terá 
unha cualificación máxima de 3 puntos.

A 3ª parte terá unha cualificación 
máxima de 1 punto.

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

HFB5.4.1. 
HFB5.4.2. HFB5.4.3. 

1 sesión Mapa conceptual 
e explicación dos 
conceptos clave en 
relación con Marx.

Non aparece nos eständares 
propostos pola CIG

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1
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HFB5.4.4. Obras máis 
importantes

Ver rúbricas

HFB5.4.5. 

HFB5.4.6. 

1 sesión Mapa conceptual 
e explicación dos 
conceptos clave en 
relación co pensamento 
moderno.

Autores e obras 
máis importantes

Non aparece nos eständares 
propostos pola CIG

Grao de 
consecución 0,5 
sobre 1

Ver rúbricas

8.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

- Un exame segundo as directrices da CIUG por avaliación.

- Un exame escrito de recuperación por cada avaliación

- Exercicios de comentario de texto

- Preguntas en clase do profesor e intervencións espontáneas dos alumnos

Como se foi sinalando na táboa anterior avaliaránse os seguintes aspectos:

- Observación diaria do traballo de clase e participación 10%

- Exposicións de traballos e comentarios: 10%

- Exame segundo o modelo da CIUG: 80%. Na composición valorarse:

a) Contidos: 60%: 6 puntos
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- Dominio de conceptos filosóficos

- Capacidade de relacionar os contidos

- Capacidade de contextualización histórica

- Habilidade para sintetizar ou analizar contidos, segundo se requira en cada 
caso.

b) Forma: 30%: 3 puntos

- Orde lóxica na exposición dos contidos

- Coherencia na argumentación lóxica dos contidos

- Enfoque acertado do tema proposto

- Orixinalidade

c) Expresión,ortografía e presentación: 10%: 1 punto.

Para maior concreción presento as rúbricas a continuación:

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

Realiza as tarefas no 
caderno de clase

Participa nos debates

Profundidade e 
coherencia lóxica nas 
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reflexións

Puntualidade na 
entrega de traballos

Probas escritas

-Domina os conceptos
filosóficos

- Orde na exposición 
dos contidos

- Coherencia lóxica na
argumentación

- Capacidade de 
relacionar contidos

- Habilidade para 
sintetizar

- Habilidade para 
analizar

- Enfoque acertafo do 
tema proposto

- Capacidade de 
contextalización histórica

Nivel baixo Nivel medio Nivel alto Nivel moi alto

Á hora de cualificar terase en conta tódalas cualificacións recollidas no caderno de
notas do profesor para realizar unha media ponderada das mesmas. 

EXAME EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO
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Dirixido a comprobar o dominio xeral da materia e a consecución dos criterios de
avaliación.

Esta proba abarcará en setembro o 100% da nota,  versará sobre os contidos da
materia e estará suxeito aos mesmos criterios de cualificación

Dado o carácter oficial deste exame, non se realizará fóra da data establecida salvo
que o alumno o xustifique adecuadamente e  por unha causa suficientemente grave. 

A utilización de medios non permitidos no exame (“copiar”) suporá a cualificación de
cero nesa proba. No caso de tratarse de exames finais isto poderá carrexar o suspenso da
materia.

Os alumnos con absentismo escolar farán as mesmas probas cós restantes alumnos.

SECUENCIACIÓN DURANTE O CURSO

1ªAvaliación: Filosofía antiga

Presocráticos

Platón 

Aristóteles

2ª Avaliación: filosofía medieval 

Agostiño de Hipona

Tomé de Aquino

Descartes

Locke 

Hume
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3ª Avaliación: filosofía moderna

Kant

Nietzsche

Marx

Ortega

8.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A  metodoloxía  proposta  apunta  á  potenciación  e  consolidación  de  certas
competencias promovidas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio,
as metodoloxías concretas nesta materia orientarémolas 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 comentarios
sobre eles 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 exposicións, 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 atender á diversidade
dentro da aula e permitir unha autoavaliación axeitada e unha motivación progresiva cara a
niveis de maior complexidade.
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8.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

O departamento  opta  por  non poñer  ningún libro  de texto  obrigatorio.  O profesor
fornecerá aos alumnos con apuntamentos.

Recomendamos ao alumnado como material de apoio voluntario o libro de texto da
editorial  Obradoiro-Santillana;  non  obstante  os  materias  fundamentais  serán  os
apuntamentos  propostos  polo  profesor  da  materia,  ademais  da  selección  de  textos
proporcionados pola CIUGA.

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

Grao de consecución Nada Suficiente Ben Excelente Observacións e propostas de mellora

Temporalización 
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de 
avaliación efectivos

Abarcáronse todos os 
estándares

Atendeuse á 
diversidade do alumando
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Incorporáronse as TIC

8.10. MATERIAS PENDENTES: ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMENTO RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN.

Non procede este curso por non haber alumnos coa materia pendente.

 8.11. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 
COÑECEMENTOS PREVIOS

Na segunda semana do curso realizarase unha avaliación inicial  que consistirá en
preguntas orais do profesor  para constatar os coñecementos previos e a expresión do
alumnado..

A intención é detectar de forma temperá defectos, especialmente na expresión do
alumnado, que poidan supoñer un problema grave para superar a ABBAU.

Nestes casos informarase ao alumno para que se exercite na expresión e porase en
coñecemento dos profesores durante a avaliación inicial.

8.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A  atención  a  diversidade  tradúcese,  metodoloxicamente,  nun  tratamento
individualizado dos alumnos: 

- Adaptaranse os exemplos e casos prácticos a súa experiencia, a realidade cotiá que
vive o alumnado. 

- Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas.

- Procurarase incrementar a sua motivación e curiosidade para cada un dos temas
expostos nas unidades didácticas. 
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- Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 

- Abordaranse os contidos, sempre que sexa posible, desde diversos puntos de vista
e de distinta forma. 

Organización do grupo ou aula 

- A disposición dos alumnos na aula dependerá da actividade que se estea realizando
e,  sobre  todo,  das  características  dos  alumnos  (nivel  de  motivación,  dificultades  de
atención,  problemas  de  audición  ou  visión,  etc.).  Concretamente,  os  alumnos  con
problemas de atención sentaran nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de
visión.

Medidas extraordinarias

-  No  caso  de  detectarse  alumnado  que  precisase  de  medidas  extraordinarias
elaboraríase un protocolo de actuación en colaboración co departamento de orientación do
centro.  As  decisións  quedaran  recollidas  no  libro  de  actas  do  departamento  e  nos
documentos de seguimento da programación.

8.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

Segundo o decreto da LOMCE,  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.
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8.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

8.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

8.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

8.17.- CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO

O profesorado deste departamento é consciente da necesidade de que o alumando
sexa coñecedor da programación didáctica ou polo menos daqueles aspectos que máis lle
atinxen, como por exemplo:

- Os contidos e a súa temporalización.

- Os materiais e recursos educativos.

- Os contidos mínimos esixibles para unha avaliación positiva.

- Os criterios, instrumentos e procedementos de avaliación.
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- Os criterios de cualificación.

Os  aspectos  que  non  se  inclúen  nesta  relación  son  igualmente  relevantes,  pero
consideramos que non é necesario que os coñezan nun primeiro momento. Dalgúns deles
iránselles informando a medida que vaia xurdindo a necesidade. Pero é importante que
saiban  que  poden  solicitar  esa  información  en  calquera  momento  ao  seu  profesor  ou
profesora e este ten a obriga de proporcionarllela.

9. PSICOLOXÍA

9.1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN

A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a comprensión da
propia  individualidade  como  das  condutas  sociais  e  a  súa  interrelación.  Desde  uns
antecedentes históricos afastados, moi ligados ao desenvolvemento do saber filosófico, a
psicoloxía  evolucionou  cun  caríz,  en  certo  xeito,  bifronte.  Por  unha  banda,  ten  unha
indubidable  filiación  humanística;  por  outra  parte,  a  súa  temática  busca regularidades  e
explicacións científicas. Con estas características distintivas, polo seu obxecto de estudo e a
súa metodoloxía,  a  psicoloxía  pode considerarse  unha disciplina moi  interesante  para o
alumnado de segundo de bacharelato, cunha indubidable vertente práctica, na medida en
que lle axudará a coñecerse mellor como individuo e a desenvolverse como persoa e, ao
tempo, a afrontar os diversos problemas e retos que a convivencia suscita. 

A propia complexidade,  inscrita  de seu no propio ser  humano, faise visible  na súa
capacidade de relación  con  outros  saberes,  sinaladamente  coa  bioloxía,  a  socioloxía,  a
química e, desde logo, a filosofía. 

9.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLEVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

O significativo carácter dual  da psicoloxía pode axudar a desenvolver e adquirir  as
seguintes  competencias  clave:  comunicación  lingüística;  competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía;  competencia dixital;  aprender a aprender;

245



competencias sociais e cívicas; ecoconciencia e expresións culturais. Trátase, xa que logo,
dunha  materia  que,  dada  a  súa  riqueza  de  contidos  e  amplitude  de  horizontes,  pode
converterse en paradigmática para a adquisición da maior parte das competencias clave.

Esta adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos obxectivos da
etapa  en  que  se  sitúa,  debe  desenvolverse  preferentemente  desde  un  punto  de  vista
eminentemente disciplinar e transversal. Esta metodoloxía pasa pola xeración de tarefas ou
situacións-problema,  suscitadas  cun  obxectivo  concreto,  que  o  alumnado  debe  resolver
facendo un uso axeitado de distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores,
sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante
prácticas  de traballo  individual  e  cooperativo.  Agora ben,  esta metodoloxía require,  pola
parte docente, unha reflexión e unha revisión permanentes da súa tarefa e a procura, tamén
decidida,  de  criterios  comúns  e  consensuados  que  permitan,  finalmente,  abordar  un
tratamento  integrado  das  competencias,  facendo  unha  realidade  palpable  a  construción
colaborativa do coñecemento.

9.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

Psicoloxía. 2º de bacharelato

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias clave

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia

 b

 e

 h

 l

 B1.1. A psicoloxía desde
as súas orixes en Grecia ata o sé-
culo XIX.

 B1.2.  Constitución  da
psicoloxía como saber autónomo:
Wundt, Watson, James e Freud.

 B1.3.  Diversidade  de
acepcións do termo psicoloxía ao
longo da súa evolución.

 B1.4. Obxecto propio da
psicoloxía.  A psicoloxía  e  outros
saberes.

 B1.1.  Entender  e
apreciar  a  especificidade  e  a
importancia  do  coñecemento
psicolóxico,  como  ciencia  que
trata  da  conduta  e  os  procesos
mentais  do  individuo,  valorando
que se trata dun saber e unha ac-
titude que estimula a crítica, a au-
tonomía, a investigación e a inno-
vación.

 PSB1.1.1.  Explica  e
constrúe  un  marco  de  referencia
global  da  psicoloxía,  desde  as
súas orixes en Grecia (nas filoso-
fías de Platón e Aristóteles), ata o
seu  recoñecemento  como  saber
independente  da man de  Wundt,
Watson, James e Freud, definindo
as acepcións do termo psicoloxía
ao longo da súa evolución, desde
o  etimolóxico,  como  "ciencia  da
alma",  aos  achegados  polas  co-
rrentes actuais:  condutismo,  cog-
nitivismo, psicanálise, humanismo

Gestalt.

 CAA
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Psicoloxía. 2º de bacharelato

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias clave

PSB1.1.2.  Recoñece  e
valora  as  cuestións  e  os  pro-
blemas que investiga a psicoloxía
desde os seus inicios, distinguindo
a súa perspectiva das  proporcio-
nadas por outros saberes.

 CMCCT

 d

 e

 l

 B1.5. Obxectivos que ca-
racterizan a psicoloxía.

 B1.6.  Facetas  teórica  e
práctica da psicoloxía,  e  ámbitos
de aplicación.

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

 B1.2. Identificar a dimen-
sión teórica e práctica da psicolo-
xía,  os seus obxectivos,  as súas
características e as súas ramas e
técnicas de investigación, relacio-
nándoas, como ciencia multidisci-
plinar, con outras ciencias cuxo fin
é a comprensión  dos fenómenos
humanos,  como  a  filosofía,  a
bioloxía, a antropoloxía, a econo-
mía, etc.

 PSB1.2.1.  Explica  e  es-
tima a importancia dos obxectivos
que  caracterizan  a  psicoloxía:
describir, explicar, predicir e modi-

 CMCCT

 PSB1.2.2. Distingue e re-
laciona as facetas teórica e prác-
tica da psicoloxía,  e  identifica as
ramas en que se desenvolven (clí-
nica e da saúde, da arte, das ac-
tividades  físico-deportivas,  da
educación,  forense,  da
intervención  social,  ambiental,
etc.),  investigando e  valorando a
súa  aplicación  nos  ámbitos  de
atención na comunidade, como na
familia  e  na  infancia,  na  terceira
idade, en minusvalías, muller, xu-
ventude,  minorías sociais  e inmi-
grantes, cooperación para o des-
envolvemento, etc.

 CSC

 PSB1.2.3.  Describe  e
aprecia a utilidade das técnicas e
das metodoloxías de investigación
psicolóxica,  explicando  as  carac-
terísticas de cada unha, como son
os  métodos  comprensivos  (in-
trospección,  fenomenoloxía,  her-
menéutica,  test,  entrevista  per-
soal, dinámica de grupos, etc.) e
os seus  obxectivos (observación,
descrición,  experimentación,  ex-
plicación, estudos de casos, etc.).

 CAA

 a

 d

 e

 g

 B1.8.  Achegas  máis
importantes  da  psicoloxía  na
comprensión  dos  fenómenos  hu-
manos.  Problemas  tratados  e
conclusións ofrecidas.

 B1.3.  Recoñecer  e  ex-
presar  as  achegas  máis
importantes  da  psicoloxía,  desde
os seus inicios ata a actualidade,
identificando  os  principais  pro-

 PSB1.3.1.  Explica  e
recoñece  a  importancia  das
achegas  que  a  psicolóxica reali-
zou na comprensión dos fenóme-
nos  humanos,  identificando  os

 CCEC
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Psicoloxía. 2º de bacharelato

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias clave

 h  B1.9.  Teorías  psicol-
óxicas:  psicanálise,  condutismo,
teoría  cognitiva,  Gestalt,  huma-
nismo e psicobioloxía.

 B1.10. Textos de autores
como  W.  Wundt,  S.  Freud,  A.
Maslow,  W.  James e  B. F.  Skin-

, entre outros.

blemas formulados e as solucións
achegadas polas correntes psicol-
óxicas  contemporáneas,  e  rea-
lizando unha análise crítica de tex-
tos significativos e breves de con-
tido  psicolóxico,  identificando  as
problemáticas  formuladas  e  re-
lacionándoas co estudado na uni-
dade.

problemas específicos dos que se
ocupa  e  as  conclusións
achegadas.

 PSB1 3.2.  Utiliza  a  súa
capacidade  de  aprender  a
aprender, realizando os seus pro-
pios mapas conceptuais,  utilizan-
do  medios  informáticos,  acerca
das seguintes teorías: psicanálise,
ondutismo, teoría cognitiva, Ges-

, humanismo e psicobioloxía.

 CAA

 PSB1.3.3. Analiza e valo-
ra  criticamente  textos  sobre  os
problemas,  as  funcións  e  as
aplicacións da Psicoloxía de auto-
res como W.  Wundt,  S.  Freud,  A.
Maslow,  W.  James e  B. F.  Skin-

, entre outros.

 CCL

 PSB1.3.4.  Utiliza  a  súa
iniciativa para expor as súas conc-
lusións  argumentadamente,
mediante  presentacións  gráficas,
en medios audiovisuais.

 CD

 CSIEE
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Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta

 e

 g

 h

 i

 B2.1. Anatomía do encé-
falo humano. Comparativa co dou-
tros animais.

 B2.2.  Filoxénese  da
evolución  do  cerebro  humano  e
relación coa conduta.

 B2.1.  Explicar  a  evolu-
ción do cerebro humano desde un
enfoque antropolóxico,  distinguin-
do as súas características especí-
ficas  das  doutros animais,  co  fin
de apreciar a importancia do des-
envolvemento  neurolóxico  e  as
consecuencias que delas se deri-

 PSB2.1.1.  Identifica,
contrasta e valora a nivel anatómi-
co  diferentes  tipos  de  encéfalos
animais en comparación co huma-
no,  valéndose  de  medios  docu-
mentais. 

 CMCCT

 PSB2.1.2.  Investiga  a
través de internet a filoxénese hu-
mana  e  a  evolución  do  cerebro,
explicando  e  apreciando  a  re-
lación directa que mantén co des-
envolvemento  da  conduta  huma-

 CD

 d

 e

 g

 i

 B2.3. Morfoloxía da neu-
rona. Sinapse, impulso nervioso e
neurotransmisores.

 B2.4. Áreas do cerebro e
as funcións que executan.

 B2.2. Analizar e apreciar
a importancia da organización do
sistema  nervioso  central,  fun-
damentalmente  do  encéfalo  hu-
mano,  distinguindo  as  loca-
lizacións  e  as  funcións  que  de-
terminan a conduta dos individuos

 PSB2.2.1.  Realiza  unha
presentación,  con  medios
informáticos, en colaboración  gru-

, sobre a morfoloxía neuronal e
a sinapse, describindo o proceso
de transmisión sináptica e os fac-
tores que a determinan, o impulso
nervioso e os neurotransmisores.

 CD

 PSB2.2.2. Investiga e ex-
plica  a  organización  das  áreas
cerebrais e as súas funcións, e lo-
caliza nun debuxo as devanditas
áreas.

 CMCCT

 e

 h

 i

 l

 B2.5. Técnicas de inves-
tigación  da  actividade  cerebral:
anxiogramas,  EEG,  TAC,  TEP,

, intervencións directas e estu-
do de casos.

 B2.6. Impulso que deron
as  técnicas  de  investigación  do
cerebro  para  o  estudo  do
comportamento  e  a  solución
dalgunhas patoloxías.

 B2.3. Entender e valorar
as  técnicas  actuais  de  inves-
tigación do cerebro e o seu impac-
to no avance científico acerca da
explicación  da  conduta  e  na  su-
peración  dalgúns  trastornos  e
dalgunhas doenzas mentais.

 PSB2.3.1.  Describe  e
compara as técnicas científicas de
investigación  do  cerebro:  anxio-
gramas,  EEG,  TAC,  TEP,  IRM,
intervencións directas e estudo de
casos.

 CMCCT

 PSB2  3.2.  Analiza  e
aprecia o impulso que estas téc-
nicas de investigación cerebral lle
deron  ao  coñecemento  do
comportamento humano e á solu-
ción dalgunhas patoloxías.

 CSC

 a

 c

 B2.7. Bases xenéticas da
diferenza entre a conduta feminina
e a masculina.

 B2.4.  Comprender  e
recoñecer algunhas das bases xe-
néticas que determinan a conduta

 PSB2.4.1.  Explica  a  inf-
luencia  dos  compoñentes  xené-
ticos que interveñen na conduta, e

 CMCCT
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 e

 g

 i

 B2.8. Doenzas causadas
por  alteracións  xenéticas.  Ano-
malía na conduta. Síndromes.

humana, apreciando a relación de
causa  e  efecto  que  pode  existir
entre ambas as dúas e destacan-
do  a  orixe  dalgunhas  doenzas
producidas  por  alteracións  xené-
ticas.

investiga e valora se estes teñen
efectos distintivos entre a conduta
feminina e a masculina.

 PSB2.4.2.  Relaciona  e
aprecia  a  importancia  das
alteracións  xenéticas  coas
doenzas  que  producen  modi-
ficacións e anomalías na conduta,
utilizando  o  vocabulario  técnico
preciso: mutación, trisomía, mono-
somía, deleción, etc.

 CCL

 PSB2.4.3. Localiza e se-
lecciona  información  en  internet
acerca  de  distintos  tipos  de
doenzas causadas por alteracións
xenéticas, tales como a síndrome

Down, a síndrome de Turner, a
síndrome do miaño de gato ou a
síndrome de  Klinefelter, entre ou-

 CD

 CMCCT

 b

 c

 d

 h

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

 B2.5.  Investigar  e  resu-
mir a influencia do sistema endó-
crino  sobre  o  cerebro  e  os
comportamentos  derivados  diso,
co fin de valorar a importancia da
relación entre ambos.

 PSB2.  5.1.  Realiza,  en
colaboración  grupal,  un  mapa
conceptual do sistema endócrino,
apreciando  a  súa  influencia  na
conduta  humana  e  os  seus  tra-
stornos,  por  exemplo:  hipófise  e
depresión, tiroide e ansiedade, pa-
ratiroide e astenia, suprarrenais e
delirios, páncreas e depresión, se-
xuais e climaterio, etc.

 CMCCT

 CSIEE

 PSB2.5.2.  Investiga  as
diferenzas  endocrinolóxicas entre
homes e mulleres, e os seus efec-
tos  na  conduta,  valorando  o  co-
ñecemento  destas  diferenzas
como un instrumento que permite
un  entendemento  e  unha  comp-
rensión mellores entre as persoas
de diferente sexo.

 CSC

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria

 b

 d

 B3.1.  Percepción:
elementos e fases do proceso.

 B3.1.  Comprender  a
percepción humana como un pro-
ceso  construtivo  eminentemente

 PSB3.1.1. Distingue e re-
laciona os elementos que interve-
ñen  no  fenómeno  da  percepción

 CMCCT
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 e

 g

 h

 l

 m

 B3.2.  Teorías  sobre  a
percepción: asociacionismo,  Ges-

,  cognitivismo e  neuropsicolo-

 B3.3. Leis da percepción
da Gestalt.

 B3.4.  Ilusións  ópticas  e
trastornos perceptivos.

 B3.5.  Algúns  fenómenos
perceptivos:  constancia  percep-
tiva,  percepción  subliminar  e  ex-
trasensorial,  membro  fantasma e
percepción por  estimulación eléc-
trica  do  cerebro  (por  exemplo,  o
ollo de Dobelle), etc.

subxectivo e limitado, no cal ten a
súa orixe o coñecemento sobre a
realidade, valorando o ser huma-
no  como  un  procesador  de
información.

(estímulo, sentido, sensación e li-
miares  de  percepción),  reco-
ñecéndoos  dentro  das  fases  do
proceso  perceptivo  (excitación,
transdución,  transmisión e recep-
ción).

 PSB3.1.2.  Compara  e
valora as achegas  das principais
teorías acerca da percepción: aso-
ciacionismo,  Gestalt,  cognitivismo
e neuropsicoloxía.

 CAA

 CCEC

 PSB3.1.3.  Elabora  unha
presentación con medios audiovi-
suais  e  en  colaboración  grupal,
desenvolvendo  a  súa  iniciativa
persoal  e  as  leis  gestálticas da
percepción,  valorando  a  súa
achega conceptual e identificando
exemplos concretos de como ac-
túan  (por  exemplo,  a  través  de
obras pictóricas ou fotografías).

 CSIEE

 PSB3.1.4.  Procura e se-
lecciona  información,  utilizando
páxinas web, acerca dalgúns tipos
de  ilusións  ópticas,  diferencián-
doas  dos  trastornos  perceptivos
como as alucinacións e a agnosia.

 CD

 PSB3.1.5.  Comenta  e
aprecia algúns fenómenos percep-
tivos,  como a constancia percep-
tiva, a percepción subliminar e ex-
trasensorial,  o  membro  fantasma
e  a  percepción  por  estimulación
eléctrica do cerebro (por exemplo,
o ollo de  Dobelle) entre outros, e
expón as súas conclusións a tra-
vés de  soportes  de  presentación
informáticos.

 CD

 b

 d

 e

 h

 B3.6.  Factores  indivi-
duais  e  sociais  que  inflúen  na
percepción.

 B3 2. Explicar e apreciar
a relevancia das influencias indivi-
duais  e  sociais  no  fenómeno  da
percepción, valorando criticamen-
te  tanto  os  seus  aspectos  posi-
tivos como os negativos.

 PSB3.2.1.  Discirne  e
elabora  conclusións,  en
colaboración  grupal,  sobre  a  inf-
luencia  dos  factores  individuais
(motivación, actitudes e intereses)
e sociais (cultura e hábitat) no fe-

 CSC
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nómeno da percepción, utilizando,
por exemplo, os experimentos so-
bre  prexuízos  realizados  por
Allport e Kramer.

 b

 d

 e

 g

 m

 B3.7.  A  memoria.
Atención e concentración.

 B3.8. Tipos de atención.

 B3.9.  Alteracións  da
atención.

 B3.10.  Tipos  de  memo-
ria. Relación entre eles e utilidade
que teñen na aprendizaxe huma-

 B3.11.  Esquecemento:
causas.

 B3.12.  A memoria  e  os
efectos producidos nela por desu-
so,  interferencia,  falta  de  mo-
tivación, etc.

 B3.13.  Distorsións  e
alteracións da memoria.

 B3.3. Coñecer e analizar
a  estrutura,  os  tipos  e  o  funcio-
namento  da  memoria  humana,
investigando  as  achegas
dalgunhas  teorías  actuais,  co  fin
de entender a orixe e os factores
que  inflúen  no  desenvolvemento
desta capacidade no ser humano,
e utilizar as súas achegas na súa
propia aprendizaxe.

 PSB3.3.1.  Relaciona  os
conceptos de atención e concen-
tración como puntos de partida da
memoria, distinguindo os tipos de
atención e os tipos de alteración
que poden sufrir.

 CCL

 PSB3.3.2.  Utiliza  a  súa
iniciativa  persoal  para  deseñar  e
elaborar, con medios informáticos,
un  cadro  comparativo  sobre  di-
ferentes tipos de memoria (senso-

MCP e  MLP),  analizando  a
correspondencia entre elas e valo-
rando  a  utilidade  que  teñen  na
aprendizaxe humana.

 CSIEE

 PSB3.3.3.  Procura e se-
lecciona  información  en  páxinas
web  e  libros  especializados,
acerca  das  principais  causas  do
esquecemento,  tales  como as  fi-
siolóxicas,  as  producidas  por  le-
sións,  por  represión,  por falta de
procesamento,  por  contexto
inadecuado, etc.,  e elabora conc-
lusións.

 CAA

 CD

 PSB3.3.4. Analiza e valo-
ra a importancia dalgúns dos efec-
tos  producidos  na  memoria  por
desuso, interferencia, falta de mo-
tivación,  etc.,  e  expón  as  súas
consecuencias de xeito argumen-

 CCL

 PSB3.3.5. Exemplifica, a
través  de  medios  audiovisuais,
algunhas  distorsións  ou
alteracións  da  memoria,  como  a
amnesia, a hipermnesia, a param-
nesia  e  os  falsos  recordos,  des-
envolvendo  a  súa  capacidade
emprendedora.

 CD
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento

 b

 d

 e

 g

 h

 m

 B4.1. Teorías da aprendi-
zaxe:  condicionamento  clásico;
aprendizaxe  por  ensaio-erro;
condicionamento  instrumental;
teoría  cognitiva;  aprendizaxe  so-

 B4.2.  Técnicas  de
condicionamento na publicidade.

 B4.3.  Factores  que  inf-
lúen na aprendizaxe: coñecemen-
tos  previos  adquiridos,  capaci-
dades, personalidade, estilos cog-
nitivos,  motivación,  actitudes  e
valores.

 B4.1.  Explicar  as  princi-
pais teorías sobre a aprendizaxe,
identificando os factores que cada
unha  delas  considera  determi-
nantes neste proceso, co obxecto
de iniciarse na comprensión deste
fenómeno e das súas aplicacións
no campo social, e utilizar os seus
coñecementos para mellorar a súa
propia aprendizaxe.

 PSB4.1.1.  Utiliza  a  súa
iniciativa  persoal  para  confeccio-
nar,  utilizando  medios
informáticos,  un  cadro  compara-
tivo  das  teorías  da  aprendizaxe:
condicionamento clásico (Pavlov e
Watson); aprendizaxe por ensaio-
erro (Thorndike); condicionamento
instrumental (Skinner); teoría cog-
nitiva  (Piaget);  Gestalt (Khöler);
aprendizaxe  social  ou  vicaria
Bandura), etc.

 CSIEE

 PSB4.1.2.  Analiza  e
aprecia  os  resultados  da
aplicación  das  técnicas  de
condicionamento  na  publicidade,
mediante  a  localización  destas
últimas  en  exemplos  de  casos
concretos,  utilizados  nos  medios
de comunicación audiovisual.

 CCEC

 CD

 PSB4.1.3.  Describe  e
valora a importancia dos factores
que inflúen na aprendizaxe, como
por  exemplo  os  coñecementos
previos  adquiridos,  as  capaci-
dades, a personalidade, os estilos
cognitivos, a motivación, as actitu-
des e os valores.

 CCL

 b

 d

 e

 g

 m

 B4.4. Teorías actuais so-
bre  a  intelixencia:  teoría  factorial

Spearman,  multifactorial  de
Thurstone, e  teorías  de  Cattell,
Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

 B4.5.  Fases  do  des-
envolvemento  da  intelixencia
segundo J. Piaget.

 B4.6.  O  CI  e  os  pro-
blemas  da  medición  da  inte-
lixencia.

 B4.7.  Procesos  cogni-
tivos  superiores:  pensamento,

 B4.2.  Comprender  os
procesos cognitivos superiores do
ser humano, como a intelixencia e
o  pensamento,  mediante  o  co-
ñecemento dalgunhas teorías ex-
plicativas da súa natureza e o seu
desenvolvemento, distinguindo os
factores  que inflúen  nel  e  inves-
tigando a eficacia das técnicas de
medición  utilizadas e  o  concepto

CI, co fin de entender esta ca-
pacidade humana.

 PSB4.2.1.  Elabora  ma-
pas  conceptuais  dalgunhas  das
actuais  teorías  sobre  a  inte-
lixencia,  valorando  as  achegas
que no seu estudo tivo cada unha
delas, como por exemplo a teoría
factorial de Spearman, a multifac-
torial de Thurstone e as de Cattell,
Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

 CAA

 PSB4.2.2.  Utiliza  a  súa
iniciativa persoal para elaborar un
esquema explicativo sobre as fa-
ses do desenvolvemento da inte-
lixencia  segundo  J.  Piaget,  valo-

 CSIEE

253



Psicoloxía. 2º de bacharelato

Obxec- Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias clave

razoamento e creatividade. rando  a  importancia  das  inf-
luencias  xenéticas  e  do  medio
neste proceso.

 PSB4.2.3.  Investiga,  en
páxinas de internet, o que é o CI e
a  escala  de  Stanford-Binet,  que
clasifica estes valores desde a de-
ficiencia profunda ata a superdo-
tación, apreciando a obxectividade
real dos seus resultados e exami-
nando criticamente algunhas téc-
nicas de medición da intelixencia.

 CD

 PSB4.2.4.  Analiza o que
é  o  pensamento,  apreciando  a
validez tanto do razoamento como
da creatividade  na  resolución  de
problemas  e  na  toma  de  deci-
sións.

 CCEC

 b

 h

 B4.8. A intelixencia emo-
cional e as súas competencias.

 B4.3. Recoñecer e valo-
rar  a  importancia  da  intelixencia
emocional  no  desenvolvemento
psíquico da persoa.

 PSB4  3.1.  Valora  a
importancia das teorías de  Gard-

 e  Goleman,  realizando  un
esquema  das  competencias  da
intelixencia  emocional  e  a  súa
importancia no éxito persoal e pro-
fesional.

 CAA

 a

 b

 h

 m

 B4.9.  Posibilidades,
alcance, límites e perigos da inte-
lixencia artificial.

 B4.4.  Reflexionar  sobre
as  posibilidades  da  intelixencia
artificial  e  xulgar  criticamente  os
seus alcances e os seus límites,
co fin de evitar a equivocada hu-
manización  das  máquinas  pen-
santes e a deshumanización das
persoas.

 PSB4.4.1. Avalía, en tra-
ballo grupal, as vertentes positivas
e  negativas  das  aplicacións  da
intelixencia artificial,  así  como os
perigos que pode representar pola
súa capacidade para o control do
ser  humano,  invadindo  a  súa
intimidade e a súa liberdade.

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.

 b

 d

 e

 g

 m

 B5.1.  Teorías  sobre  a
motivación:  momeostática;  das
necesidades; do incentivo;  cogni-

; psicanalíticas; humanistas.

 B5.2.  Causas  da  frus-
tración. Clasificación dos conflitos
de Lewin.

 B5.3. Alternativas á frus-

 B5.1. Explicar e valorar a
importancia da motivación, a súa
clasificación e a súa relación con
outros  procesos  cognitivos,  des-
envolvendo  os  supostos  teóricos
que  a  explican  e  analizando  as
deficiencias e os conflitos que no
seu desenvolvemento conducen á

 PSB5.1.1. Utiliza e selec-
ciona información acerca das teo-
rías da motivación (homeostática;
das  necesidades;  do  incentivo;
ognitivas;  psicanalíticas;  huma-

nistas), utilizando mapas concep-
tuais, e elabora conclusións.

 CAA

 PSB5.1.2. Recorre á súa  CSIEE
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tración:  agresión,  logro  indirecto,
evasión, depresión ou aceptación.

 B5.4.  Motivación  e  con-
secución  de  logros  no  ámbito
laboral e no educativo.

frustración. iniciativa  para  realizar  unha  pre-
sentación,  con  medios
informáticos,  acerca  das  causas
da  frustración,  partindo  da  clasi-
ficación dos conflitos de  Lewin e
valorando  as  respostas  alterna-
tivas a esta,  como a agresión,  o
logro indirecto, a evasión, a depre-
sión  ou  a  súa  aceptación  (to-
lerancia á frustración).

 PSB5.1.3. Argumenta, en
colaboración  grupal,  sobre  a
importancia  da  motivación  no
ámbito  laboral  e  educativo,  ana-
lizando a relación entre motivación
e consecución de logros.

 CSIEE

 b

 d

 e

 g

 h

 m

 B5.5.  Teorías  da  perso-
nalidade

 B5.6.  Fases  do  des-
envolvemento da personalidade

 B5.7.  Métodos  de
avaliación da personalidade e as
súas limitacións.

 B5.8.  Relación  entre  a
conciencia  e  os  procesos
inconscientes.

 B5.9. Drogas; alteracións
de conciencia e de personalidade.

 B5.10.  Identidade  e  au-
toestima.

 B5.2. Comprender o que
é a personalidade, analizando as
influencias  xenéticas,  ambientais
e culturais sobre as que se edifica,
as teorías que a estudan e os fac-
tores  motivacionais,  afectivos  e
cognitivos necesarios para a súa
axeitada evolución,  en cada fase
do seu desenvolvemento.

 PSB5.2.1.  Describe,  es-
tablecendo  semellanzas  e  di-
ferenzas, as teorías da personali-
dade,  como  as  provenientes  da
psicanálise,  o  humanismo,  as
tipoloxías,  o  cognitivismo e  o
condutismo,  valorando  as
achegas que cada unha delas rea-
lizou no coñecemento da natureza
humana.

 CAA

 PSB5.2.2. Recorre á súa
iniciativa  persoal  para  realizar
unha  presentación,  a  través  de
medios audiovisuais, sobre as fa-
ses do desenvolvemento  da per-
sonalidade, por exemplo segundo
a  teoría  psicanalista,  e  elaborar
conclusións sobre os cambios que
se producen en cada unha delas.

 CSIEE

 PSB5.2.3.  Analiza,  valo-
rando criticamente,  as limitacións
dalgúns  métodos  e  estratexias
para  a  avaliación  da  personali-
dade, como son as probas proxec-
tivas (test de Rorschach, TAT, test
da  frustración  de  Rosenzweig,
etc.),  as  probas  non  proxectivas

FP,  NEO-PI-R e MMPI) e as

 CMCCT
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técnicas  fisiolóxicas  (tomografías,

 PSB5.2.4.  Diserta  sobre
a  complexa  relación  entre  a
función da conciencia e os proce-
sos  inconscientes,  analizando
algúns  fenómenos  inconscientes,
como os soños ou a hipnose.

 CCL

 PSB5.2.5.  Investiga,  en
traballo  grupal,  sobre os estados
alterados  de  conciencia  provo-
cados polas drogas, valorando cri-
ticamente  a  súa  influencia  nas
alteracións  da  personalidade,  e
presenta as súas conclusións  de
maneira argumentada.

 CSC

 PSB5. 2.6. Indaga sobre
a relación entre identidade e au-
toestima, valorando criticamente a
importancia  do  concepto  de  si
mesmo/a  e  as  repercusións  que
iso ten no desenvolvemento  per-
soal e vital.

 CSIEE

 b

 c

 e

 g

 h

 m

 B5.11. Perspectivas, mo-
delos  de  estudo  e  métodos
usados para tratar as psicopatolo-
xías. 

 B5.12. Trastornos en re-
lación ás necesidades biolóxicas e
ás adiccións.

 B5.13. Trastornos en re-
lación ás emocións.

 B5.14. Trastornos en re-
lación a elementos corporais.

 B5.15. Trastornos en re-
lación á personalidade.

 B5.16. Trastornos en re-
lación ao desenvolvemento evolu-

 B5.3.  Entender  e  refle-
xionar sobre a complexidade que
implica definir o que é un trastorno
mental,  describindo  algúns  dos
factores  xenéticos,  ambientais  e
evolutivos  implicados,  co  fin  de
comprender  as  perspectivas
psicopatolóxicas e os seus méto-
dos de estudo.

 PSB5.3.1.  Describe
perspectivas e modelos de estudo
da psicopatoloxía, e reflexiona so-
bre  os  métodos  utilizados  por
cada unha delas.

 CMCCT

PSB5.3.2.  Utiliza  a  súa  iniciativa
persoal  para  realizar  un  cadro
esquemático, en colaboración gru-

 e  utilizando  medios
informáticos,  acerca das  caracte-
rísticas relativas a algúns tipos de
trastornos,  por  exemplo  os  aso-
ciados ás necesidades biolóxicas
e ás adiccións (sexuais, alimenta-
rias, drogodependencias, etc.), ás
emocións  (ansiedade  e  depre-
sión),  a  elementos  corporais
(psicosomáticos,  somatomorfos e
disociativos),  á  personalidade
(esquizoide,  paranoide,  limítrofe,
dependente, narcisista, antisocial,

 CAA
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etc.),  ao  desenvolvemento  evolu-
tivo  (autismo,  atraso  mental,  dé-
ficit de atención e hiperactividade,
da  aprendizaxe,  asociados  á  ve-
llez), etc.

 b

 d

 e

 g

 h

 B5.17.  Compoñentes
hereditarios  e  aprendidos  dos
afectos.

 B5.18.  Relación  entre
emoción e cognición.

 B5.19.  Emocións  prima-
rias, secundarias e autoconscien-

 B5.20.  Teorías  sobre  a
emoción, como experiencia, como
comportamento  ou  como  suceso
fisiolóxico. A psicoafectividade e o
equilibrio da persoa.

 B5.21. Trastornos e pro-
blemas emocionais.

 B5.4. Recoñecer e valo-
rar os tipos de afectos, así como a
orixe  dalgúns  trastornos  emocio-
nais, co obxecto de espertar o seu
interese  polo  desenvolvemento
persoal desta capacidade.

 PSB5.4.1.  Explica  os
tipos de afectos (sentimento, emo-
ción  e  paixón),  especificando  os
seus determinantes hereditarios e
aprendidos,  e  analizando  a  re-
lación entre emoción e cognición.

 CCL

 PSB5.4.2.  Describe  as
emocións primarias (medo,  noxo,
alegría, tristura, ira, sorpresa, etc.)
e secundarias (ansiedade, hostili-
dade,  humor,  felicidade,  amor,
etc.), distinguíndoas das emocións
autoconscientes  (culpa,  vergoña,
orgullo, etc.).

 CCL

 PSB5.4.3.  Realiza  un
cadro  comparativo  sobre  as  teo-
rías sobre a emoción, por exemplo
como  experiencia,  como
comportamento  ou  como  suceso
fisiolóxico,  valorando  a
importancia  da  psicoafectividade
no equilibrio da persoa.

 CSC

 PSB5.4.4.  Investiga,  a
través de internet, algúns trastor-
nos emocionais (indiferenza emo-
cional,  dependencia  afectiva,  tra-
storno  maníaco-depresivo,
descontrol  emotivo,  etc.)  e  pro-
blemas emocionais (medo, fobias,
ansiedade,  estrés,  depresión,
etc.),  exemplificando  a  través
dalgún  soporte  audiovisual,  e
elabora as súas conclusións.

 CD

 b

 e

 m

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

 B5.23.  Comunicación

 B5.5.  Coñecer  a
importancia que na maduración da
persoa  teñen  as  relacións  afec-
tivas  e  sexuais,  analizando  cri-
ticamente  os  seus  aspectos  fun-
damentais.

 PSB5.5.1.  Identifica  e
aprecia a importancia que, no des-
envolvemento e na maduración da
persoa,  teñen a  afectividade e  a
sexualidade, como dimensións es-
enciais do ser humano, e describe

 CSC
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emocional:  linguaxe verbal e non
verbal.

os  aspectos  fundamentais  da
psicoloxía da sexualidade: fisiolo-
xía  da  resposta  sexual,  conduta
sexual, etc.

 PSB5.5.2.  Diserta  sobre
a importancia da linguaxe verbal e
non verbal como medios de comu-
nicación  emocional  na nosa vida
cotiá,  e  expón  de  xeito  claro  e
argumentado as súas conclusións.

 CCL

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións

 a

 b

 c

 g

 B6.1.  Impacto  das  di-
ferenzas  culturais  no
comportamento  individual:  a  súa
influencia  nos  esquemas  cogni-
tivos, na personalidade e na vida
afectiva.

 B6.2.  Proceso de socia-
lización.  Influencia  no  des-
envolvemento persoal dos grupos,
os papeis e os status sociais.

 B6.3.  Orixe  social  das
actitudes  persoais.  Influencia  en
condutas  violentas  en  distintos
ámbitos.

 B6.4.  Roles  sociais  de
xénero e as súas consecuencias
no pensamento e na conduta do
home e da muller

 B6.1.  Comprender  e
apreciar a dimensión social do ser
humano, e entender o proceso de
socialización  como  a  interiori-
zación das normas e valores so-
ciais, apreciando a súa influencia
na  personalidade  e  na  conduta
das persoas.

 PSB6.1.1. Analiza e valo-
ra as diferenzas culturais e o seu
impacto  no  comportamento  das
persoas  ao  exercer  a  súa  inf-
luencia nos esquemas cognitivos,
a personalidade e a vida afectiva
do ser humano.

 CSC

 PSB6.1.2.  Realiza  unha
presentación, colaborando en gru-
po  e  utilizando  medios
informáticos,  sobre o proceso de
socialización  humana  e  a  inf-
luencia dos grupos, os papeis e os
status sociais no desenvolvemen-
to da persoa.

 CD

 PSB6.1.3.  Investiga
acerca da orixe social das actitu-
des  persoais,  valorando  a  súa
utilidade  para  a  predición  da
conduta  humana  e  a  súa  inf-
luencia  en condutas  de  violencia
escolar,  laboral,  doméstica  e  de
xénero, entre outras.

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B6.5.  Procesos  psicol-
óxicos  de  masas:  impulsividade,
intolerancia,  inconsciencia,  falta
de  perseveranza,  volubilidade  e
falta de capacidade crítica.

 B6.6.  Estudo psicolóxico
das  masas  de  Gustav  Le  Bon.
Contaxio  de  sentimentos  e  emo-

 B6. 2. Coñecer e valorar
os procesos psicolóxicos das ma-
sas, a súa natureza, as caracterís-
ticas  e  as  pautas  de
comportamento, co fin de evitar as
situacións  de  vulnerabilidade  en
que da persoa poida perder o con-
trol sobre os seus propios actos.

 PSB6.2.1.  Procura e se-
lecciona  información  en  internet
acerca  das  características  da
conduta  do  individuo  inmerso  na
masa,  tales  como  impulsividade,
intolerancia,  inconsciencia,  falta
de  perseveranza,  volubilidade  e
falta  de  capacidade crítica,  entre
outras.

 CD
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 mcións, e perda temporal da perso-
nalidade  individual  e  consciente
da persoa.

 B6.7. Psicoloxía de Erik-
son  e  a  súa  explicación  das
condutas  radicais  e  irracionais
nalgúns grupos.

 B6.8.  Medidas para pre-
vir  a  conversión  das  persoas  en
masa.

 PSB6.2.2. Utiliza e selec-
ciona información acerca do estu-
do  psicolóxico  das  masas,  rea-
lizado  por  Gustav  Le  Bon, e
elabora conclusións acerca do po-
der da persuasión, o contaxio de
sentimentos  e  emocións  que  se
produce  nas  masas  e  os  seus
efectos na perda temporal da per-
sonalidade individual e consciente
da persoa.

 CSC

 PSB6.2.3.  Indaga  na
psicoloxía  de  Erikson e  destaca
algunhas das causas psicolóxicas
explicativas que sinala acerca dos
actos terroristas ou do pensamen-
to radical e irracional que se pon
de manifesto en seguidores/as de
equipos deportivos,  artistas,  gru-
pos políticos, relixiosos, etc.

 CSC

 PSB6.2.4.  Elabora conc-
lusións, en colaboración  grupal, e
formula  pautas  de  conduta  pre-
ventivas  co  fin  de  evitar  que  as
persoas se convertan en parte da
masa, perdendo o control da súa
conduta, dos seus pensamentos e
dos seus sentimentos.

 CSC

 b

 e

 h

 m

 B6.9.  Aplicación  da
Psicoloxía  no  mundo  laboral.
Recursos humanos:  selección  de
persoal, integración na empresa, e
evolución persoal e profesional.

 B6.10.  Aplicación  da
psicoloxía no mundo laboral. Fac-
tores  psicolóxicos  e  des-
envolvemento laboral: adaptación,
innovación,  traballo  colaborador,
xestión de coñecementos, creativi-
dade,  autoestima,  proposición de
retos,  motivación,  fomento  da
participación,  autonomía  e
xeración de ambientes creativos.

 B6.11.  Aplicación  da

 B6.3. Entender e descri-
bir a importancia da psicoloxía no
campo  laboral  e  o  des-
envolvemento  das  organizacións,
reflexionando sobre a importancia
do liderado como condición nece-
saria  para  a  xestión  das  empre-
sas, reflexionando sobre os erros
psicolóxicos  que se producen na
súa  xestión  e  procurando  os
recursos  axeitados  para  afrontar
os problemas.

 PSB6.3.1.  Comenta  e
aprecia  a  importancia  da
aplicación da psicoloxía no mundo
laboral,  en  temas  tales  como os
aspectos psicolóxicos que inflúen
na  produtividade  e  no  des-
envolvemento  empresarial,  a
importancia  dos  métodos  e  das
técnicas psicolóxicas para a selec-
ción de persoal segundo os perfís
laborais  e  a resolución de confli-
tos, etc.

 CSIEE

 PSB6.3.2.  Procura e se-
lecciona información sobre recur-
sos  humanos:  selección  de  per-
soal  e  desenvolvemento  de  pro-

 CSIEE
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psicoloxía  no  mundo  laboral.
Riscos  da  saúde  psicolóxica
laboral.

gramas  profesionais  favorece-
dores  da  integración  do  persoal
traballador  na  empresa,  e  a  súa
evolución persoal e profesional.

 PSB6.3.3.  Describe  a
importancia  dos  factores  psicol-
óxicos  que  inflúen  no  des-
envolvemento  laboral,  como  a
adaptación,  a  innovación,  o  tra-
ballo colaborador, a xestión de co-
ñecementos,  a  creatividade  e  a
autoestima,  identificando  factores
fundamentais, como a proposición
de retos, a motivación, o fomento
da participación, a autonomía e a
xeración  de  ambientes  creativos,
mediante exemplos de casos con-
cretos e reflexionando criticamen-
te sobre a súa aplicación en diver-
sos ámbitos de traballo.

 CCL

 PSB6.3.4.  Investiga,  en
páxinas  de  internet,  acerca  dos
principais riscos da saúde laboral,
como son o estrés, a ansiedade, o
mobbing e a síndrome de Burnout.

 CD

9.4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS

Dentro dos obxectivos marcados para Bacharelato na materia de Psicoloxía 
traballaranse os seguintes:

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.
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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.

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.

261



9.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR AVALIABLE DE:

- TEMPORALIZACIÓN

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Nota: Pola gran cantidade de estándares imposibles de abordar nun curso 
académico, faremos unha selección de aqueles que consideramos máis relevantes para 
aquel alumnado que teña a intención de cursar estudos posteriores nos que se inclúa esta
materia ademais do grao de Psicoloxía e tamén de maior interese para o alumnado en 
xeral.

ESTÁNDAR TEMPORAL PROCED E INSTRUM DE AVALIACIÓNCRITERIOS 
CUALIFICACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

PSB1.1.2. 2 sesións Resposta a preguntas por grupo e debate 
posterior

Rúbrica 2 intervencións mínimo

PSB1.1.1. 3 SESIÓNS Presentación dixital por grupos dos contidos 
do estándar e proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB1.2.2. 1 sesión Presentación dixital por parte da profesora e 
resposta individual a preguntas sobre o estándar

Rúbrica 2 intervencións mínimo

Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB1.2.3. 5 sesións Exercicios prácticos do libro e proba tipo testRúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB2.1.1.

PSB2.2.2.

PSB2.3.1.

PSB2.4.1.

9 sesións Exercicios do libro

Resposta a preguntas despois do visionado de
diferentes vídeos.

Diferentes oexercicios prácticos para localizar 
as partes e funcións do cerebro

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1
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PSB2.4.3. 2 sesións Preparación por grupos dun breve traballo 
sobre diferentes doenzas ou alteracións con dano 
cerebral

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB3.1.1.

PSB3.1.2.

4 sesións Exercicios do libro

Prácticas sobre precepción, atención e 
memoria.

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB3.1.3.

PSB3.1.4.

PSB3.1.5.

4 sesións Preparación por grupos de  traballos para 
demostrar a comprensión dos contidos

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.1.2. 8 sesións Exercicios do libro

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.1.1. 3 sesións Preparación por grupos de traballos teórico-
prácticos sobre as distintas teoría sobre a 
aprendizaxet

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.1.2. 4 sesións Exercicios do libro

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.1.2. 4 sesións Visionado da película A laranxa mecánica 
posterior posta en común

Rúbrica Mínimo 2 participacións

PSB4.2.1. 5 sesións Exercicios do libro

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.2.2. 3 sesións Presentación dixital por grupos das distintas 
fases do desenvolvemento da intelixencia segundo 
Piaget

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB4.2.3. 2 sesións Prácticas de tests de intelixencia con posterior 
posta en común

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1
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PSB5.2.1. 9 sesións Exercicios do libro

Visionado de vídeos con posterior posta en 
común

Lectura e comentario de fragmentos de obras 
de Freud

Proba tipo test

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

Participación activa nos debates
e postas en común

Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB5.3.1. 4 sesións Visionado da pelicula Una mente maravillosa 
posterior posta en común

Rúbrica Participación activa nos debates
e postas en común

PSB5.2.4. 2 sesións Prácticas sobre distintas técnicas de 
interpretación dos soños

Rúbrica Participación activa nos debates
e postas en común

PSB5.3.2. 3 sesións Presentación dixital por grupos dos diferentes 
transtornos da personalidade

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB6.1.1. 1 sesión Lectura de textos e posta en común sobre o 
estándar

Rúbrica Participación activa nos debates
e postas en común

PSB6.1.3.

PSB6.2.1.

PSB6.2.2.

PSB6.2.3.

4 sesións Exercicios do libro

Resposta a preguntas despois do visionado de
diferentes vídeos.

Proba tipo test

Rúbrica Participación activa nos debates
e postas en común

Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB6.1.2. 3 sesións Preparación por grupos de  traballos para 
demostrar a comprensión dos contidos

Rúbrica Grao consecución 0,5 sobre 1

PSB6.3.1.

PSB6.3.2.

PSB6.3.3.

5 sesións Exercicios do libro

Lectura de noticias de prensa e posterior posta
en común

Rúbrica Participación activa nos debates
e postas en común

3Grao consecución 0,5 sobre 1

264



Proba tipo test

9.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

A avaliación basearase en tres aspectos fundamentais:

- A actitude participativa e activa (20%)

- Os traballos en grupo (30%)

- As probas individuais (50%)

Dentro dos traballos en grupo serán de dous tipos:

- Presentacións dixitais de temática diversa.

- Traballos de investigación.

As probas individuais serán:

- Preguntas tipo test, 

- De resposta breve, 

- Exercicios de aplicación dos contidos explicados, 

- Comprensión e explicación de textos, fotografías, películas, soños…

Rúbricas

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

Participa nos debates e 
postas en común
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Presentacións 
dixitais

- Claridade da 
exposición

- Emprego da 
terminoloxía 
adecuada

- Utilización de 
distintos materiais 
audiovisuais

- Orixinbalidade da 
proposta

Nivel baixo Nivel medio Nivel alto Nivel moi alto

Probas tipo test

Comprensión e 
explicación de textos, fotos,…

9.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Para  unha  materia  coa  complexidade  como  a  Psicoloxía  a  metodoloxía  ideal  é
aquela que, por un lado, forneza a estes mozos e mozas de 2º de Bacharelato, que en
poucos meses van iniciar un novo camiño nas súas vidas, das ferramentas axeitadas para
enfrontarse a ese cambio radical e, por outro, lles dea unha visión global dos achádegos
desta disciplina que combina a filiación humanística coa visión científica. 

Polo  tanto  propoñemos  unha  metodoloxía  baseada  na  xeración  de  tarefas  ou
situacións-problema, suscitadas cun obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver
facendo  un  uso  axeitado  de  distintos  tipos  de  coñecementos,  destrezas,  actitudes  e
valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos e estilos de aprendizaxe,
mediante prácticas de traballo individual e cooperativo.

266



9.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

O libro de texto que empregamos é  Psicología   da Editorial McGraw Hill. Ademais
contamos  coa  axuda  da  rede  para  a  realización  de  traballos  por  grupos,  visualizar
documentais sobre temas diversos, cine, baterías de tests, arte visual, como fotografía ou
pintura  entre  outros  materiais.  Tamén  faremos  uso  das  TIC  ao  formar  parte  dos
instrumentos  de  avaliación  a  exposición  de  presentacións  dixitais  para  desenvolver
algunhas partes do currículo.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:

Grao de con-
secución

Nada SuficienteBen Excelente Observacións e propostas de mellora

Temporalización 
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de 
avaliación efectivos

Abarcáronse todos 
os estándares

Atendeuse á diversi
dade do alumando
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Incorporáronse as 
TIC

9.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

9.11. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA A CREDITAR 
COÑECEMENTOS PREVIOS

Non é o caso nesta materia.

9.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Entendendo a atención á diversidade como a adecuación do currículo a determinado
alumnado, levaremos a cabo as seguintes modificacións ou adaptacións sobre os elemen-
tos curriculares:

Metodoloxía, contidos. Dedicar máis tempo aos escolares que o necesiten, previo
agrupamento realizado seguindo o criterio de dificultade de aprendizaxe. Reforzar algúns
contidos co grupo mentres outros traballan autonomamente. Realización de traballos en
grupo titorados por compañeros da aula.

Actividades. Organizar diferentes tipos de actividades para a aprendizaxe de ma-
neira que todos podan participar nelas. Nuns casos aumentarase, ou diminuirase a canti -
dade; noutros haberá que ofrecer explicacións clarificatorias individualmente.  Contarase
con materiais didácticos diversificados.

Motivación.  Ofrecer motivacións diferentes, como a inmediata utilidade das súas
aprendizaxes.

Avaliación. Formular diferentes niveis de esixencia sobre os mesmos contidos.
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9.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO

A concreción vai incluída no propio deseño curricular desde o momento en que pro-
movemos unha formación inclusiva e responsable ante os demais e co mundo que nos ro-
dea. 

Ademais colaboraremos cos distintos equipos dinamizadores do centro (Biblioteca,
Normalización lingúística, TICs, Soncine, etc) para incorporar os distintos elementos pro-
postos no proxecto de centro.

9.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

9.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao final do presente curso o departamento reunirase para avaliar a pertinencia tanto
da  metodoloxía,  o  enfoque  dos  estándares  de  aprendizaxe,  como  do  grao  de  des-
envolvemento das competencias acadado polo alumnado. Sopesará cada un dos puntos
da programación, e introducirá os cambios pertinentes para conseguir o maior grao de
desenvolvemento nas competencias do alumnado. 

9.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.
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10.- BACHARELATO: INICIACIÓN Á LINGUA ALEMANA

10.1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A materia de libre configuración do centro Iniciación á Lingua Alemá, toma como
base o disposto pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa,  no  Decreto  no  que  se  establece  o  currículo  da  Educación  Secundaria
Obrigatoria e  do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  especialmente no
referente  ao  punto  Segunda  lingua  estranxeira,  onde  se  fai  fincapé  nunha  Europa
multilingüe e multicultural, cuxa diversidade non debe ser obstáculo para a mobilidade e
cooperación, e apóiase nas conclusións do Consello Europeo reunido en Barcelona en
2002, nas que se establece o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras dende
unha idade moi temperá.

10.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

Segundo o Decreto, a materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en
cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o
MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito
específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co
fin  de  realizar  unha  tarefa:  comprensión  de  textos  orais,  produción  de  textos  orais
(expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos
(expresión  e  interacción).  Para  a  súa  realización,  estas  actividades  requiren  a
competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os
elementos  que abrangue a  competencia  comunicativa  (lingüísticos,  sociolingüísticos  e
pragmáticos),  así  como  as  experiencias  lingüísticas  noutras  linguas.  Todos  estes
elementos  do  quinto  bloque  relaciónanse  entre  si  e  interactúan  na  realización  das
actividades  lingüísticas  comunicativas  de  comprensión,  produción  e  interacción.  Isto
supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse
o conxunto dos contidos recollidos  no quinto bloque para a  realización  do bloque de
actividade  lingüística  que  corresponda.  Da  mesma  maneira,  para  avaliar  o  grao  de
adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua,
deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos para a actividade
correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan.
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No caso  da  materia  de  libre  configuración  de  centro  Iniciación  á  Lingua  Alemá,
farase  especial  incidencia  na  competencia  en  comunicación  lingüística  no  relativo  a
comunicación en situacións cotiáns, tal e como se sinalou nos obxectivos. Non obstante
estará moi presente a competencia de conciencia e expresións culturais, competencia de
aprender a aprender, e as competencias sociais e cívicas, así coma o sentido de iniciativa
e espírito emprendedor.

 

10.3. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAI

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a

 b

 c

 f

 B1.1. Uso de 
estratexias de 
comprensión das 
mensaxes orais: 

–  Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema.

–  Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.

–  Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial e 
puntos principais).

–  Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto.

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto.

 B1.2. Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou
por medios técnicos e 
articulados a unha 
velocidade media, nun 
rexistro formal, informal 

 SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu proceso 
de comprensión, 
axustándoo ás necesidades
da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso, facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo 
o que non se comprende e 
o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias doutras 
linguas. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 

 CCL
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, 
entoación, etc.).

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir do 
coñecemento doutras 
linguas, e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, 
etc.).

–  Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e 
conciencia da importancia
de chegar a comprender 
textos orais sen precisar 
entender todos os seus 
elementos.

 B1.3. Constancia no 
logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición do dito.

ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou
laboral, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o 
dito.

 B1.3. Comprender o 
esencial e a información 
relevante en situacións 
comúns, aínda que poidan 
necesitar unha xestión ou 
transacción menos habitual 
(explicacións a unha 
reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que 
impliquen a solicitude de 
datos, realización de 
accións, formas de 
pagamento, etc.), sempre 
que lle poidan repetir o 
dito.

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, sobre 
argumentacións básicas, 
puntos de vista e opinións 
relativos a temas frecuentes
do ámbito persoal ou 

detalles salientables de 
mensaxes gravadas ou de 
viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou
outra información, mesmo
de tipo técnico, sempre que
poida volver escoitar o dito 
ou pedir confirmación.

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
entrevista na que 
participa, información 
relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos
a actividades educativas 
ou ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible (datos persoais, 
formación, gustos, intereses 
e expectativas ou plans de 
futuro), sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare 
ou elabore algo do que se 
lle dixo.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.4. Entende o 
que se lle di en 
transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e 
centros docentes), ou 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

público, suposicións e 
hipóteses, sensacións e 
sentimentos básicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou media, 
e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou 
reformular o dito.

 B1.5. Comprender o 
sentido xeral e información
esencial en presentacións 
ben estruturadas sobre 
temas coñecidos e 
predicibles, e de programas
de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou
anuncios e películas, 
sempre que as imaxes 
sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión.

menos habituais pero 
referidas a necesidades 
inmediatas en situacións de 
comunicación comúns se 
pode pedir confirmación 
dalgúns detalles.

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal e
sinxela na que participa, 
explicacións ou 
xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións,
sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns 
ou menos habituais, 
articulados de maneira 
clara, así como a 
formulación de hipóteses, 
a expresión de 
sentimentos e a descrición
de aspectos abstractos de 
temas como a música, o 
cine, a literatura ou os 
temas de actualidade, se a 
persoa interlocutora está 
disposta repetir ou reformular
o dito.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.6. Identifica, con
apoio visual, as ideas 
principais e información 
relevante en presentacións
ou charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre 

 CCL

 CAA

 CSC
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

temas coñecidos ou do seu
interese relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional, e os aspectos
máis significativos de 
noticias de televisión 
claramente articuladas, así
como o esencial de 
anuncios publicitarios, 
series e películas ben 
estruturados e articulados 
con claridade, nunha 
variedade estándar da 
lingua e cando as imaxes 
faciliten a comprensión.

 CCEC

 CD

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a

 b

 c

 f

 B2.1. Estratexias de 
produción:

–  Planificación:

–   Identificación do 
contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou 
da interacción.

–   Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa.

 B2.1. Aplicar as 
estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que poidan 
producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en situacións 
menos habituais ou en 
intervencións máis longas.

 B2.2. Interactuar, en 
situacións reais ou 
simuladas, con eficacia 
suficiente para narrar e 
describir experiencias, 
acontecementos, 

 SLEB2.1. Participa 
activamente en 
intercambios 
comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das 
veces a lingua estranxeira,
producindo mensaxes 
adecuadas ás situacións de
comunicación reais ou 
simuladas, e colaborando 
para entender e facerse 
entender.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB2.2. Fai 
presentacións breves, con 
certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas 

 CCL

 CAA
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

–  Execución:

–   Concepción da mensaxe 
con claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas principais, 
e a súa estrutura básica. 

–   Activación dos 
coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de 
interacción, e elementos 
lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados.

–   Expresión da mensaxe 
con claridade e coherencia 
básica, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto 
memorizados e traballados 
na clase previamente. 

–   Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta) ou da 
mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

–   Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

sentimentos, reaccións, 
desexos e aspiracións e 
plans ou proxectos; e 
intercambiar información 
pouco complexa, pedir e 
dar indicacións ou 
instrucións sinxelas con 
certo detalle, xustificar 
brevemente opinións e 
puntos de vista; formular 
hipóteses e facer 
suxestións, e expresarse 
sobre temas algo 
abstractos, como películas, 
música, libros, etc.

 B2.3. Intercambiar de 
xeito sinxelo pero eficaz, 
con pronuncia clara e 
intelixible, información en 
situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 
imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións 
frecuentes no ámbito 
público (doenzas, pequenas
reclamacións, menús 
alternativos, accidentes, 
etc.), así como a expresión 
básica dos sentimentos e os
intereses persoais, tales 
como satisfacción, 
desgusto, admiración e 
sorpresa.

previamente e con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando a 
información básica de 
maneira coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente e 
con claridade, e 
respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira 
clara e a velocidade 
media.

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.3. Participa 
adecuadamente en 
conversas informais cara a
cara ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia información e
se expresa e xustifica 
brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos ocorridos 
no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados;
formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións 
con certo detalle; expresa 
e xustifica sentimentos, e 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

–  Lingüísticos:

–   Modificación de palabras 
de significado parecido. 

–   Definición ou 
reformulación dun termo ou 
expresión. 

–   Uso da lingua materna ou
"estranxeirización" de 
palabras da lingua meta. 

–   Petición de axuda.

–  Paralingüísticos:

–   Sinalación de obxectos, 
usando deícticos ou 
realizando accións que 
aclaran o significado. 

–   Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas e contacto visual ou
corporal). 

–   Uso de elementos 
cuasiléxicos (hum, puah, 
etc.) de valor comunicativo.

 B.2.2. Actitude de 
respecto cara a si mesmo/a
e cara ás demais persoas 
para comprender e facerse
comprender.

 B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación e utilizando as 
estratexias necesarias para 
iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación.

 B2.5. Participar en 
situacións de comunicación 
formais que impliquen 
intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, 
aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa
interlocutora, e sendo quen 
de intercambiar información e 
opinións, dar instrucións, 
xustificar brevemente os 
motivos de accións e plans, e 
argumentar de xeito sinxelo 
pero eficaz.

describe aspectos 
concretos e abstractos de 
temas como, por exemplo,
a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade.

 SLEB2.4. 
Desenvólvese 
adecuadamente e utiliza 
estratexias de comunicación 
lingüísticas e xestos 
apropiados para facerse 
entender, en situacións 
cotiás e menos habituais 
que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo,
relacións coas 
autoridades, saúde e 
lecer), e sabe solicitar 
atención, información, 
axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou
unha xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao 
contexto.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB2.5.  Toma parte 
en conversas formais, 

 CCL
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 B2.3. Rutinas ou 
modelos comúns de 
interacción segundo o tipo
de situación de 
comunicación.

entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos,
intercambiando 
información pertinente 
sobre feitos concretos, 
pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de
vista de maneira sinxela e 
con claridade, e razoando 
e explicando brevemente e
de maneira coherente as 
súas accións, as súas 
opinións e os seus plans.

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a

 b

 c

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

–  Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a 
partir da información 
superficial: imaxes, 
organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc.

–  Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva

 B3.1. Utilizar estratexias 
(recurso ás imaxes, a títulos e
outras informacións visuais, e 
aos coñecementos previos 
sobre o tema ou a situación 
de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas 
que coñece), identificando a 
información máis importante
e deducindo o significado de 
palabras e das expresións 
non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións 
e consignas básicas de 

 SLEB3.1. Localiza con
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e
de extensión media, tales 
como noticias glosadas; 
recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, adecuados 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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ou extensiva).

–  Distinción de tipos de 
comprensión necesarios 
para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais).

–  Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto.

–  Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e as 
experiencias noutras linguas.

–  Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.

 B3.2. Recoñecemento 
da estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data, 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura).

carácter público, 
institucional ou 
corporativo.

 B3.3. Comprender 
información relevante en 
textos do seu interese, 
descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben 
estruturados, nos que se 
informa de 
acontecementos, se 
describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións, 
crenzas ou valores con 
expresións sinxelas.

 B3.4. Comprender en 
textos formais un repertorio
básico de expresións fixas 
para rexeitar (agradecendo 
ou xustificando), acceder 
(con reservas ou 
condicións); expresar 
posibilidade, 
imposibilidade ou obriga 
de facer algo; conceder e 
denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, 
recomendar ou animar a 
facer algo.

 B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, tanto en formato 

ao seu nivel escolar, sempre
que poida reler as seccións
difíciles.

 SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter
público, institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados, relacionados 
con asuntos do seu 
interese persoal, educativo
ou ocupacional 
(organización de grupos de 
traballo, información sobre 
actividades de formación 
específicas, etc.).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.3. Identifica 
información relevante en 
instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas
informáticos, e sobre a 
realización de actividades 
e normas de seguridade ou
de convivencia (por 
exemplo, nun evento 
cultural).

 CCL

 CD

 SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as liñas
xerais do argumento, o 

 CCL
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impreso como en soporte 
dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal, informal 
ou neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de temas de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e 
un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral 
como máis específico. 

carácter dos personaxes e 
as súas relacións, e as 
características do lugar e o
tempo en que se 
desenvolven.

 CCEC

 CAA

 CSC

 SLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen 
con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e
sentimentos; nas que se 
narran feitos e 
experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se 
intercambian información,
ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB3.6. Entende o 
suficiente de cartas, faxes 
ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou 
institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (por 
exemplo, se se lle 
solicitan documentos para 
unha estadía de estudos no
estranxeiro).

 CCL

 CCEC

 CD
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 SLEB3.7. Entende 
información específica 
importante en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos 
ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas 
relativos a materias 
educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados
coa súa especialidade ou 
cos seus intereses.

 CCL

 CD

 CSC

 CAA

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a

 b

 c

 f

 B4.1. Estratexias de 
produción:

–  Planificación:

–   Mobilización e 
coordinación das propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre
o tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.). 

–   Localización e uso 

 B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicaras 
estratexias máis adecuadas 
para elaborar textos 
escritos sinxelos de lonxitude 
breve ou media (elección da 
persoa destinataria, finalidade
do escrito, planificación, 
redacción do borrador, 
revisión do texto e versión 
final), incorporando esquemas
e expresións de textos modelo
con funcións comunicativas 
similares ao texto que se 
quere producir.

 SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e
sentimentos; narra, de 
xeito lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu 
ámbito de interese, 
actividades e experiencias 
pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia
información e ideas sobre 
temas concretos, 
sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes e 

 CCL

 CD

 CSC
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adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha
gramática, obtención de 
axuda, etc.).

–   Uso de elementos 
coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de 
textos escritos, para elaborar
os propios textos.

–  Execución:

–   Elaboración dun borrador
seguindo textos modelo.

–   Estruturación do contido 
do texto.

–   Organización do texto 
en parágrafos curtos 
abordando en cada un 
unha idea principal, 
conformando entre todos 
o seu significado ou a idea
global.

–   Expresión da mensaxe 
con claridade axustándose 
aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto. 

–   Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría

 B4.2. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite información 
persoal ou relativa aos seus
estudos ou á súa formación.

 B4.3. Escribir mensaxes 
breves, en calquera soporte,
con información, 
instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas,
destacando os aspectos que
resulten importantes ou do 
seu interese para o tema 
que se trate.

 B4.4. Producir 
correspondencia formal 
básica para solicitar ou dar 
información relativa a bens
e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e básicos,
actuando como mediación 
lingüística, de ser o caso, 
cunha presentación do 
texto limpa e ordenada.

 B4.5. Escribir, en papel 
ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de 
lonxitude media, 
coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos
cotiáns ou menos habituais,
nun rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos 

xustificando brevemente 
as súas opinións sobre 
eles.

 SLEB4.2. Completa un
cuestionario detallado con
información persoal, 
educativa ou laboral (nivel 
de estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.), 
cunha finalidade específica, 
como solicitar unha bolsa.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB4.3. Escribe 
notas, anuncios, mensaxes
e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que 
solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas e nos que resalta 
os aspectos que lle 
resultan importantes, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía, tamén nas 
redes socias.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar 

 CCL

 CCEC

 CD

 CSC
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expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

–   Recurso aos 
coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e 
locucións, do tipo "agora 
volvo", "botar unha man", 
etc.).

–  Revisión:

–   Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións. 

–   Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación.

–   Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, 
tamaño da letra, etc.)

–   Reescritura definitiva.

 B4.2. Elaboración de 
cartas formais respectando
a súa estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data, 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura. 

 B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 

de cohesión, as 
convencións ortográficas e 
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando 
un control razoable de 
expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter xeral 
como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de 
interese.

información, solicitar un 
servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra 
xestión sinxela, 
respectando as 
convencións formais e as 
normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto.

 SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivos breves
e sinxelos, atendendo á súa
estrutura básica e 
particularidades sintáctico-
discursivas elementais, nos 
que dá información 
esencial sobre un tema 
educativo, ocupacional ou 
menos habitual, 
describindo brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando acontecementos 
nunha clara secuencia 
lineal, e explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas accións.

 CCL

 CCSC

 CD
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elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que inclúa
unha introdución, o corpo 
do informe, a conclusión e
a bibliografía; e prestando 
atención ás estruturas 
sintáctico-discursivas que 
adoitan predominar neste 
tipo de texto 
(subordinacións relativas, 
finais, causais, etc.).

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a

 b

 c

 f

 p

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos:

–  Sons e fonemas 
vocálicos.

–  Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

–  Procesos fonolóxicos máis
básicos. 

–  Acento fónico dos 
elementos léxicos illados e 
na oración.

 B5.2. Patróns gráficos 
e convencións 

 B5.1. Expresarse de 
xeito claro e comprensible 
e coa suficiente fluidez 
para facerse entender, aínda
que poidan producirse 
pausas e mesmo se as 
persoas interlocutoras 
poden necesitar repeticións 
cando se trata de palabras e
estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa 
articulación poden 
cometerse erros que non 
interrompan a 
comunicación.

 B5.2. Recoñecer e 
utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación
e de formato máis 
frecuentes con razoable 

 SLEB5.1. Produce 
léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 
frases.

 CCL

 CAA

 CCEC

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias da
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral

 CCL

 CCEC

 CSC
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ortográficas:

–  Uso das normas básicas 
de ortografía da palabra.

–  Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas.

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

–  Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas 
e normas de cortesía propias
da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal 
elemental na cultura 
estranxeira.

–  Achegamento aos hábitos 
e ás actividades de estudo, 
traballo e lecer, condicións 
de vida e relacións 
interpersoais (nos ámbitos 
educativo, ocupacional e 
institucional); o contorno 
xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos 
históricos e personaxes 
relevantes).

–  Recoñecemento de 

corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, 
aínda que pode darse 
algunha influencia da 
primeira ou doutras 
linguas; e saber manexar os
recursos básicos de 
procesamento de textos 
para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que 
se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de 
escritura de textos en 
internet.

 B5.3. Utilizar, para a 
comprensión e a produción 
de textos orais e escritos, 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos á vida 
cotiá (hábitos e actividades 
de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e 
contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais 
(xeracionais ou nos 
ámbitos educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes e valores), así 
como os aspectos culturais 
xerais que permitan 
comprender e expresar 
adecuadamente 
información e ideas 

e escrito, e amosa respecto
e interese polas diferenzas
culturais que poidan 
existir, adecuando a súa 
produción ás convencións 
sociolingüísticas da lingua
meta.

 CAA

 SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, pode 
explicar o proceso de 
produción de textos e de 
hipóteses de significados 
tomando en consideración
os coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CCEC

 CSC

 CAA

 SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCL

 CCSC

 CCEC

 SLEB5.5. Comprende e
comunica o propósito 

 CCL
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valores, crenzas, actitudes e 
tradicións fundamentais, e 
calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como
os aspectos culturais básicos
que permitan comprender os 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e actuar neles 
adecuadamente.

–  Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e 
o noso.

–  Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e 
teñen unha cultura diferente 
á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:

–  Identificación de 
similitudes e diferenzas entre
as linguas que coñece, para 
mellorar a súa aprendizaxe e
lograr unha competencia 
comunicativa integrada.

–  Participación en proxectos
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 

presentes nos textos.

 B5.4. Producir textos e 
inferir o significado 
probable de palabras ou 
frases que descoñece a 
partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece.

 B5.5. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos elementos
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais.

 B5.6. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
requiridas polo propósito 
comunicativo e un 
repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, 
así como patróns 
discursivos habituais para 
iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a
información de xeito claro, 
ampliala con exemplos ou 

solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 
información, organizar 
unha tarefa, etc.), 
utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu
nivel escolar, suficientes 
para comunicar con 
eficacia.

 CCSC

 CAA
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elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.

–  Recurso aos 
coñecementos e ás 
experiencias lingüísticas 
noutras linguas que coñece 
(patróns discursivos para a 
organización e ampliación ou
restruturación da 
información; elementos 
adecuados de coherencia e 
de cohesión textual para 
organizar o discurso, facer 
progresar o tema, etc.).

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 

–  Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e 
sociais básicas propias da 
súa idade. 

–  Descrición de calidades 
físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades.

–  Narración de 
acontecementos e descrición
de estados e situacións 
presentes, e expresión moi 

resumila.

 B5.7. Coñecer e utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.
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básica de sucesos futuros.

–  Petición e ofrecemento de
información e indicacións, e 
expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias. 

–  Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e a 
certeza. 

–  Expresión da vontade, a 
intención, a orde, a 
autorización e a prohibición. 

–  Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
satisfacción e a sorpresa, así
como os seus contrarios. 

–  Establecemento e 
mantemento básicos da 
comunicación e a 
organización elemental do 
discurso.

 B5.6. Léxico oral e 
escrito básico de uso 
común relativo a aspectos 
culturais variados: 

–  Vida cotiá: alimentación 
(pratos e produtos típicos, 
costumes alimentarios, 
tabús, convencións sociais, 
horarios, etc.); familia e 
amizades; actividades de 
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lecer; viaxes e transportes; 
festas e celebracións; saúde;
educación; compras e 
actividades comerciais; bens 
e servizos básicos; contorno 
(clima, campo, cidade e 
lugares máis 
representativos); tecnoloxía 
(aparellos de uso cotián), e e
calquera outro que se 
considere de interese.

–  Expresións fixas e 
enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais.

 B5.7. Estruturas 
sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma.

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas:

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués

 Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción 
(weder… noch); 
disxunción (entweder… 
oder); 
oposición/concesión 
(dennoch); causa 
(denn/weil; wegen; da); 
finalidade (so dass); 
comparación (so / nicht so 
+ Adjektiv + wie; „weit 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción; 
disxunción; 
oposición/concesión 
(seulement si, même 
si, quoique, malgré que
+ Subj. (para un feito 
real)); causa (étant 
donné que); 
finalidade (pour que, 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción (neither…
nor); disxunción 
(either…or); 
oposición/concesión 
(only (it didn’t work); 
despite/in spite of + NP/
VP/sentence); causa 
(because (of); due to; 
as; since); finalidade 

 Expresión de 
relacións lóxicas: 
conxunción (inoltre, 
(e) pure); disxunción
(altrimenti); 
oposición 
(comunque); causa 
(poiché); concesiva 
(anche se, malgrado, 
benché); finalidade 
(da + Inf, affinché); 

 Expresión de relacións 
lóxicas: adición (não 
só...como também; não só... 
também; além disso; nem 
sequer); disxunción (ou, 
ou...ou); oposición/concesión 
(mas, mesmo assim, embora; 
porém, no entanto;  apesar 
de); causa (por causa disso; 
por causa de; daí que; 
devido a; por 
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weniger lästig als"); 
resultado/correlación (je 
mehr… desto besser); 
condición (wenn; sofern; 
falls; angenommen); estilo 
indirecto.

 Relacións temporais 
(solange; seitdem; 
nachdem).

 Afirmación.

 Negación (z. B. „Nee", 
„Nie im Leben").

 Interrogación (W-
Fragen, z. B. „Was ist denn 
schon passiert?"; Ja/Nein-
Fragen).

 Expresión do tempo: 
pasado (Präteritum; Perfekt;
Plusquamperfekt; 
historisches Präsens; 
Konjunktiv I); presente 
(Präsens; Konjunktiv I); 
futuro (werden + Infinitiv).

 Expresión da 
modalidade: factualidade 
(Aussagesätze); 
capacidade ([dazu] braucht 
es…); 
posibilidade/probabilidad
e (werden; wahrscheinlich; 
müssen); necesidade 
(benötigen; brauchen); 
obriga (brauchen / nicht 
brauchen); permiso 
(dürfen; können; lassen); 

dans le but que, de 
façon/manière à ce 
que, afin que + Subj.); 
comparación (c’est le 
meilleur/pire … que + 
Subj., autant/tant); 
consecuencia (si bien 
que); condición (à 
condition de + Inf., à 
moins de + inf., 
au/dans le cas où (+ 
conditionnel)); estilo 
indirecto.

 Relacións 
temporais 
(auparavant, alors que,
en attendant, tant que, 
aussitôt, dès, tandis 
que).

 Exclamación 
(Comme si…!).

 Negación (pas 
question, pas du tout).

 Interrogación 
(Question rapportée, 
ex: Il me demande à 
quelle heure 
commence le film?).

 Expresión do 
tempo: presente; 
pasado (plus-que-
parfait); futuro (futur 
antérieur).

 Expresión do 
aspecto: puntual 
(frases simples); 

(so as to); 
comparación (as/not 
so Adj. as; far less 
tiresome/much more 
convenient (than); the 
best by far); resultado/
correlación(such…
that); condición (if; 
unless; in case; 
supposing); estilo 
indirecto (reported 
information, offers, 
suggestions, promises, 
commands, wishes, 
warnings). 

 Relacións 
temporais ((just) as; 
while; once (we have 
finished).

 Afirmación 
(emphatic affirmative 
sentences / the dummy 
do, e. g. I do love classic
music; tags, e. g. I 
should have).

 Exclamación (What
+ noun + sentence), e. 
g. What a nuisance (he 
is)!; How + Adv. + Adj., 
e. g. How very 
extraordinary!; 
exclamatory sentences 
and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).

 Negación (e. g. 
Nope; Never ever; You 
needn’t have).

condición (se, nel 
caso che); 
comparación (più / 
meno (che); (così)... 
come; il più / il 
meno ... (di/tra); 
meglio/peggio (di); 
resultado / 
correlación (perciò, 
sia…sia/che); estilo 
indirecto 
(informazione riferita, 
consigli, ordini, 
offerte; promesse).

 Relacións 
temporais (dopo 
(+Inf. composto), 
finché).

 Afirmación (frasi
dichiarative 
affermative; frasi 
impersonali, si 
passivante).

 Exclamación 
(Come /Quanto + 
frase (p.es. come sei 
dolce!); interiezioni 
(p.es. ops!)).

 Negación (frasi 
dichiarative negative 
con avverbi e 
quantificatori negativi 
(né…né, più).

 Interrogación 
(totali; parziali 
introdotte da avverbi 
e pronomi e aggettivi 

consequência); finalidade 
(para + Inf.; para que, a fim 
de que); comparación 
(mais/menos/tão/tanto + 
Adj./Adv./Subst. + (do) 
que/como/quanto, como se; 
bastante menos cansado; 
muito mais raro; resultado 
(assim, portanto); 
resultado/correlação 
(tão...que, tanto...que).

 Expresión superlativo 
relativo (p. ex., o rapaz mais 
distraído da turma); 
superlativo absoluto (p. ex. 
-errimo); 

 Expresión da condición 
(conectores: se, sem, desde 
que…; formas verbais: futuro 
de indicativo e de conjuntivo, 
simples e composto, pretérito e
pretérito-mais-que-perfeito 
composto do conjuntivo, 
condicional simples e 
composto).

 Discurso indirecto 
(informacións, ofrecementos, 
suxestións e ordes) e indirecto 
livre. 

 Afirmación (sentenzas 
declarativas afirmativas; 
deslocación de 
constituíntes).

 Negación (sentenzas 
declarativas negativas con 
nem; não/nem... sequer; 
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intención (denken zu + 
Infinitiv).

 Expresión da 
existencia; da entidade 
(zählbare und nicht zählbare
Sammelbezeichnungen; 
zusammengesetzte Nomen; 
Pronomen [Relativ-, 
Reflexiv- und 
Determinativpronomina]); da
calidade (z. B. bläulich).

 Expresión da cantidade
(Zahlen, z. B. „etwa zwanzig
Bücher"; Quantität, z. B. 
„zweimal so viele"; Grad, z. 
B. äußerst schwierig).

 Expresión do espazo 
(Präpositionen; 
Lokaladverbien).

 Expresión do tempo 
(Zeitpunkte, z. B. damals, 
„innerhalb eines Monats", 
jederzeit; Zeiteinheiten; 
Ausdruck der Zeit, z. B. „am 
Anfang / am Ende des 
Monats"; Dauer, z. B. „die 
ganze Woche; Vorzeitigkeit 
[noch; schon (nicht); 
lange/kurz davor]; 
Nachzeitigkeit, z. B. später, 
lange/kurz danach; 
Aufeinanderfolge [erstens; 
ferner; schlussendlich]; 
Gleichzeitigkeit [gerade als]; 
Häufigkeit, z. B. selten, 
wochenweise).

 Expresión do modo 

durativo (à cette 
époque là…); habitual
(nº fois par… 
mois/an…); incoativo 
(être prêt à…); 
terminativo (arrêter 
de).

 Expresión da 
modalidade: 
factualidade; 
capacidade; 
posibilliade/probabili
dade(il est possible 
que, il se peut que); 
necesidade; 
obriga/prohibición 
(n’avoir qu’à…, il n’y a 
qu’à…); permiso 
(Puis-je…?); 
intención/desexo 
(exprimer le souhait qui
concerne un autre: 
j'aimerais que/ je 
voudrais que/ j’aurais 
envie que/ ça me 
plairait que + Subj.); 
voix passive; 
condicional; cortesía.

 Expresión da 
existencia: 
presentativos; a 
entidade (artigos, 
sustantivos, 
pronomes persoais, 
adxectivos e 
pronomes 
demostrativos; 
pronomes persoais 
OD e OI, "en", "y", 
proposicións 

 Interrogación (Wh- 
questions; Aux. 
Questions; Says who? 
Why on earth did she 
say that?; tags).

 Expresión do 
tempo: pasado (past 
simple and continuous; 
present perfect simple 
and continuous; past 
perfect simple and 
continuous); presente 
(present simple and 
continuous); futuro 
(present simple and 
continuous + Adv.; will 
be + verb+ ing). 

 Expresión do 
aspecto: puntual 
(simple tenses); 
durativo (present and 
past simple/perfect; and 
future continuous); 
habitual (simple tenses
(+ Adv.); used to; 
would); incoativo 
(start/begin by 
+verb+ing); 
terminativo (cease 
+verb+ing). 

 Expresión da 
modalidade: 
factualidade 
(declarative sentences);
capacidade (it takes 
/serves…); 
posibilidade/probabili
dade (will; likely; 
should); necesidade 

interrogativi (p.es. 
fino a quando); eco 
(p.es. dove non sei 
mai andato?); 
orientate (p.es. non 
credi?)).

 Expresión do 
tempo (presente 
(presente); pasado 
(imperfetto, perfetto 
composto); futuro 
(futuro semplice)) e 
do aspecto (puntual
(tempi semplici); 
durativo (presente e 
imperfetto; perfetto 
composto (+Avv.)); 
habitual (tempi 
semplici e perfetto 
composto (+Avv.)); 
iterativo (imperfetto 
+ Avv.); incoativo 
(essere sul punto 
di+Inf.); terminativo 
(presente storico, 
terminare di+ Inf.; 
tempi composti 
(+Avv.)).

 Expresión da 
modalidade 
(factualidade (frasi 
dichiarative 
affermative e 
negative); 
capacidade ((non) 
essere bravo a + 
Inf.); posibilidade 
(futuro semplice, 
condizionale 
semplice; verbi, 

coisa nenhuma; apenas).

 Exclamación (formas 
elípticas: Que + Subst. + (tão) 
+ Adj., p. ex. Que dia tão 
lindo!); sentenzas e sintagmas
exclamativos, p. ex. Ei, esta é 
a minha bicicleta!; Magnífica 
bolsa!). Exclamación con 
inversión, p. ex. Un amor, 
essa criança!; sentenzas e 
sintagmas exclamativos, 
p.ex. Puxa, está muito frio!; 
oxalá sejam felizes!).

 Interrogación (sentenzas 
interrogativas directas totais; 
sentenzas interrogativas 
directas QU- (p. ex., De quem 
é a culpa?); interrogativas tag 
(p. ex., Isto é fácil, não é?); 
interrogativas eco e duplas). 
interrogativas enfáticas (p. 
ex. Onde é que vive?). 

 Relacións temporais 
(assim que, até que, apenas, 
mal + Conjuntivo).

 Expresión do tempo: 
pasado (pretérito imperfeito, 
perfeito simples e perfeito 
composto e pretérito mais-que-
perfeito composto, gerúndio 
composto); presente 
(presente, gerúndio); futuro 
(futuro simple e composto; 
(+Adv.); haver-de). Valores 
especiais: pasado (presente 
histórico, pretérito 
imperfeito, perfeito simples 
e perfeito composto e 
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(Modaladverbien und -sätze,
z. B. völlig).

 

adxectivais (lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles, auquel, 
duquel)); a cualidade;
a posesión 
(pronomes 
posesivos).

 Expresión da 
cantidade (environ, à 
peu près, plus ou 
moins, le double, le 
triple…, artigos 
partitivos, adverbios 
de cantidade e 
medidas) e do grao.

 Expresión do 
espazo (prépositions 
et adverbes de lieu, 
position, distance, 
mouvement, direction, 
provenance, 
destination).

 Expresión do 
tempo: puntual 
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-
ci,); divisións 
(hebdomadaire, 
mensuel, annuel…); 
indicacións de 
tempo, duración 
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?); 
anterioridade (en 
attendant); 
posterioridade (à 
peine … que, aussitôt 
que); secuenciación 
(pour conclure, pour 

(want; take); obriga 
(need/needn’t); 
permiso (may; could; 
allow) intención (be 
thinking of +verb+ing).

 Expresión da 
existencia (e. g. there 
must have been); a 
entidade 
(count/uncount/collectiv
e/compound nouns; 
pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); a 
cualidade (e. g. bluish; 
nice to look at).

 Expresión da 
cantidade: Number (e. 
g. some twenty people; 
thirty something). 
Quantity: e. g. twice as 
many; piles of 
newspapers; mountains 
of things. Degree: e. g. 
extremely; so 
(suddenly).

 Expresión do 
espazo (prepositions 
and adverbs of location, 
position, distance, 
motion, direction, origin 
and arrangement).

 Expresión do 
tempo (points (e. g. 
back then; within a 
month; whenever), 
divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. 

sostantivi e aggettivi 
che esprimono 
opinione, dubbio, 
attesa, apparenza + 
cong); necesidade 
(volerci); intención 
(imperfetto e 
condizionale semplice
di verbi volitivi + Inf.).

 Expresión da 
existencia (p.es. 
potrebbe esserci); a 
entidade (nomi 
contabili / massa / 
collettivi/ composti; 
pronomi (relativi, 
riflessivi, tonici); 
determinanti); a 
calidade (p.es. 
portato per le lingue). 

 Expresión da 
cantidade (numero: 
singolare/plurale; 
numerali cardinali, 
ordinali, collettivi 
(p.es. secolo), 
moltiplicativi (p.es. 
triplo) e frazionari 
(p.es. un quarto). 
Quantità: p.es. 
diverso; grado: p.es. 
piuttosto stanco. 

 Expresión do 
espazo (preposizioni,
avverbi ed 
espressioni che 
indicano luogo, 
posizione, distanza, 
movimento, direzione,

pretérito mais-que-perfeito  
simples e composto); futuro
(futuro imperfeito (+Adv.), 
futuro perfeito do indicativo
e condicional).

 Expresión do aspecto: 
puntual (tempos simples); 
durativo (presente, futuro 
imperfeito e pretérito 
imperfeito do indicativo (+ 
Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.,
ir / vir a + Inf.; sufixos de 
duração, p. ex. –ear, -ecer); 
habitual (tempos simples (+ 
Adv costumar+ Inf.); 
incoativo (desatar a + Inf.); 
iterativo (pretérito imperfeito 
do indicativo; voltar a + Inf.); 
terminativo (presente 
histórico, pretérito perfeito 
simples e composto,  
pretérito mais-que-perfeito 
composto e futuro perfeito 
do indicativo; vir de + Inf.; 
chegar a + Inf.).

 Expresión da 
modalidade: factualidade 
(frases declarativas); 
capacidade (é capaz / incapaz
de + Inf.; saber, poder com; 
conseguir + Inf.); 
posibilidade/ probabilidade 
(ser possível / impossível + 
Inf.; tal vez; pode ser que + 
Conjuntivo., futuro 
imperfeito e perfeito); 
necesidade (ser preciso / 
necessário + Inf. Pessoal  (+ 
que + Conjuntivo.), precisar
de + Inf.); obrigación (ser 
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faire le bilan, si on fait 
le point, comme 
conclusion); 
simultaneidade (le 
temps de + Inf., une 
fois que); frecuencia 
(de temps en temps).

 Expresión do 
modo (Adv. de 
manière en -emment, -
amment, ainsi).

earlier/later today/in the 
year) of time; duration 
(e. g. through(out) the 
winter; over Christmas); 
anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before);
posteriority (e. g. later 
(on); long/shortly after); 
sequence (to begin with,
besides, to conclude); 
simultaneousness (just 
then/as); frequency (e. 
g. rarely; on a weekly 
basis).

 Expresión do 
modo (Adv. and 
phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; 
upside down, in a 
mess).

 Uso de conectores.

 Have/get causative. 

 Phrasal verbs. 

 Gerund and infinitive.

 

origine e 
disposizione).

 Expresión do 
tempo (l’ora (p.es. 
alle 17 ore e 
quarantacinque)); 
divisione (p.es. al 
tramonto) e 
collocazione nel 
tempo (p.es. nel 
ventesimo secolo); 
durata (p.es. in un 
quarto d’ora, è da... 
che); anteriorità (p.es.
qualche mese prima);
posteriorità (p.es. il 
giormo successivo) ; 
contemporaneità 
(p.es. intanto); 
sequenza (p.es. 
inoltre.. poi... infine); 
intermittenza (p.es. 
ogni volta); frequenza
(p.es. raramente).

 Expresión do 
modo (avverbi ed 
espressioni di modo: 
p.es. volentieri).

obrigatório + Inf.; imperativo; 
ser obrigatório que + 
Conjuntivo); permiso (poder 
+ Inf.; ser possível/permitido + 
Inf.); prohibición: (não) ser 
possível /permitido + Inf., 
ser proibido que); intención 
(pretérito imperfeito gostar de 
+ Inf.; tratar de + Inf.; pensar + 
Inf.; querer que + 
Conjuntivo.; ir / haver de + 
Inf.)

 Expresión da existencia 
(p. ex., existir, dar-se faltar, 
acontecer); a entidade 
(substantivos contables 
/incontables/colectivos/compos
tos; pronomes (relativos, 
reflexivos átonos/ tónicos); 
determinantes; a calidade (por 
exemplo, bastante bom; 
consideravelmente caro; ótimo;
azulado; útil para a 
dificuldade em dormir).

 Expresión da cantidade 
(Singular/Plural; Numerais 
cardinais e ordinais. 
Cantidade: p. ex. bastante, a 
maior parte de, mais ou 
menos; ao menos 20 
pessoas; perto de 30 km., 
duas vezes no máximo; um 
monte de gente. Grao: p. ex. 
consideravelmente; bastante 
bem; totalmente; tão de 
repente).

 Expresión do espazo 
(preposicións e adverbios de
lugar, localización, 
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distancia, movemento, 
orixe, dirección).

 Expresión do tempo 
(expresións, preposición e 
locucións de tempo 
(momento puntual (p. ex., 
meio-dia, daqui a uma 
semana, daqui a nada), 
divisións (p. ex., período, fim 
de semana, prazo, estação 
seca) e indicacións de tempo 
(p. ex., atrás, cedo, a 13 dias 
do evento); duración (p. ex., 
até; entre... e; por todo o dia;
no período natalício); 
anterioridade (anteontem, já, a
última vez que, há bocado, 
fazia pouco); posterioridade 
(mais tarde, na semana que 
vem, dentro de alguns dias, 
de hoje em diante, em 
breve); secuencia (em 
primeiro lugar, depois, em 
último lugar, para começar, 
seguidamente, em 
conclusão); simultaneidade 
(naquele momento, no 
mesmo tempo que, 
atualmente); frecuencia (p. 
ex., cada semana, uma vez 
por dia, regularmente).

 Expresión do modo 
(expresións, preposicións e 
locucións prepositivas e 
modo, p. ex. em excesso, ao
gosto).
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10.4. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

No Decreto establécese, entre os obxectivos xerais do bacharelato: f) expresarse
con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

Coa materia de libre configuración de centro Iniciación á Lingua Alemá preténdese
os seguintes obxectivos:

Que o alumno aprenda a expresarse de maneira sinxela,  pero correcta, nas situación
cotiáns da vida: 

Presentarse a si mesmo e presentar a outros. 

Preguntar por unha dirección buscada e comprender as indicacións que se lle dan

Aprender a utilizar os medios de transporte

Buscar  unha vivenda e  comprender  os  conceptos  básicos como aluguer,  gastos
comúns, normas da casa, etc.

Orientarse  na  ubicación  dos  organismos  máis  importantes  da  cidade:  concello,
universidade, policía, edificios administrativos etc.

Desenvolverse  na  compra  de  alimentos  nos  supermercados  e  nas  peticións  de
menús nos restaurantes

Buscar  traballo  e  comprender  as  instrucións  básicas  sobre  as  súas  funcións no
posto de traballo

Saudar e atender as demandas típicas de turistas e viaxeiros 

Orientarse nas opcións culturais e de ocio no lugar onde resida en Alemaña

Etc.

O estudio das linguas séntase no Marco Común Europeo de Referencia para as
linguas (MCRL), no que se sinala que o currículo de segunda lingua estranxeira debe
desenvolverse  con  sinxeleza,  pero  con  suficiencia,  e  estruturarse  en  cinco  bloques:
Comprensión de textos orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos,
produción  de  textos  escritos  e  coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
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plurilingüe; cada un destes bloques comprende: criterios de  avaliación e os estándares
de aprendizaxe. Será este un currículo orientado á acción e a comunicarse en situacións
específicas do mundo real, a partir do texto como unha unidade, pero referida ao contexto
no que se desenvolve a acción comunicativa.

10.5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE:

-TEMPORALIZACIÓN, 

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

No presente  curso  19-20,  entre  os  alumnos  de  2º  de  Bac.  que  escolleron  esta
materia  de  libre  configuración  hai  algúns  que  teñen  coñecementos  previos  de  1º  de
Bacharelato  e  outros  alumnos  que  non  teñen  coñecementos  previos.  Este  pequeno
problema será solucionado do seguinte xeito:  durante o primeiro trimestre faremos un
repaso xeral dos temas vistos en 1º de Bacharelato, cousa que non lle virá mal a aqueles
alumnos que xa tiñan coñecementos previos, e tamén será de utilidade para os alumnos
que non tiñan estes coñecementos. 

A partires do segundo trimestre seguiremos o programa a partires do tema 3.

Os estándares previstos no decreto para á 2ª lingua estranxeira en 2º BAC. serán
adaptados aos seguintes contidos do libro de texto Aussichten 1.1.

1º TRIMESTRE

TEMA 1.- BENVIDOS A ALEMAÑA

1.1.- Todo novo

A.- A chegada
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B.- Os primeiros contactos

C.- A miña nova dirección

1.2.- O imprescindible ao chegar

A.- Novos contactos privados

B.- Información administrativa

1.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Saudar e despedirse

B.- Presentarse a si mesmo e a outros

C.- Dicir os datos persoais

D.- Diferenciar o ti do vostede

E.- Deletrear unha palabra

F.- Aprender os números ata 100

1.4.- Vocabulario i estruturas gramaticais

A.- Nomes de persoas, países e continentes

B.- O alfabeto alemán

C.- O artigo determinado

D.- Os verbos máis correntes en presente

E.- Construír preguntas directas e frases enunciativas
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1.5.-  Estratexias para o exercicio de audición

A.- Apoiarse na axuda dos sons para entender un exercicio de audición

B.- Aprender a preguntar cando non se entendeu algo

C.- Aprender a deletrear palabras difíciles

1.6.- Fonética

A.- O acento fonético das palabras en alemán

2º TRIMESTRE

TEMA 2: DA MAÑÁ Á NOITE 

2.1.- O transcurso do día dende cedo ata tarde

A.- Ola, que tal?

B.- O primeiro día de traballo

C.- Traballo nocturno, ¿un problema?

2.2.- Quefaceres típicos dos primeiros días

A.- Orientarse no lugar de traballo

B.- Organizando o día
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C.- As normas na casa

2.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Aprender a dicir como te atopas

B.- Presentar a alguén oficialmente

C.- Dicir  a túa profesión

D.- Falar sobre o traballo

E.- Entender un plan de traballo

F.- Falar sobre como che foi o día

G.- Como indicar un problema

2.4.- Vocabulario e estruturas gramaticais

A.- Os días da semana

B.- Profesións, clases de traballo, actividades

C.- Artigo indeterminado e determinado

D.- Indicacións temporais: partes do día e días da semana

E.-  O verbo ter

F.-  Preguntas afirmativas e negativas

G.- Verbos correntes en presente

2.5.- Estratexias para o exercicio de audición
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A.- Como utilizar informacións previas

B.- Buscar palabras clave nun texto

2.6.- Fonética

A.- Melodía da frase: interrogativa

B.- Vogais  curtas e longas

TEMA 3: SEN PARAR DE FACER COUSAS

3.1.- O tempo libre

A.- Esta é a miña vida!

B.- A pausa do mediodía

C.- Por fin a fin de semana!

3.2.- A miña vida privada

A.- Contactos sociais

B.- Os tempos de pausa no traballo

C.- Planeando a fin de semana

3.3.- Aprendendo a comunicarse
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A.- Falar sobre a familia

B.- Expresar todo tipo de relacións persoais

C.- Indicar nacionalidades e idiomas

D.- Dicir a hora

E.- Planear actividades da fin de semana

F.- Expresar desexos

G.- Citarse con alguén

3.4.- Vocabulario i estruturas gramaticais

A.- Expresar relacións de parentesco

B.- O xenitivo con nomes propios

C.- Substantivos en plural

D.- Pronomes posesivos: meu, teu, seu etc.

E.- Indicacións temporais: dicir a hora

F.- A negación: nein, nicht

G.- O verbo modal: möchte + verbo en infinitivo

3.5.- Estratexias para o exercicio de audición

A.- Poñendo atención nas emocións

B.- Utilizando a información visual para comprender unha audición

C.- Escoitar selectivamente un texto e fixarse en determinadas informacións
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3.6.- Fonética

A.- A pronunciación da ö e da ü

3º TRIMESTRE

TEMA 4: E QUE MÁIS?

4.1.- A comida e a compra

A.- Que comemos hoxe?

B.- Ir ao mercado

C.- Aquí hai de todo!

4.2.- Organizando a compra 

A.- Pedindo axuda aos veciños

B.- Organizando o día de traballo

C.- A Compra dos produtos cotiáns

4.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Nomear os alimentos

B.- Pedir algo prestado
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C.- Falar sobre as preferencias

D.- Describir un día de traballo

E.- Entender unha noticia curta

F.- Orientarse no supermercado facendo a compra

G.- Entender os prezos e as ofertas

H.- Reclamar algo na caixa do supermercado 

4.4.- Vocabulario e estruturas gramaticais

A.- Alimentos e produtos cotiáns

B.- Prezos e cantidades

C.- Negación dos substantivos: Kein, keine

D.- O artigo indeterminado e negativo en acusativo: (k)einen, (k)ein (k)eine

E.-  Es gibt + acusativo

F.- Verbos separables

G.- O verbo modal mögen

H.- Indicacións espaciais: dereita, esquerda, etc.

I.- Pronomes persoais nun texto: er, es, sie

4.5.- Estratexias para o exercicio de audición

A.- Desentrañar un texto oído mediante preguntas directas

B.- Recoñecer a estrutura dun texto
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C.- Utilizar información de cultura xeral para entender un texto

D.- Escoitar selectivamente e utilizar información determinadas

4.6.- Fonética

A.- Distintas pronunciacións da e.

TEMA 5: BUSCAR E ATOPAR

5.1.- Como buscar e atopar o necesario

A.- Busco familia de acollida, ofrezo coidado dos nenos

B.- O curso de alemán

C.- De paseo pola cidade

5.2.-  As buscas máis necesarias

A.- Buscando traballo

B.- Comunicarse na clase de alemán

C.- Orientarse nos asuntos administrativos

5.3.- Aprendendo a comunicarse

A.- Describir persoas
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B.- Aprender a indicar capacidades, intereses e posibilidades

C.- Expresar a opinión sobre un tema

D.- Comunicarse na clase de alemán

E.- Nomear organismos públicos e indicar a súa situación

F.- Denominación dos medios de transporte

G.- Preguntar por unha dirección e entender a descrición de como chegar

H.- Aprender a dar indicacións

5.4.- Vocabulario e estruturas gramaticais

A.- Cores e propiedades

B.- Medios de transporte

C.-  O verbo Können: Capacidades e posibilidades

D.- Indicacións de lugar: in, an, auf, von, zum/zur

E.- O imperativo: forma co ti e co vostede

F.- O artigo determinado en acusativo

G.- O pronome impersoal: man 

5.5.- Estratexias para o exercicio de audición

A.- Buscar palabras clave nun texto oído

B.- Utilizar a cultura xeral e establecer suposicións

304



5.6.- Fonética

A.- Pronunciación da e: a e débil

Libro de texto : Aussichten A 1.1 (libro de texto e libro de exercicios, con 2 Audio CDs
e DVD), Editorial Klet.

GRAO MÍNIMO

TEMAS 1, 2, 3 , 4 e 5 do libro a nivel básico das rúbricas abaixo sinaladas.

10.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN e CUALIFICACIÓN

Serán os establecidos na Lomce para o ensino da segunda lingua estranxeira no
bacharelato e referidos a cada un dos cinco bloques nos que se divide os estudo das
linguas,  pero  adaptados  aos  contidos  arriba  sinalados  por  ser  unha  materia  de  libre
configuración que se oferta no IES.

Avaliación continua:

-  Observación diaria da vida da aula: participación, colaboración nos diálogos do
libro, atención, interese (40%) 

- Exercicios ou probas escritas no caderno (30%)

- Exercicios ou probas orais (30%)

- Recuperación: O alumno suspenso na avaliación trimestral poderá recuperar 
facendo os exercicios ou probas escritas propostos polo profesor e referidos aos temas 
vistos na clase durante ese trimestre e, se o profesor o considera oportuno, unha proba 
oral sinxela que consistirá nunha breve presentación por parte do alumno e respostar a 
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preguntas referidas aos seus hobbies, na que se valorará o coñecemento do vocabulario 
e a sintaxe, así como a pronunciación e melodía da frase.

- Exame extraordinario de setembro dirixido a comprobar o dominio xeral da materia
e a consecución dos criterios de avaliación. O alumno deberá realizar unha proba
escrita referida aos temas vistos durante o curso e unha proba oral para comprobar
o  seu  dominio  do  idioma.  A proba  oral  será  sinxela  e  consistirá  nunha  breve
presentación  por  parte  do  alumno  e  respostar  a  preguntas  referidas  aos  seus
hobbies.

- Na proba escrita valorarase: Dominio do vocabulario básico da lingua visto durante
o curso.

-  Na  proba  oral  valorarase:  que  o  alumno  sexa  capaz  de  seguir  unha  breve
conversación  na  que  utilice  fórmulas  típicas  de  presentación  e  sexa  quen  de
contestar algunhas preguntas básicas sobre os seus datos persoais e afeccións.

-  O  alumnado con  absentismo  escolar  fará  as  mesmas  probas  cós  restantes  
alumnos.

Rúbricas 

Integración na dinámica grupal:

- aceptación do diálogo

- cooperatividade

Non participa nin  
mostra interese

   Participa e mostra 
interese

Participa, mostra 
interese

Pronunciación:

das palabras

melodía da frase

Nivel baixo Nivel medio Nivel avanzado
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Fluidez

Traballo persoal escrito:

- Actividades no caderno de clase

Realiza mal e poco 
as tarefas

Realiza regular as 
tarefas

Realiza ben as tarefas

Probas orais:

Pronunciación

Vocabulario

sintaxe

Nivel baixo Nivel medio   Nivel avanzado

Probas escritas:

Dominio do vocabulario

Gramática

Frases feitas

Fluidez

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

Progresos no ámbito das TIC: Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado
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10.7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

Seguindo os Principios Metodolóxicos do Decreto, a metodoloxía terá en conta os
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e favorecerá o traballo  individual  e en
grupo,  o  pensamento  autónomo,  crítico  e  rigoroso  e  o  uso  de técnicas e  hábitos  de
investigación, utilizando as tecnoloxías da información e comunicación, a comprensión
lectora e de uso da información nos diferentes soportes e de distintas fontes. O currículo
será impartido de xeito integrado en de todas as linguas para a competencia comunicativa
plurilingüe e establecendo acordos sobre criterios metodolóxicos básicos, terminoloxía,
tratamento dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

E,  seguindo as directrices  do decreto no referente  ao aprendizaxe de linguas
estranxeiras, o uso do galego ou do castelá só se utilizará como apoio no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, priorizándose a comprensión e expresión oral.

10.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

- O profesor establece como libro de texto : Aussichten A 1.1 (libro de texto e libro de
exercicios, con 2 Audio CDs e DVD), Editorial Klet.

GRAO MÍNIMO

TEMAS 1, 2 , 3, 4 e 5 do libro a nivel básico das rúbricas abaixo sinaladas.

Para algúns dos estándares utilizarase materiais tomados de internet (textos, videos,
documentais, cancións, películas). Na clase utilizarase como recurso o ordenador co pro-
xector de video e os alumnos utilizarán como recurso educativo básicamente os libros de
texto, dicionarios e cadernos.

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

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa:
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Grao de consecución Nada Suficient
e

Ben Excelent
e

Observacións e propostas de mellora

Temporalización
axeitada

Materiais apropiados

Instrumentos de
avaliación efectivos

Abarcáronse todos os
estándares

Atendeuse á
diversidade do alumando

Incorporáronse as TIC

10.10. MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

Non é o caso no presente curso.

10.11. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 
COÑECEMENTOS PREVIOS

Posto  que  unha  parte  dos  alumnos  de  2º  de  Bacharelato  teñen  coñecementos
previos e outra parte non, o precedemento a seguir non parece que poida ser unha proba
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escrita,  polo que o profesor  fará preguntas na clase a cada alumno e avaliará a súa
competencia non idioma dependendo de se ten coñecementos previos ou non.

10.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Prestaráselle  atención  aos  distintos  ritmos  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  as
dificultades  particulares  de  cada  un.  Os  criterios  de  avaliación  das  competencias  en
relación cos estándares de aprendizaxe serán adaptados as circunstancias particulares
de cada alumno na medida do posible. Por ese motivo na programación de actividades
farase  tres  niveis  de  dificultade.  Á  hora  de  traballar  en  grupo  teranse  en  conta  as
desigualdades para facilitar a integración de todo o alumnado. E en caso de alumnado
con necesidades educativas especiais actuaremos en coordinación co departamento de
orientación para adaptar os contidos á problemática do alumnado.

10.13.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Prestaráselle  atención  á  incardinación  dos  estándares  de  aprendizaxe  de  xeito
interdisciplinar coas demáis linguas cando isto sexa posible, e colaborarase co tema que
este ano propón o equipo da biblioteca: Cambio climático e migracións. 

10.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO

Ver punto 13 da presente programación.

10.15 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS

Ao  final  do  presente  curso  o  profesor  reunirase  cos  departamentos  das  linguas
estranxeiras para avaliar cooperativamente a pertinencia tanto da metodoloxía, o enfoque
dos estándares de aprendizaxe, como do grao de desenvolvemento das competencias
acadado polo alumnao. Sopesará cada un dos puntos da programación, e introducirá os
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cambios pertinentes para conseguir o maior grao de desenvolvemento nas competencias
do alumnado. 

10.16. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Non se contemplan.

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

Non é o caso no presente curso académico.

12. RESUMO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES

ORATORIA

- Calquera actividade que xorda de interese pedagóxico.

VALORES ÉTICOS

1º ESO

-  Asistencia a  algunha obra de teatro axeitada (títeres) á idade do alumnado se é
posible preto do instituto.

- Visita ao Museo Pedagóxico Galego (MUPEGA) en Santiago de Compostela.

- Calquera outra actividade que xorda que consideremos de interese pedagóxico.
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2º ESO e 3º ESO

- Visita ao Museo do Pobo Galego.

-  Calquera  outra  actividade  que  xorda  ao  longo  do  curso  que  consideremos de
interese pedagóxico.

4º ESO

- Calquera actividade que xorda ao longo do curso que consideremos de interese
pedagóxico.

FILOSOFÍA 4º ESO

- Asistencia a un espectáculo teatral de temática filosófica.

-  Calquera  outra  actividade  que  xorda  ao  longo  do  curso  que  consideremos de
interese pedagóxico.

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

- En principio non se concretan, posto que o equipo directivo propón a colaboración
interdepartamental para o deseño de actividades, de xeito que se aproveiten as saídas de
outro  departamento  cando  isto  sexa  posible.  Esta  colaboración  está  en  marcha  pero
nestes momentos aínda non pechada. 

-  Calquera  outra  actividade  que  xorda  ao  longo  do  curso  que  consideremos de
interese pedagóxico.

ALEMÁN

Procuraráse facer unha visita á facultade de xermánicas durante o segundo trimestre
cos alumnos de 1º e 2º de Bacharelato intentando facer que coincida con algún evento
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interesante na propia facultade ou na cidade de Compostela que teña relación coa cultura
alemana: conferencias, cine, exposicións etc.

-  Calquera  outra  actividade  que  xorda  ao  longo  do  curso  que  consideremos de
interese pedagóxico.

PSICOLOXÍA 2º BACHARELATO

- Invitaremos a algúns ex-alumnos do centro que estean estudando Psicoloxía ou
teñan rematado a carreira para manter unha charla sobre as saídas profesionais.

-  Calquera  outra  actividade  que  xorda  ao  longo  do  curso  que  consideremos de
interese pedagóxico.

13. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 
PROGRAMACIÓN

A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  non  pode  centrarse  exclusivamente  no
alumnado, é necesario que todos os implicados no proceso de ensino-aprendizaxe se
autoavalíen para o que se deben considerar os seguintes aspectos:

- Unha avaliación efectiva da programación didáctica, a adaptación aos intereses e
capacidades do alumnado e o grao de cumprimento dos obxectivos formulados.

- Comprobar o grao de converxencia á secuenciación dos contidos e analizar os
motivos que causaron esa diferenza.

- Valoración da metodoloxía didáctica empregada e o desenvolvemento da acción
docente.

- A utilización racional e adecuada dos recursos do centro.

Todo isto conleva unha actitude autocrítica, calidade fundamental para todo docente,
xa que só a partir de esta autocrítica seremos quen de progresar e así conseguir unha
maior satisfacción persoal o que sen dúbida incidirá favorablemente no noso alumnado.

313



Porto do Son, a 31 de outubro de 2019

Sinaturas dos membros do departamento:

 Víctor Maceiras Picallo, Isidoro Teira Fernández, 

(substituto de Noelia Martinez Taje)  (Xefe do departamento)
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